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ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  Professional Learning Community: PLC  
…………………………………………. 

ระยะเวลา  จํานวน  3  ช่ัวโมง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับความเชื่อมโยง จุดมุ่งหมายของ
แผนการศึกษาชาติ 25 ปี กับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 และ ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ Professional Learning Community: PLC  

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง Professional Learning Community: 
PLC สู่สถานศึกษา 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนําองค์ความรู้ท่ีได้รับไปดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามกระบวนการ Professional Learning Community: PLC สู่สถานศึกษา 

4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีแนวทางในการขับเคลื่อน Professional Learning 
Community: PLC สู่สถานศึกษา 

เนื้อหาสาระการเรียนรู ้
1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
2. ทักษะและคุณลักษณะพลเมืองไทยท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  Professional Learning Community: PLC 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
1. การบรรยาย 
2. การระดมพลังสมอง 
3. การฝึกปฏิบัติและกรณีศึกษา 
4.  การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
5. การทดสอบ 
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สื่อและแหล่งเรียนรู ้
1. สื่อเทคโนโลยีโปรแกรมคอมพิวเตอร์นําเสนอ  
- ชุดท่ี 1 แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
- ชุดท่ี 2 ทักษะและคุณลักษณะพลเมืองไทยท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 
- ชุดท่ี 3 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  Professional Learning Community: 

PLC   
2. เอกสารประกอบการพัฒนา  

คู่มือเอกสารประกอบบรรยาย การพัฒนาบุคลากรกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”โดย ดร. พรอัญชลี  
พุกชาญค้า สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

3. ใบงาน 
  ใบงาน ท่ี 1 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การขับเคลื่อน PLC ในสถานศึกษา 

การวัดและประเมินผล 
1. ประเมินจากใบงาน 
2. ประเมินการทํากิจกรรมกลุ่ม 

        3. การทําแบบทดสอบออนไลน์ 
       4. การแลกเปลี่ยนเสนอแนะ 
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สาระสําคัญแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 
1. ความจําเป็นในการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ  
 ความท้าทายท่ีเป็นพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 ท้ังในส่วนท่ีเป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่
การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิ ทัล (Digital 
Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การ
ดําเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 (Sustainable 
Development Goals : SDGs 2030) ผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และความต้องการ
กําลังคนท่ีมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ประกอบกับแรงกดดันจากภายในประเทศ โครงสร้างประชากร 
การติดกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของ
ประชากรท่ีปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์  การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายและเสื่อมโทรม รวมท้ังระบบการศึกษาท่ียังมีปัญหาหลายประการ 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560) 
 ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบการศึกษาและ
การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ียังไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว ยังมีความเหลื่อมล้ําในด้านโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา รวมท้ังปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จึงมีความจําเป็นท่ีประเทศไทยต้องปฏิรูป
การศึกษา เพ่ือให้ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลักของการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และกรอบ
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือให้สามารถ
นําพาประเทศไปสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนในอีก 20 ปีข้างหน้า 
 ด้านคุณภาพการศึกษา ผลการพัฒนายังไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคะแนนต่ํากว่าค่าเฉลี่ยมาก และต่ํากว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย 
คุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังต้องมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา. (2560) 
 กรอบแนวคิดการจัดการศึกษา แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือ
ปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive 
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 

ใบความรู้ท่ี 1 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 – 2579 
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จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560) 
 
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ 
ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้อง กับบทบัญญัติของรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพ่ือนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้
ปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัด
การศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. (2560) 
 1. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 2 เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมาย ดังนี้ 
  1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง 
(Access)  
  2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
อย่างเท่าเทียม (Equity)  
  3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพ (Quality)  
  4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ี
คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  
  5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัต
และบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy)  
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3. ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 

 
 
 สําหรับยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้มีเป้าหมายหนึ่งเพ่ือให ้(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560) 

 “ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะท่ี
จําเป็นในศตวรรษท่ี 21...”  

 “สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่าง
มีคุณภาพและตามหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 
4.0 เพ่ิมข้ึน ..” 

 “แหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน...”  

 “ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รบัการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน..” 

 “ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา...”  



 Professional Learning Community: PLC . ดร.พรอัญชลี พกุชาญค้า      6 

4. ทักษะท่ีจําเป็นเพื่อพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0  
  

 
(ท่ีมา: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560) 
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 ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ได้กล่าวถึง
ทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ว่า สาระวิชาก็มีความสําคัญ แต่ไม่เพียงพอสําหรับการ
เรียนรู้เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ subject 
matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะนํา และช่วยออกแบบ
กิจกรรมท่ีช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้  
 
 สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย  
     ภาษาแม่ และภาษาสําคัญของโลก 
     ศิลปะ 
     คณิตศาสตร์ 
     การปกครองและหน้าท่ีพลเมือง 
     เศรษฐศาสตร ์
     วิทยาศาสตร ์
     ภูมิศาสตร ์
     ประวัติศาสตร ์
 โดยวิชาแกนหลักนี้จะนํามาสู่การกําหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์สําคัญต่อการ
จัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อสําหรับศตวรรษท่ี 21 โดย
การส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เข้าไปในทุก
วิชาแกนหลัก ดังนี ้
 ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
           ความรู้เก่ียวกับโลก (Global Awareness) 
           ความรู้เก่ียวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ 
(Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 
           ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองท่ีดี (Civic Literacy) 
           ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
           ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 
 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกําหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการ
ทํางานท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึนในปัจจุบัน ได้แก่ 
         ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
         การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
         การสื่อสารและการร่วมมือ 

ใบความรู้ท่ี 2 
ทักษะและคุณลักษณะพลเมืองไทยที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
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 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี ้
         ความรู้ด้านสารสนเทศ 
         ความรู้เก่ียวกับสื่อ 
         ความรู้ดา้นเทคโนโลย ี
 ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการดํารงชีวิตและทํางานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสําเร็จ 
นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตท่ีสําคัญดังต่อไปนี้ 
     ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
     การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
 ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 
     การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ 
(Accountability) 
     ภาวะผู้นําและความรับผิดชอบ (Responsibility)  
 
ทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C 

     3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) 

     7C ได้แก่   Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)  Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม)   Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะ
ด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)  Computing and ICT Literacy (ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ 
และทักษะการเรียนรู)้ 
 แนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และกรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21   
 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการกําหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดย
ร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 โดยเน้นท่ีองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผู้เรียน เพ่ือใช้ในการ
ดํารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ท่ีพัฒนามาจาก
เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพ่ือทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership For 21st 
Century Skills) (www.p21.org ) ท่ีมีชื่อย่อว่า เครือข่าย P21  ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความชํานาญการและความรู้เท่า
ทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือความสําเร็จของผู้เรียนท้ังด้านการทํางานและการดําเนินชีวิต 
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(ภาพ กรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning Framework) 

 
 กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์สําหรับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นท่ียอมรับในการสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support Systems) ซึ่ง
เป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางเนื่องด้วยเป็นกรอบแนวคิดท่ีเน้นผลลัพธ์ท่ีเกิดกับผู้เรียน (Student 
Outcomes) ท้ังในด้านความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะ
ช่วยผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในหลากหลายด้า น รวมท้ังระบบสนับสนุนการเรียนรู้  ได้แก่
มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการเยนการสอน การพัฒนาครู สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ต่อการเรียนในศตวรรษท่ี 21 
 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษ
ท่ี 21” (21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอํานวยความสะดวก 
(Facilitator) ในการเรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based Learning) ของนักเรียน ซึ่งสิ่งท่ีเป็นตัวช่วย
ของครูในการจัดการเรียนรู้ คือ ชุมชนการเรียนรู้ครู เ พ่ือศิษย์ (Professional Learning 
Communities : PLC) เกิดจากการรวมตัวกันของครูเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทําหน้าท่ีของ
ครแูต่ละคนนั่นเอง (อ้างอิงจาก http://www.noppawan.sskru.ac.th/data/learn_c21.pdf) 
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 สําหรับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ของผู้เรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการได้เพ่ิม ความมีเมตตากรุณา (Compassion) เป็น  C ตัวท่ี 8 
     3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
 8C ได้แก่   Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)  Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม)   Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน์)   Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา)Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะ
ด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)   Career and Learning Skills (ทักษะ
อาชีพ และทักษะการเรียนรู)้ และ Compassion (ความมีเมตตากรุณา) 
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1.ความเป็นมาและความสําคัญ 
 การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อวิถีชีวีติของคนในสังคม ระบบการศึกษาจึง
จําเป็นต้องพัฒนา ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนนี้ด้วย  เดิมการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ทักษะเพียงอ่านออกเขียนได้เท่านั้นแต่สําหรับในศตวรรษท่ี 21 ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการปฏิบัติ 
และการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกัน กล่าวคือ จะไม่เป็นเพียงผู้รับ (Passive Learning) อีกต่อไป
แต่ผู ้เรียนต้องฝึกการเรียนรู ้จากการลงมือปฏิบัติและการแสวงหาความรู ้ด ้วยตนเอง (Active 
Learning) โดยมีครูเป็น “โค้ช” ท่ีคอยออกแบบการเรียนรู้ เพ่ือช่วยผู้้เรียนให้บรรลุผลได้ ประการ
สําคัญ คือ ครูในศตวรรษท่ี 21 จะต้องไม่ตั้งตนเป็น “ผู้รู้้”แต่ต้องแสวงหาความรู้ไปพร้อมๆกันกับผู้ ้
เรียนในขณะเดียวกันดังนั้นการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู ้
“ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21” (21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอํานวยความ
สะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem-Based Learning : PBL) ของ
นักเรียนสิ่งท่ีเป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้คือชุมชนการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ (Professional 
Learning Communities : PLC) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของครูเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ทําหน้าท่ีของครูแต่ละคนนั่นเอง 

PLC (Professional  Learning  Community) มีพ้ืนฐานแนวคิดมาจากภาคธุรกิจ
เก่ียวกับความสามารถขององค์กรในการเรียนรู้  (Thompson, Gregg, &Niska, 2004) เป็นการนํา
แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้มา ประยุกต์โดยอธิบายว่า การอุปมาท่ีเปรียบเทียบให้โรงเรียนเป็น 
“องค์กร” นั้นน่าจะไม่เหมาะสมและถูกต้อง โรงเรียน มีความเป็น “ชุมชน” มากกว่าความเป็น
องค์กร จะยึดโยงภายในต่อกันด้วยค่านิยม แนวคิด และความผูกพันร่วมกันของทุกคนท่ีเป็นสมาชิก 
“ชุมชน” จะใช้อิทธิพลท่ีเกิดจากการมีค่านิยม และวัตถุประสงค์ร่วมกัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกเชิงวิชาชีพมีความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวชิาการ และยึดหลักต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน แบบ
ผนึกกําลังกันในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งสู่พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสําคัญ โรงเรียนมีฐานะแบบ
ท่ีเป็นชุมชนแล้วบรรยากาศท่ีตามมาก็คือสมาชิกมีความผูกพันต่อกันด้วยวัตถุประสงค์ร่วมมีการสร้าง
สัมพันธภาพท่ีใกล้ชิดสนิทสนม และเกิดการร่วมสร้างบรรยากาศท่ีทุกคนแสดงออกถึงความห่วงหา
อาทรต่อกันและช่วยดูและสวัสดิภาพร่วมกัน (Sergiovanni, 1994)โดยท่ีใส่ใจร่วมกันถึงการเรียนรู้
และความรับผิดชอบหลักร่วมกันของชุมชนนั้นคือพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ใบความรู้ท่ี 3 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  Professional Learning Community: PLC 
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 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional  Learning  Community)เป็นกระบวนการ
สร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลท่ีมารวมตัวกันเพ่ือทํางานร่วมกัน
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน  ร่วมกัน
วางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน  และตรวจสอบ  สะท้อนผลการปฏิบัติงานท้ังในส่วนบุคคลและ
ผลท่ีเกิดข้ึนโดยรวมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การวิพากษ์วิจารณ์  การทํางานร่วมกัน  
การร่วมมือรวมพลัง  โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม  โดยมีการ
ดําเนินการอย่างน้อย 5  ประการ  ดังนี ้  
  1)  มีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการเรียนรู้/การพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ   
  2)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน้างาน/สถานการณ์จริงของชั้นเรียน   
  3)  ทุกฝ่ายเก่ียวข้องร่วมเรียนรู้และรวมพลัง/หนุนเสริมให้เกิดการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย   
  4)  มีการวิพากย์  สะท้อนผลการทํางานพัฒนาผู้เรียน  และ   
  5)  มีการสร้าง HOPE  ให้ทีมงาน  อันประกอบด้วย (1)  honesty  &  humanity  
เป็นการยึดข้อมูลจริงท่ีเกิดข้ึนและให้การเคารพกันอย่างจริงใจ (2) option  &  openness เป็นการ
เลือกสรรสิ่งท่ีดี ท่ีสุดให้ผู้ เรียนและพร้อมเปิดเผย/เปิดใจเรียนรู้จากผู้ อ่ืน (3) patience &  
persistence เป็นการพัฒนาความอดทนและความมุ่งม่ันทุ่มเทพยายยามจนเกิดผลชัดเจน  
(4)  efficacy  &  enthusiasm  เป็นการสร้างความเชื่อม่ันในผลของวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กับผู้เรียนว่าจะทําให้ผู้เรียนเรียนรู้  และกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาตนเองอย่างเต็มท่ี  (เรวดี  ชัยเชาว
รัตน,์2558) 
 คุณลักษณะสําคัญท่ีทําให้เกิด  PLC ได้  5 ประการ คือ 1) การมีบรรทัดฐานและค่านิยม
ร่วมกัน (Shared values and vision) 2) การร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
(Collective responsibility for students learning) 3) การสืบสอบเพ่ือสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ 
(Reflective professional inquiry) 4) การร่วมมือรวมพลัง  (Collaboration) และ5) การ
สนับสนุนการจัดลําดับโครงสร้างและความสัมพันธ์ของบุคลากร (Supportive  conditions  
structural arrangements  and collegial  relationships)  (Hord, Roussin&Sommers, 
2009) 
1.2 ความหมาย/วัตถุประสงค ์
 PLC   หมายถึง การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทํา และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร 
และนักการศึกษา บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นความสําเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสําคัญ และความสุขของการทํางานร่วมกันของ
สมาชิกในชุมชนย้ํา  PLCเปน็เครื่องมือในการพัฒนา  ไม่ใช่ หัวเรื่องในการสอน 
 วัตถุประสงค์ของ PLC  1.เพ่ือเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพ  
2.เพ่ือให้เกิดการร่วมมือ รวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพของผู้เรียน  3. 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน PLC  ถือว่าทุกคนคือคนเชี่ยวชาญในงานนั้นจึง
เรียนรู้ร่วมกันได้ 
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 ความเชื่อของ PLC 
  1.ยอมรับว่าการสอนและการปฏิบัติงานของครู มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  2.ยอมรับหลักการท่ีว่า การเรียนรู้ของครู คือการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  3.ยอมรับว่า ครูมีความแตกต่างกัน 
  4.ยอมรับว่า การสอนบางครั้งต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ และสัมพันธภาพแบบ
กัลยาณมิตร 

1.3 ประโยชน์ 
 1. ผลดีต่อครูผู้สอน พบว่า PLC ส่งผลต่อครูผู้สอน  
  1.1 ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวงานสอนของครูเพ่ิมความรู้สึกผูกพันต่อพันธะกิจและ
เป้าหมายของโรงเรียนมากข้ึนโดยเพ่ิมความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติให้บรรลุพันธะกิจอย่างแข็งขันจน
เกิดความรู้สึกว่าต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียน  
  2. เป็น“พลังการเรียนรู้” ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนให้มีผลดียิ่งข้ึน 
มีการค้นพบความรู้และความเชื่อท่ีเก่ียวกับวิธีการสอน  
  3. รับทราบข้อมูลสารสนเทศต่างๆท่ีจําเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและ
รวดเร็วข้ึนส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพได้ตลอดเวลา  
  4. เป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจท่ีจะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพ่ือศิษย์ซึ่งเป็น
ท้ังคุณค่าและขวัญกําลังใจต่อการปฏิบัติงานให้ดียิ่งข้ึน 
 2. ผลดีต่อผู้เรียน พบว่า PLC ส่งผลต่อผู้เรียน  
  2.1 สามารถลดอัตราการตกซ้ําชั้น และจํานวนชั้นเรียนท่ีต้องเลื่อนหรือชะลอการ
จัดการเรียนรู้ให้น้อยลง อัตราการขาดเรียนลดลง  
  2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวิชาการอ่านท่ี
สูงข้ึนอย่างเด่นชัด เม่ือเทียบกับโรงเรียน แบบเก่า  
  2.3 มีความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างกลุ่มนักเรยีนท่ีมีภูมิหลังไม่
เหมือนกันและลดลงชัดเจน 
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1.4 องค์ประกอบสําคัญของ  PLC 
 1.ต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง มีเป้าหมาย ทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่การพัฒนาการเรียนการ
สอนสู่คุณภาพผู้เรียน 
 2.ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ  หมายถึง ต้องเปิดใจ รับฟัง เสนอวิธีการ นําสู่การปฏิบัติและ
ประเมินร่วมกันOpen เปิดใจรับและให้   care   และ Share 
 3. ภาวะผู้นําร่วม  หมายถึง การทําPLC ต้องมีผู้นําและผู้ตามในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 4. กัลยาณมิตร หมายถึง  เป็นเพ่ือนร่วมวิชาชีพ เติมเต็มส่วนท่ีขาดของแต่ละคน 
 5.ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ต้องเน้นการทํางานท่ีเปิดโอกาสการทํางาน 
ท่ีช่วยเหลือกันมากกว่าการสั่งการ มีชั่วโมงพูดคุย 
 6.การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ  หมายถึง การเรียนรู้การปฏิบัติงานและตรงกับภาระงานคือ
การสอน สู่คุณภาพผู้เรียน 
 
1.5 กระบวนการของ PLC 
 กระบวนการของ PLC   
 1. ต้องมีการรวมกลุ่ม  และกลุ่มนั้นต้องมีลักษณะคล้ายๆกัน  เช่น 
  1.1จัดกลุ่มครูท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน 
 - กลุ่มครูท่ีสอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในระดับชั้นเดียวกัน 
 - กลุ่มครูท่ีสอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในช่วงชั้นเดียวกัน 
   - กลุ่มครูตามลักษณะงาน 
  1.2 จํานวนสมาชิก 6-8 คน (ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์ หมุนเวียนเข้าร่วม ทุกกลุ่ม) 
  1.3 ระยะเวลา  2-3 ชม.ต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งปีการศึกษา กําหนดเป็นชั่วโมงชัดเจนจะ
ดีมาก 
  1.4 จัดชั่วโมงอยู่ในภาระการสอนของคร/ูภาระงาน เพ่ือไม่ให้ครูถือว่าเป็นภาระ
เพ่ิมข้ึน  
  1.5. การจัด PLC โดยใช้ ICT ในการเข้ากลุ่มระหว่างการดําเนินการ 
 2.บทบาทของบุคคลในการทํา PLC 
  2.1ผู้อํานวยความสะดวก  
   -รักษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิก    
   -ควบคุมประเด็นการพูดคุย 
   -ยั่วยุให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น 
  2.2 สมาชิก 
   -เปิดใจรับฟัง และเสนอความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 
   -รับแนวทางไปปฏิบัติและนําผลมาเสนอ พร้อมต่อยอด 
  2.3 ผู้บันทึก  สรุปประเด็นการสนทนาและแนวทางแก้ปัญหา พร้อมบันทึก 
Logbook 
 3.กลุ่มร่วมกันคิด “ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน”หาปัญหาสําคัญท่ีสุด 
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 4. ค้นหาสาเหตุสําคัญท่ีทําให้เกิดปัญหาจากนั้นกลุ่มอภิปรายหาสาเหตุท่ีแท้จริง  เน้นไปท่ี
การสอนของครูเป็นอันดับแรก ท่ีถือว่าเป็นสาเหตุท่ีแท้จริง เช่น  นักเรียนอ่านไม่ออก เป็นปัญหา
สําคัญร่วมกัน   ไม่ใช่สาเหตุว่า พ่อแม่แยกทาง 
 5. หาแนวทางแก้ไข “ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน”ท่ีสําคัญนั้น  จะแก้ไขอย่างไรดูสาเหตุ
ของปัญหา   แนวทางแก้ปัญหาอาจใช้ประสบการณ์ของครูท่ีทําให้เกิดความสําเร็จ   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
งานวิจัย หรือแหล่งอ่ืนๆท่ีมีการเสนอแนวทางไว้แล้ว จากนั้นสรุปแนวทางการแก้ปัญหาสําคัญ 1 เรื่อง
หรือ 2 เรื่องตามสภาพของโรงเรียน 
 6.นําแนวทางท่ีสรุปเพื่อนําไปแก้ไขปัญหา  มาช่วยกันสร้างงาน สร้างแผนงานเลือกการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning :PBL) โดยมีสิ่งท่ีต้องทําต่อ คือทํา
อย่างไร  ทําเม่ือไร  ใช้อย่างไร และตรวจสอบการทํางานอย่างไรจะเสนอผลระหว่างทํางานและ
สรุปผลเม่ือไร 

 7. นําแผนท่ีร่วมกันคิดไปใช้ตามกําหนดการทํางานต้องนําไปใช้อย่างจริงจัง และกล้าเสนอ
ผลจะสําเร็จหรือไม่ก็ตามและพร้อมจะนําไปปรับปรุง  ต้องนําผลมาเสนอตามช่วงเวลาผลงานท่ีอาจ
นําเสนอกันในช่องทาง Line หรือ Facebook  หรือรูปแบบอ่ืนๆ   
  8. นําผลมาสรุปสุดท้ายว่าผลเป็นประการใดร่วมกันสะท้อนผล และปรับปรุงงานให้ดีข้ึน
ถ้าผลการทดลองเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ก็เผยแพร่หรือปรับปรุงให้ยิ่งข้ึน  ผลไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ก็ปรับปรุงทดลองใหม่ สิ่งสําเร็จ  คือ  นวัตกรรม  และการทํางานตั้งแต่ข้ันแรกถึงข้ัน
สุดท้าย ต้องมีการบันทึก (Logbook)  ออกแบบเอง ง่าย สั้นหนึ่งหน้าก็พอ อาจนําเสนอทาง Line 
หรือ Facebook หรือรูปแบบอ่ืนๆ   
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1.6 เทคนิค หรือเคล็ดลับ ท่ีจําเป็นในการเสริมกระบวนการ PLC  

1.ทักษะการฟัง 
2. เรื่องเล่าเร้าพลัง 
3. การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 
4. AAR  
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5.ระดับการพัฒนาของนักเรียน 
6. ICT  
 

 
(After Action Review : AAR)ทบทวนผลการปฏิบัติงาน 

 
1.7 การแบ่งระดับของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 PLC สามารถแบ่งระดับได้ 3 ระดับ คือ ระดับสถานศึกษา ระดับเครือข่าย และระดับชาติ 
โดยแต่ละลักษณะจะแบ่ง ตามระดับของความเป็น PLC ย่อย ดังนี้  
 1)ระดับสถานศึกษา (School Level) คือ PLC ท่ีขับเคลื่อนในบริบทสถานศึกษา หรือ
โรงเรียน  
 2)ระดับกลุ่มเครือข่าย (Network Level) คือ PLC ท่ีขับเคลื่อนในลักษณะการรวมตัวกัน
ของกลุ่มวิชาชีพจากองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีมุ่งม่ันร่วมกันสร้างชุมชน เครือข่าย ภายใต้ 
วัตถุประสงค์ร่วม คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ให้กําลังใจ สร้างความสัมพันธ์และ
พัฒนาวิชาชีพร่วมกัน อาจมี เป้าหมายท่ีเป็นแนวคิดร่วมกันอย่างชัดเจน สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ 
คือ กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกวิชาชีพครู  
 3)ระดับชาติ (The National Level)คือ PLC ท่ีเกิดข้ึน โดยนโยบายของรัฐท่ีมุ่งจัดเครือข่าย 
PLC ของชาติเพ่ือขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของวิชาชีพ โดยความร่วมมือของ 
สถานศึกษา และครู ท่ีผนึกกําลังร่วมกันพัฒนาวิชาชีพ ภายใต้ การสนับสนุนของรัฐ  
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1.8 ข้ันตอนการนํา PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 

 
Flow Chart ข้ันตอนการนํารูปแบบ PLC ไปใช้ในสถานศึกษา 
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คําชี้แจง 
1. แต่ละกลุ่ม เลือกประธาน (ผู้อํานวยความสะดวก) เลขากลุ่ม (ผู้บันทึก) พร้อมตั้งชื่อกลุ่ม 
2. ประธาน (ผู้อํานวยความสะดวก) ให้แต่ละคนเสนอปัญหาท่ีเกิดกับผู้เรียน และช่วยกันเลือก  
 1) ประเด็นปัญหาท่ีเกิดกับผู้เรียน  เรื่อง/กลุ่ม  เขียนลงใน Logbook และแผ่นชาร์จ  
หาปัญหาสําคัญท่ีสุด 
 2) ร่วมกันวางแผนร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุ  แนวทางแก้ปัญหา 
 3) กลุ่มช่วยกันอภิปราย วางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา ให้เกิดผล
อย่างจริงจัง แล้วเขียนลงในLogbook และแผ่นชาร์จ 
 4) เตรียมนําเสนอนําเสนอปัญหา วิธีการท่ีเป็นการแก้ปัญหาท่ีออกแบบไว้ และ แผน 
การขับเคลื่อนกระบวนการ กลุ่มละ 5 นาที 
 
 

 

ใบงานที่ 1 
ชุมชนแห่งการเรียนรู ้การขับเคลื่อน PLC ในสถานศึกษา 
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