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คำนำ
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย สงฆ์ ร าชบุ รี มี
หลั ก สู ต รที่ เ ปิด สอนจ านวน 4 หลัก สูต ร คือ พุ ท ธศาสตรมหาบัณ ฑิต (พธ.ม.)
สาขาวิ ช าการจัดการเชิ ง พุท ธ หลัก สู ต รพุท ธศาสตรบัณฑิ ต (พธ.บ.) สาขาวิ ช า
พระพุท ธศาสนา พุท ธศาสตรศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิ ชาการจัดการเชิง
พุทธ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลั ก การปกครองตามหลัก รั ฐศาสตร์ สมั ยใหม่ สามารถใช้ ค วามรู้ท างด้า นการ
ปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเอง คณะสงฆ์ องค์กร ชุมชน
และสังคมโดยรวม และสามารถนาความรู้ทางด้านการปกครองไปประยุกต์ใช้ใน
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคม สืบไป
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ มีการร่วมกลุ่มกันของอาจารย์ผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษา ในลักษณะชองชุมชนเชิงวิชาการที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การถอดบทเรียน
และการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
สานักงานวิชาการ
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บทที่ 1
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โดยที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ คณะสงฆ์ภาค
15 ได้ดาเนินการเปิดสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
(ป.บส.) ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวั ดราชบุรี ในปีการศึกษา 2548
โดยมีพระสังฆาธิก ารและครูสอนพระปริยัติธรรม สมัค รเข้ารับการศึก ษาและ
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวจานวนมาก ต่อมา ปีการศึกษา 2558 สภา
มหาวิทยาลัย ได้ยกฐานะหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิ ทยาลั ย ณ วั ดหลวงพ่ อสดธรรมกายาราม อ าเภอด าเนิ นสะดวก
จังหวัดราชบุรี ให้มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยยกฐานะจากหน่วยวิทยบริการ (คณะ
สังคมศาสตร์) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ ณ วัดหลวง
พ่อสดธรรมกายาราม ตาบลแพงพวย อาเภอดาเนินสะดวก ขึ้นเป็น “วิทยาลัยสงฆ์
ราชบุรี” ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ดังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 133 ตอนพิเศษ 48 ง ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
และได้ขยายการศึกษาไปสู่ระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
(พธ.บ.)อีกหลายสาขาอาทิ ในปี พ.ศ. 2549 ได้ เปิ ดหลั กสู ตรพุทธศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ในปี พ.ศ. 2555 ได้เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ชารั ฐศาสตร์
และได้ ปรั บปรุ งหลักสู ตร ในปี พ.ศ.2559 เปลี่ ยนชื่ อเป็ น
“หลั กสู ตรรั ฐศาสตรบั ณฑิ ต ” ต่ อมาปี พ.ศ. 2560 ได้ เปิ ดหลั กสู ตรพุ ทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธเพื่อรองรับผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว อันเป็นการ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาแก่คณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ให้
สามารถน าความรู้ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการบริ หารงานกิ จ การคณะสงฆ์ ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริม
การศึกษาของพระภิกษุผู้ดารงตาแหน่งทางการปกครอง ครูสอนปริยัติธรรม และ
พระภิกษุ สามเณรในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 15 ให้มี ความเป็นเลิศในด้าน
วิ ช าการทางพุ ท ธศาสนา ซึ่ งจะเป็ นรากฐานส าคั ญในด้ านการพั ฒนาคุ ณธรรม
จริยธรรมแก่ชุมชนและสังคมโดยรวม
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ปั จจุ บั น (ปี ก ารศึ ก ษา 2560) มหาวิ ท ยาลั ยมหาจุ ฬาลงกรณราช
วิ ทยาลั ย วิ ทยาลั ยสงฆ์ ราชบุ รี ยั งคงท าการเปิ ดสอนหลั กสู ตรรั ฐศาสตรบั ณฑิ ต
(ร.บ.) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครองตามหลักรัฐศาสตร์
สมั ยใหม่ สามารถใช้ ความรู้ ทางด้ านการปกครองได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพในการ
พัฒนาตนเอง คณะสงฆ์ องค์กร ชุมชน และสังคมโดยรวม และสามารถนาความรู้
ทางด้านการปกครองไปประยุกต์ใช้ในแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม สืบไป
ด้วยสถานที่ที่จัดการเรียนการสอนทางวิทยาลัยสงฆ์ได้ ขอใช้พื้นที่ของวัด
หลวงพ่อสดธรรมกายาราม เป็นอาคารเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและ
บาลี โดยอาคารปีขวา(อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9) ใช้ชั้น 3 เป็นห้องสานักงานครู
พระสอนศีล ธรรมในโรงเรี ยน ห้องประชุม ห้อ งเรีย น ป.โท ส่ว นอาคารปีซ้า ย
(อาคารมงคลเทพมุนี) ใช้ทั้งอาคารเป็นทั้ งห้องสานัก งาน ห้องสมุด ห้องพัก
อาจารย์ ห้องผู้บริหาร ห้องเรียน ห้องวิจัยและห้องกิจการนิสิต
สภาพแวดล้อมโดยรวมในการจัดการเรียนการสอนยังมีปัญหาอยู่บ้างจาก
เมื่อก่อนเป็นอาคารของวัดการดูแลอาจไม่ทั่วถึง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็ยังเป็นของเก่า
บางอย่างก็ต้องปลดออก เพื่อปรับจากห้องปฏิบัติธรรมมาเป็นห้องเรียนหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา ติดแอร์ ปลดม่านออก และมีการกั้น
ซอยเป็นห้องเล็กเพื่อให้เพียงพอกับหลักสูตรพระพุทธศาสนาจานวน 4 ห้อง ชั้น
ล่างของอาคารมงคลเทพมุนี แต่ชั้น 2 ซึ่งเป็นห้องเรียนของหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต และหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ผ้าม่านที่ใช้
ยังมีสภาพเก่า และมีอุปกรณ์ที่ยังไม่ทันสมัยหรือไม่เหมาะกับการใช้งานด้านการ
สอน และยังมีสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่ยังไม่เหมาะสม
ด้วยเหตุนี้ ทางวิทยาลัยจึงได้จัดประชุมกลุ่มเฉพาะเรียกว่า “กลุ่มการสร้าง
ชุ มชนการเรีย นรู้ท างวิ ช าชี พ (PLC)”เพื่อให้บุค ลากรทางสายวิ ชาการ ท าหน้า ที่
สอนแก่นิสิตได้เสนอความคิดเห็น หรือแนวคิดเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างจริงจัง
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บทที่ 2
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
PLC : Professional Learning Community
---------จาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ จึงได้กาหนด
หัวข้อออกเป็นประเด็นดังนี้
1) ความหมายการสร้างชุมชรการเรียนรู้
2) ขั้นตอนกระบวนการในการสร้างชุมชนการเรียนรู้
3) ประโยชน์ที่ได้จาการสร้างชุมชนการเรียนรู้
1) ควำมหมำยกำรสร้ำงชุมชรกำรเรียนรู้
PLC (Professional Learning Community) : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ หมายถึง การรวมตัว รวมใจ ร่วมพลัง ร่วมทา และร่วมเรียนรู้ร่วมกัน
ของครู ผู้ บ ริห าร และนั ก การศึ ก ษา บนพื้น ฐานวั ฒ นธรรมความสัม พัน ธ์แ บบ
กั ล ยาณมิ ต ร ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ คุ ณ ค่ า เป้ า หมายและภารกิ จ ร่ ว มกั น โดยท างาน
ร่วมกันแบบที ม เรียนรู้ที่ค รูเป็นผู้ นาร่วมกั น และผู้บริหารแบบดูแลสนับสนุนสู่
การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นความสาเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสาคัญ และความสุขของ
การทางานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการ PLC
ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรโดยเริ่มจากล่างขึ้นบน Bottom Up อย่างแท้จริง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง
ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังที่ Sergiovanni (1994) ได้กล่าวว่า PLC เป็นสถานที่
สาหรับ “ปฏิสัมพันธ์” ลด “ความโดดเดี่ยว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของ
โรงเรียนในการทางาน เพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน หรืองานวิชาการ
โรงเรียน ซึ่ง Hord (1997) มองในมุมมองเดียวกั น โดยมองการ รวมตัว กั น
ดังกล่าว มีนัยยะแสดงถึงการเป็นผู้นาร่วมกันของ ครู หรือเปิดโอกาสให้ครูเป็น
“ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลง (วิจารณ์ พานิช , 2555,หน้า 139) การมีคุณค่า
ร่ ว ม และวิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว มกั น ไปถึ ง การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น และการน าสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ ไ ป
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ประยุ ก ต์ ใ ช้ อย่ า งสร้ า งสรรค์ ร่ ว มกั น การรวมตั ว ในรู ป แบบนี้ เ ป็ น เหมื อ น
แรงผลักดัน โดยอาศัยความต้องการและความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพื่อการ
เรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ สู่มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลัก (Senge,
1990) การพัฒนาวิชาชีพให้เป็น “ครูเพื่อศิษย์” (วิจารณ์ พานิช, 2555) โดยมอง
ว่า เป็น “ศิษย์ของเรา” มากกว่ามองว่า “ศิษย์ของฉัน”และการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มจาก “การเรียนรู้ ของครู” เป็นตัวตั้งต้นเรียนรู้ที่
จะมองเห็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อ
ผู้เรียน เป็นสาคัญ
อย่างไรก็ตามการรวมตัวการเรียน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เป็นไปได้ยากที่
จะทาเพียงลาพังหรือเพียงนโยบาย เพื่อให้เกิด การขับเคลื่อนทั้งระบบโรงเรียน
จึงจาเป็นต้องสร้างความเป็น PLC ที่สอดคล้องกับธรรมชาติทางวิชาชีพร่วมใน
โรงเรียนย่อมมีความเป็นชุมชนที่สัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น (Senge, 1990) ชุมชน
ที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพได้นั้น จึงจาเป็ นต้องมีอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขทางวิชาชีพ มีฉันทะ และศรัทธาในการท างาน “ครูเพื่อ
ศิษย์ร่วมกัน” บรรยากาศการอยู่ร่วมกันจึงเป็นบรรยากาศ “ชุมชนกัลยาณมิตร
ทางวิชาการ” (สุรพล ธรรมร่มดี, ทัศนีย์ จันอินทร์, และ คงกฤช ไตรยวงศ์ ,
2553) ที่มีลักษณะความเป็นชุมชน แห่งความเอื้ออาทรอยู่บนพื้นฐาน “อานาจเชิง
วิชาชีพ” และ “อานาจเชิงคุณธรรม” (Sergiovanni, 1994) เป็นอานาจที่สร้างพลัง
มวลชนเริ่ ม จากภาวะผู้ น าร่ ว มของครู เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
สถานศึกษา (Fullan, 2005)
กล่ำวโดยสรปุ PLC หมายถึง การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทา และ
ร่ว มเรี ย นรู้ร่ ว มกั น ของครู ผู้บริ หาร และนัก การศึ ก ษา บนพื้นฐานวั ฒ นธรรม
ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน
โดยทางานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นาร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแล
สนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชี พเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสาเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสาคัญและ
ความสุขของการทางานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้
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2) ขั้นตอนกระบวนกำรในกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เป็น
กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคล
ที่มารวมตัวกันเพื่อทางานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกัน วางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน
และตรวจสอบ สะท้ อนผลการปฏิบัติงานทั้ งในส่ว นบุค คลและ
ผลที่ เกิ ดขึ้น
โดยรวมผ่ า นกระบวนการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ การวิ พากษ์ วิ จารณ์ การท างาน
ร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่าง
เป็นองค์รวม โดยมีการดาเนินการ อย่างน้อย 5 ประการ ดังนี้ 1) มีเป้าหมาย
ร่วมกันในการจัดการเรียนรู้/การพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนา อย่างเต็มศักยภาพ 2) มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน้างาน/สถานการณ์จริงของชั้นเรียน 3) ทุกฝ่าย
เกี่ยวข้องร่วมเรียนรู้และรวมพลัง/หนุนเสริมให้เกิดการสร้างความเปลี่ยนแปลง
ตามเป้าหมาย 4) มีการวิพากย์ สะท้อนผลการท างานพัฒนาผู้ เรียน และ 5) มี
การสร้าง HOPE ให้ทีมงาน อันประกอบด้วย (1) honesty & humanity เป็นการ
ยึดข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นและให้การเคารพกัน อย่างจริงใจ (2) option & openness
เป็นการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้เรียนและพร้อมเปิดเผย/ เปิดใจเรียนรู้จากผู้อื่น
(3) patience & persistence เป็นการพัฒนาความอดทนและความมุ่งมั่น ทุ่มเทพ
ยายยามจนเกิดผลชัดเจน (4) efficacy & enthusiasm เป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ในผล ของวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนว่าจะทาให้ผู้เรียนเรียนรู้
และกระตือรือร้นที่จะพัฒนา ตนเองอย่างเต็มที่ (เรวณี ชัยเชาวรัตน์, 2558)
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (2560 ได้กล่าวว่าแนวทางส่งเสริมให้มี
การอบรม PLC (ProfessionalLearning Community) หรือ "ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ" ให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งแนวคิดของการอบรม
PLC คือ การนาคนมาอยู่รวมกัน เกิดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้กันระหว่าง
ผู้เข้าร่วมอบรม จนกระทั่งเกิดการสะท้อนความคิดในด้านต่าง ๆ ที่ จะเป็นแนว
ทางการพัฒนา อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระให้กับครูและไม่ให้เกิ ด
การใช้เวลาในการอบรม PLC มาก จนกระทั่งครูไม่มีเวลาสอนเด็กในชั้นเรียน จึง
จะกาหนดให้ครูสามารถนาชั่วโมงการอบรม PLC ไปรวมกับจานวนชั่วโมงการ
สอนหนั ง สือ ที่ จ ะใช้ เ ป็ นเกณฑ์ ในการเลื่อ นวิ ท ยฐานะ ตามหลัก เกณฑ์ใ หม่ ที่ จ ะ
ประกาศใช้ ในเร็ว ๆ นี้ได้ด้วย นอกจากนี้การอบรม PLC ถือเป็นการพัฒนา
บุคลากรโดยเริ่มจากล่างขึ้นบน (Bottom Up) อย่างแท้จริง แทนที่จะสั่งการจาก
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ส่วนบนลงมา ซึ่งสิ่งสาคัญที่สุดของการอบรม PLC อยู่ที่การเรียนรู้ (Learning)
กล่าวคือ ผู้เข้าอบรม ต้องรู้ว่าวันนี้ได้เรียนรู้และแบ่งปันความรู้อะไรบ้าง และจะ
ท าอย่ า งไรให้ ค วามรู้ จ ากการอบรมส่ ง ผลถึ ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของเด็ ก ไม่ ใ ช่
คานึงถึงวิทยฐานะเพียงอย่างเดียว แต่วิทยฐานะเป็นเพียงรางวัลตอบแทนว่ าครูมี
ความเก่ง แค่ไหน ซึ่งการอบรม PLC ต้องมีเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยจะมีผู้
ประเมิ น การอบรม เช่ น อาจจะให้ ศึ ก ษานิ เ ทศก์ สุ่ ม ตรวจการจั ด อบรมตาม
หลักสูตรต่าง ๆ” ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวด้วยว่า บาง
คนเป็นครูที่สอนเก่งแต่อาจยังไม่มีผลงานก็ได้ อี กทั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ ห ารงานบุ ค คลของ ก.ค.ศ. ก็ ไ ม่ มี ข้อ ใดระบุใ ห้ ค รู ต้ องจั ด ท าผลงานทาง
วิช าการที่ มีลัก ษณะเหมือนวิ ท ยานิพนธ์เพื่อขอเลื่อนวิ ท ยฐานะ ดังนั้น หากจะ
พิจารณาว่าครูคนใดเก่ง ก็ต้องไปดูว่านักเรียนเก่งได้อย่างไร ครูจึงจาเป็นจะต้องมี
ประสบการณ์ และมีชั่วโมงการสอนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน พร้อมกับมีการ
พัฒนาอบรมด้วยตนเองตามหลักสูตร(คู่มือการอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)“ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ” สู่สถานศึกษา ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา,2560)
3) ประโยชน์ที่ได้จำกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีคุณลักษณะสาคัญที่ทาให้เกิด
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นั้น นอกจากจะต้องประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นกลุ่ม
บุคคลดังที่กล่าวไปแล้วนั้น การรวมตัวกันของสมาชิก ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ยังต้องประกอบด้วยคุณลักษณะสาคัญที่จะทาให้เกิด PLC ไว้อย่างหลากหลาย
อย่างไรก็ตามสามารถสรุปคุณลักษณะสาคัญที่ทาให้เกิด PLC ได้ 5 ประการ คือ
1) การมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared values and vision)
2) การร่ ว มกั น รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น ( Collective
responsibility for students learning)
3) การสื บ สอบเพื่ อ สะท้ อ นผลเชิ ง วิ ช าชี พ (Reflective
professional
inquiry)
4) การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration)
5) การสนับสนุนการจัดลาดับโครงสร้างและความสัมพันธ์ของบุคลากร
(Supportive conditions structural arrangements and collegial relationships)
(Hord, Roussin & Sommers, 2009)
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ความส าคั ญของ PLC
จากผลการวิ จั ย โดยตรงของที่ ยื นยั นว่ า การ
ดาเนินการในรูปแบบ PLC นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการสังเคราะห์รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มี
การจัดตั้ง PLC โดยใช้คาถามว่า โรงเรียนดังกล่าวมีผลลัพธ์อะไรบ้างที่แตกต่างไป
จากโรงเรี ย นทั่ ว ไปที่ ไ ม่ มี ชุ ม ชนแห่ ง วิ ช าชี พ และถ้ า แตกต่ า งแล้ ว จะมี ผ ลดี ต่ อ
ครูผู้สอนและต่อนักเรียนอย่างไรบ้างซึ่งมีผลสรุป 2 ประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ผลดีต่อครูผู้สอนพบว่า PLC ส่งผลต่อครูผู้สอนกล่าวคือลด
ความรู้สึกโดดเดี่ยวงานสอนของครู เพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมาย
ของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพิ่มความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่าง
แข็งขัน จนเกิดความรู้สึกว่า ต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการ
โดยรวมของนักเรียนถือเป็นพลังการเรียนรู้ซึ่งส่ งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้น
เรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น กล่าวคือมีการค้นพบความรู้ และความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีการ
สอนและตัวผู้เรียนซึ่งที่เกิดจากการคอยสังเกตอย่างสนใจ รวมถึงเข้าใจในด้าน
เนื้อหาสาระ ที่ ต้องจัดการเรียนรู้ได้แตกฉานยิ่งขึ้นจนตระหนัก ถึ งบทบาทและ
พฤติ ก รรมการสอนที่ จ ะช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ ดี ที่ สุ ด อี ก ทั้ ง การ
รับทราบข้อมูลสาระสนเทศต่าง ๆ ที่ จาเป็นต่อ วิ ชาชีพได้อย่างกว้ างขวาง และ
รวดเร็วขึ้น ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพได้ตลอดเวลา เป็นผลให้เกิด
แรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพื่อศิษ ย์ ซึ่งเป็นทั้งคุณค่าและ
ขวัญกาลังใจต่อการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นที่สาคัญคือยังสามารถลดอัตราการลา
หยุดงานน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนแบบเก่ายังพบว่ามีความก้าวหน้าใน
การปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารจั ด การเรีย นรู้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ลัก ษณะผู้ เ รีย นได้ อ ย่ า ง
เด่ นชั ดและรวดเร็ว กว่ า ที่ พ บในโรงเรี ยนแบบเก่ า มีค วามผูก พั นที่ จะสร้า งการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดและยั่งยืน
ประเด็นที่ 2 ผลดีต่อผู้เรียนพบว่า PLC ส่งผลต่อผู้เรียนกล่าวคือสามารถ
ลดอั ต ราการตกซ้ าชั้ น และจ านวนชั้ น เรี ย นที่ ต้ อ งเลื่ อ นหรื อ ชะลอการจั ด การ
เรี ย นรู้ ใ ห้ น้ อ ยลง อั ต ราการขาดเรี ย นลดลงมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในวิ ช า
วิท ยาศาสตร์ประวัติศ าสตร์และวิ ชาการอ่านที่ สูงขึ้นอย่างเด่นชัด เมื่อเที ยบกั บ
โรงเรียนแบบเก่าสุดท้ายคือ มีความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง
กลุ่มนักเรียนที่มีภูมิหลังไม่เหมือนกันและลดลงชัดเจน
กล่ำวโดยสรุป คือ PLC มีพัฒนาการมาจากกลยุทธ์ระดับองค์กรที่มุ่งเน้น
ให้องค์กรมีการปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
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โดยเริ่ ม พั ฒ นาจากแนวคิ ด องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ แ ละปรั บประยุ ก ต์ ใ ห้ มี ค วาม
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้ร่วมกันในทางวิชาชีพ ที่มีหน้างาน
สาคัญคือความรับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันเป็นสาคัญจากการศึกษา
หลายโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาดาเนินการในรูปแบบ PLC พบว่าเกิดผลดี
ทางวิชาชีพครู และผู้เรียนที่มุ่งพัฒนาการของผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ในการจัดการและใช้ชุมชนแห่งการเรียนทางรู้ วิชาชีพ (PLC) อย่าง
ยั่งยืนเป็นอย่างไร?
1. เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่ายๆ (Take a baby steps) โดยเริ่มต้นจากการ
กาหนดเป้าหมาย อภิปราย สะท้อนผล แลกเปลี่ยนกับคนอื่น ๆ เพื่อกาหนดว่า
จะดาเนินการอย่างไร โดยพิจารณาและสะท้อนผลในประเด็นต่อไปนี้
1.1 หลักการอะไรที่จะสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
1.2 เราจะเริ่มต้นความรู้ใหม่อย่างไร
1.3 การออกแบบอะไรที่พวกเราควรใช้ในการตรวจสอบหลักฐานของการ
เรียนรู้ที่สาคัญ
2. การวางแผนด้วยความร่วมมือ (Plan Cooperatively) สมาชิกของกลุ่ม
กาหนดสารสนเทศที่ต้องใช้ในการดาเนินการ
3. การกาหนดความคาดหวังในระดับสูง (Set high expectations) และ
วิเคราะห์การสอนสืบเสาะหาวิธีการที่จะทาให้ประสบผลสาเร็จสูงสุด
3.1 ทดสอบข้ อตกลงที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การสอนหลัง จากได้มี ก ารจัดเตรีย ม
ต้นแบบที่เป็นการวางแผนระยะยาว (Long-term)
3.2 จัดให้มีช่วงเวลาของการชี้แนะ โดยเน้นการนาไปใช้ในชั้นเรียน
3.3 ให้เวลาสาหรับครูที่มีความยุ่งยากในการสังเกตการณ์ปฏิบัติในชั้นเรียน
ของครูที่สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างประสบผลสาเร็จ
4. เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ (Start small) เริ่มต้นจากการใช้กลุ่มเล็ก ๆ ก่อน
แล้วค่อยปรับขยาย
5. ศึกษาและใช้ข้อมูล (Study and use the data) ตรวจสอบผลการ
นาไปใช้และการสะท้อนผลเพื่อนามากาหนดว่า แผนไหน ควรใช้ต่อไป/แผนไหน
ควรปรับปรุงหรือยกเลิก
6. วางแผนเพื่อความสาเร็จ (Plan for success) เรียนรู้จากอดีต ปรับปรุง
หรื อ ปฏิ เ สธในสิ่ ง ที่ ไ ม่ ส าเร็ จ และท าต่ อ ไป ความส าเร็ จ ในอนาคต หรื อ ความ
ล้มเหลวขึ้นอยู่กับเจตคติและพฤติกรรมของครู

๙

7. นาสู่สาธารณะ (Go public) แผนไหนที่สาเร็จก็จะมีการเชิญชวนให้คน
อื่นเข้ามามีส่วนร่วมยกย่องและแลกเปลี่ยนความสาเร็จ
8. ฝึกฝนร่างกายและหล่อเลี้ยงสมอง (Exercise the body & nourish
the brain) จัดกิจกรรมที่ได้มีการเคลื่อนไหว และเตรียมครู ที่ทางานสาเร็จของแต่
ละกลุ่มโดยมีการจัดอาหาร เครื่องดื่มที่มีประโยชน์
ลาดับต่อไปจะได้กล่าวถึงเทคนิคที่ใช้ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนทางรู้
วิชาชีพ (PLC) ที่สามารถนามาใช้เป็นแนวทางสาหรับการสร้างการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในกลุ่มผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมได้

๑๐

บทที่ 3
กระบวนกำรและขั้นตอนกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เป็น
กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคล
ที่มารวมตัวกันเพื่อทางานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกัน วางเป้าหมายการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคลและ ผลที่
เกิ ด ขึ้นโดยรวมผ่ า นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การวิ พากษ์วิ จารณ์ การ
ทางานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง
ขัน
้ ตอนในกำรดำเนินกำร
โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม โดยมีการ
ดาเนินการ อย่างน้อย 5 ประการ ดังนี้
1) มีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการเรียนรู้/การพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ
2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน้างาน/สถานการณ์จริงของชั้นเรียน 3)
ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องร่วมเรียนรู้และรวมพลัง/หนุนเสริมให้เกิดการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย
4) มีการวิพากย์ สะท้อนผลการท างานพัฒนาผู้เรียน
5) มีการสร้าง HOPE ให้ทีมงาน อันประกอบด้วย
(1) honesty & humanity เป็นการยึดข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นและให้
การเคารพกัน อย่างจริงใจ
(2) option & openness เป็นการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้เรียน
และพร้อมเปิดเผย/ เปิดใจเรียนรู้จากผู้อื่น
(3) patience & persistence เป็นการพัฒนาความอดทนและความ
มุ่งมั่น ทุ่มเทพยายยามจนเกิดผลชัดเจน

๑๑

(4) efficacy & enthusiasm เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในผล ของ
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนว่าจะทาให้ผู้เรียนเรียนรู้ และ
กระตือรือร้นที่จะพัฒนา ตนเองอย่างเต็มที่
กิจกรรม

๑๒

บทที่ 4
ผลที่ได้จำกกำรร่วมเรียนรู้
ชื่อกลุ่มกิจกรรม สร้างความร่วมมือในการทางานร่วมกัน
จานวนสมาชิก 10 คน ครั้งที่ 1 วันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จานวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 9 คน
จานวน ชั่วโมง 3 ชั่วโมง
เวลา 13:00 น ถึง 16:00 น
ประเด็น วัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
สาเหตุ สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการเรียนการสอน
กลุ่ม 1
ที่
ประเด็นปัญหา
แนวทางแก้ไข
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

คู่มือปฏิบัตงิ าน

จัดทาคู่มือของทุกส่วนงานขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจ
ภาระงาน
การสื่อสาร ขาดการเผยแพร่ข้อมูล สร้างคู่มือ
เทคโนโลยี (อุปกรณ์)
จัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมและทันสมัยเพื่อ
อานวยความสะดวกต่อบุคคลากรและนักศึกษา
สิ่งอานวยความสะดวก เช่น เก้าอี้
จัดหาให้เหมาะสม
หนังสือ
สารวจสิง่ ที่มี และสิ่งที่ต้องการ ให้เพียงพอต่อ
การให้งาน
ผ้าม่านเก่า
จัดให้มีการทาความสะอาด
ที่จอดรถ โรงจอดรถไม่มีหลังคา ไม่มี เสนอของบประมาน
เส้น
ชั้นวางรองเท้าไม่เพียงพอ
จัดหาเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
กาหนดขอบเขตหน้าที่งานให้ชัดเจน
ไม่รู้บทบาทหน้าที่
ขาดการติดตามและการแจ้งเตือน
สร้าง Flow Chart ในการทางานเป็นมาตรฐาน
ไม่มีรู้รับผิดชอบโดยตรงด้านการ
กาหนดบุคลากร และให้แรงจุงใจในการทางาน
บริหารงานบุคคล
การแต่งกายนิสิต
อบรมชี้แจง
กฎระเบียบของวิทยาลัย
ปรับปรุงแก้ไข
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ทาตามระบบ

๑๓

ชื่อกลุ่มกิจกรรม สร้างความร่วมมือในการทางานร่วมกัน
จานวนสมาชิก 10 คน ครั้งที่ 1 วันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จานวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 9 คน
จานวน ชั่วโมง 3 ชั่วโมง
เวลา 13:00 น ถึง 16:00 น
ประเด็น วัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
สาเหตุ สภาพแวดล้อมไม่เอื้อในการจัดการเรียนการสอน
กลุ่ม 2
ที่

ประเด็นปัญหำ

แนวทำงแก้ไข

1
2
3
4
5
6
7
8
9

การใช้เทคโนโลยี
การใช้ภาษา ไทย อังกฤษ
ขาดทักษะการทาวิจยั
เทคนิคการสอน
ปัญหาส่วนงานสนับสนุน
นักศึกษาบ่นงานเยอะ
คู่มือปฏิบัตงิ าน
สิ่งอานวยความสะดวก เช่น เก้าอี้
นิสิตขาดความกล้าแสดงออก

จัดอบรบการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
อบรม + โปรโมชั่น
จัดหาผู้ชานาญการมาแนะนา
จัดอบรบให้เหมาะสม
ควรจัดอบรม จัดให้ไปดูงาน
สอบถามนักศึกษา
จัดทาคู่มือของทุกส่วนงานขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจภาระงาน
จัดหาให้เหมาะสม
จัดฝึกประสบการณ์ จัดกิจกรรมสร้างเสริมความรู้

๑๔

บทที่ 5
สรุปผลการนาผลที่ได้ไปใช้
จากการสร้างชุมชนการเรียนรู้ นาแนวทางที่สรุปได้มาแก้ไขปรับปรุง และ
เพื่อสร้างแผนงานการจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการการจัดการเรียนการ
สอนโดยเลือกแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดดังต่อไปนี้
1) จัดทาคู่มือของทุกส่วนงานขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจภาระงานเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและ
กันให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบมากขึ้น
2) จัดอุปกรณ์สนับสนุน สิ่งอานวยความสะดวก ให้เหมาะสม และตรงตามความ
ต้องการของนิสิต โดยมีการสารวจความต้องการก่อนเสมอ
3) จัดการอบรบ และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่
เพื่อทาความเข้าใจในระบบงานของแต่ละฝ่าย/สายงาน

๑๕
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