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ค าน า 

 
 หนังสือ “การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)” เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์         
เพื่อน าเสนอแก่นขององค์ความรู้ (Concept) และแนวทางการปฏิบัติของชุมแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน เนื้อหาสาระ        
ท่ีน าเสนอได้ถูกเขียนไว้ในหนังสือ “ขอบฟ้าใหม่แห่งการเรียนรู้เพ่ือการสร้างสรรค์
อนาคต” ของผู้เขียน ซึ่งหากมีความสนใจเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมตามความสะดวก 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ได้พอสมควร  
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1. จาก Mindset สู่ Mind-shift เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 การท างานในโลกอนาคตมีลักษณะงานสร้างสรรค์ (creative work) 
ส่วนมากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย งานการพัฒนา งานการออกแบบ งานที่
เกี่ยวข้องกับการตลาดและงานขาย งานเกี่ยวกับการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจน
งานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ Robotics หรือ 
Artificial Intelligence (AI) แสดงได้ดังแผนภาพ 2 
 
 งานประจ าท่ีท าโดยแรงงานคนจะมีปริมาณและความต้องการลดลง 
เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้หุ่นยนต์หรือ Robotics มาท างานแทนหลายอย่างซึ่งเป็น
แนวโน้มการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอนาคต  
 

 แรงงานท่ีท างานในลักษณะเป็น Routine หรือท าไปวันๆจะหมดไป               
ในอนาคตไม่นานนับจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารท า ให้         
วิถีการท างาน (ways of work) มีความแตกต่างไปจากเดิม เปลี่ยนเป็นการท างานผ่าน 
Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่จะสร้างพลังสร้างสรรค์แห่งนวัตกรรม
ต่อไปในอนาคต 
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แผนภาพ 1 ลักษณะงานในโลกอนาคต 
 
 ขอบฟ้าใหม่แห่งการเรียนรู้ คือ การศึกษาระบบ  4.0 New Frontier in 
Learning Education 4.0 ช่วยตอบสนองลักษณะงานในโลกอนาคตที่มีแนวคิดและ
วิธีการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้แตกต่างไปจากเดิมที่ เน้นความรู้ 
(knowledge – based) มาเป็น เน้นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 
(product & creative based) ตลอดจนมีความฉลาดด้าน Love & Kindness 
Quotient (LQ) คือ ความรักความเมตตาและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่คนอ่ืน ซึ่งเป็นรากฐาน
ส าคัญของการพัฒนาสังคมเข้มแข็ง 
 
 การศึกษา 4.0 มุ่งให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งผู้สอนจ าเป็นต้อง เปลี่ยนแปลงตนเอง 
(transform) จากการที่ เคยจัดการเรียนรู้เน้นให้ผู้ เรียนท่องจ าเนื้อหา เป็นการ         

งานสร้างสรรค์ 

งานประจ าที่ท าโดยแรงงานคน 

งานประจ าที่ท าโดยปัญญาประดิษฐ์ 

การวิจัย 
การพัฒนา 

การออกแบบ 

การตลาดและงานขาย 

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
การพัฒนาโปรแกรม Robotics 
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น าสาระส าคัญ (main concept) ต่างๆ มาสังเคราะห์ เช่ือมโยง ผนวกกับการใช้
กระบวนการเรียนรู้ ความมุ่งมั่น อดทน น าไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม  
 
 ลักษณะการจัดการเรียนรู้แต่ละยุคแต่ละสมัย มีความแตกต่างกัน             
ตามบริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น โดยที่           
การจัดการเรียนรู้ในแต่ละยุคสมัย มีจุดเน้นที่แตกต่างกันดังนี้  
 

  1.0 เน้นการบรรยายการจดจ าความรู ้
 

  2.0 การใช้ Internet เป็นสื่อกลาง 
 

  3.0 การศึกษาปัจจุบัน สังคมแหง่การเรียนรู้ 
          -  ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู ้
   -  เรียนรู้จากแหลง่การเรียนรู ้
   -  ท างานสร้างสรรค์  ท างานเป็นทีม 
 

  4.0 การศึกษาสู่อนาคตเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 

 ครูยุคใหม่ เปลี่ ยนจาก  Karaoke Teacher ที่ ได้บรรจุ ข้อมูลต่างๆ 
มากมายซึ่งข้อมูลเหล่าน้ัน ผู้เรียนสามารถหาอ่านได้จาก Internet มาเป็นผู้สอนท่ีให้
แนวคิด หรือ Idea แก่ผู้เรียน ให้น าความรู้ไปสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม  
 

 การจัดการเรียนรู้ได้รับการออกแบบ (learning design) มาเป็นอย่างดี 
ผู้สอนวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ที่เป็นชุดข้อมูลจ านวนมาก 
และซับซ้อน น ามาวิเคราะห์ ให้ เป็นสารสนเทศที่กระชับ แสดงดังแผนภาพ 4          
และน าไปสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความต้องการและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  ซึ่งเป็นปัจจัยเบื้องต้นของการจัดการเรียนรู้             
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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แผนภาพ 2 การวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เป็นสารสนเทศ 
 
 Big Data ด้านผู้เรียนที่ส าคัญที่ผู้สอนควรวิเคราะห์ให้ชัดเจน และน าไปสู่
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ความสนใจ ความถนัด แบบการเรียนรู้ 
ทักษะและวิธีการคิด ลักษณะนิสัย สิ่งจูงใจ  
 
 ส าหรับการวิเคราะห์ Big Data ในการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูมืออาชีพ 
จะประกอบด้วย  
 

  - การวิเคราะห์ Key Concept  
 

  - การวิเคราะห์ Learning Style              
 

  - การวิเคราะห์ Cognitive Style  
 

  - การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้เรียน  
 

  - การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้  
 
 การวิเคราะห์ Big Data ด้านต่างๆ ข้างต้น นับว่าเป็นศักยภาพของ                 
ครูมืออาชีพ เมื่อวิเคราะห์แล้วจึงน าไปสู่กระบวนการออกแบบการเรียนรู้ ผู้สอน        
มีบทบาทเป็นโค้ช (coach) และการเป็นพ่ีเลี้ยง (mentor) แสดงได้ดังแผนภาพ 5  

94% 
25% 

1% 
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แผนภาพ 3 การวิเคราะห์ Big Data ในการจัดการเรียนรู้ส าหรบัครูมืออาชีพ 
 
 
 Teaching / Instruction / Coaching มีจุดเน้นของการปฏิบัติงาน     
ที่แตกต่างกัน ครูยุดใหม่เปลี่ยนแปลงจาก Teaching และ Instruction มาเป็น 
Coaching ดังตาราง 3 โดยที่แต่ละประเภทมีจุดเน้นดังนี้ 
 
  Teaching การถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนไปยังผู้เรียน 
 

  Instruction การบอกวิธีการปฏิบัติแล้วให้ท าตาม 
 

  Coaching การจูงใจ และชี้แนะให้ผู้เรียน   
    ใช้วิธีการเรียนรู้ของตนเอง 
    เป็นลักษณะการเรียนรูส้่วนบุคคล 
     Personalize learning 



6  การพัฒนาคุณภาพผู้สอนตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
 

กรณีศึกษา : Teaching / Instruction / Coaching ในการอ่านเชิงวิเคราะห์  
 
ตาราง 1 กรณีศึกษาความแตกต่างระหว่าง Teaching / Instruction / Coaching  
  ในการอ่านเชิงวิเคราะห์  
 

Teaching Instruction Coaching 
ให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
อธิบายวิธีการ 
อ่านเชิงวิเคราะห์ 
ฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
ตามแบบที่ผู้สอนก าหนด 

อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจว่า 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
มีขั้นตอนอย่างไร 
จากน้ันแสดงตัวอย่าง 
ให้ผู้เรียนศึกษา 
แล้วให้ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์ 
ตามแนวทางและวิธีการ 
ที่ผู้น าท าตัวอย่าง 

จูงใจและชี้แนะให้ผู้เรียน 
เข้าใจกระบวนการ 
อ่านเชิงวิเคราะห์ 
ผู้เรียนฝึกการอ่าน 
เชิงวิเคราะห์ ด้วยวิธีการ 
ที่ผู้เรียนถนัด 
ผู้สอนให้ความช่วยเหลือ 
ผู้เรียนรายบุคคล 

 
 การโค้ชของผู้สอนจะเป็นการโค้ชมีประสิทธิภาพได้นั้น มีปัจจัยส าคัญ           
5 ประการที่ผู้สอนควรเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพราะจะไปส่งเสริม
ประสิทธิภาพการโค้ช เรียนกว่า 5B ของผู้สอนยุคใหม่ ได้แก่  
 

  1)  นักคิดสร้างสรรค์ (Be creator)             
 

  2)  ใฝ่เรียนรู้ (Be learner)  
 

  3)  การสื่อสาร (Be communication)  
 

  4)  การจัดการเรียนรู้ (Be learning management)  
 

  5)  นักพัฒนา (Be developer)  
 

 การเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้สอนทั้ง 5 ประการดังกล่าว จะน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางความคิดแบบเดิมๆ (Mindset) เป็นกระบวนการ
ทางความคิดแบบเติบโต (Growth mindset) แสดงได้ดังตาราง 4 ดังนี้  
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ตาราง 2  Mindset และ Growth mindset ของผูส้อน  
 

Mindset Growth  Mindset 
- ความรู้อยู่กับผู้สอน - ความรู้มีอยู่ในทุกที่ 
- ผู้เรียนต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ - ผู้เรียนต้องใช้กระบวนการเรียนรู้ 
- เน้ือหาสาระอยู่ในแบบเรียนที่ดีที่สุด - ธรรมชาติสิ่งรอบตัวคือแหล่งความรู้ 
- ควบคุมการเรียนรู้ - เปิดพื้นที่การเรียนรู้ 
- การมารับความรู้ - การแสวงหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ประเมินเพื่อตัดสิน - ประเมินเพื่อพัฒนา 

 
 เมื่อผู้สอนมีการปรบัเปลีย่น Mindset ไปเป็น Growth mindset จะส่งผล
ถึงพฤติกรรมการท างานที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม                 
3 ประการ เรียกว่า 3C ของครูท่ี Transform ประกอบด้วย  
 
  1)  การท างานอย่างสร้างสรรค์ (Creative) มีความสร้างสรรค์            
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน 
 
  2) การโค้ช (Coach) โดยใช้การโค้ชในระหว่างที่ผู้ เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
  3)  การเอาใจใส่ผู้เรียน (Care) ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีวิต 
 
 พฤติกรรมการท างานของครูท้ัง 3 ประการข้างต้นจะส่งผลต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างคุณภาพของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน ที่ต้องการการเรียนรู้
ที่สร้างสรรค์ ไม่จ าเจ ต้องการผู้สอนที่ใช้วิธีการโค้ชแทนการอบรมสั่งสอน และต้องการ
ความรักความเอาใจใส่ ทะนุถนอมกล่อมเกลาให้เรียนรู้และเติบโตทุกวินาที แสดงได้ดัง
แผนภาพ 6 ดังนี ้
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แผนภาพ 4  3C ของครูที่ Transform 
 
 หากผู้สอนได้รับการพัฒนา จนท าให้มีกระบวนการทางความคิดแบบเติบโต
ระดับสากล (Global Mind – shift) จะท าให้ผู้สอนมีศักยภาพท่ีเหนือกว่าผู้สอน
โดยท่ัวไป จากการที่เป็นครูที่มีลักษณะนิสัย 5 ด้านดังต่อไปนี้ 
 

  1)  Early Mover   คิดก่อน ท าก่อน เรียนรู้ก่อน 
 

  2)  Trade – offs    ตัดสินใจให้ไวและถูกต้อง 
 

  3)  Best Practice   เรียนรู้จากคนท่ีเก่งกว่า 
 

  4)  New Product   สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
 

  5)  Network  สร้างพลังเครือขา่ย 
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 ยกตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ได้มีค าสั่ งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ ใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ี วัด              
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะห์ความแตกต่างได้ดังนี้ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 

หลักสูตร พ.ศ. 2551  รวม 14 มฐ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  รวม 10 มฐ. 

สาระท่ี 1 จ านวนและการด าเนินการ (4 มฐ.) สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต (3 มฐ.) 

สาระท่ี 2 การวัด (2 มฐ.) สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต (4 มฐ.) 

สาระท่ี 3 เรขาคณิต (2 มฐ.) สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น (2 มฐ.) 

สาระท่ี 4 พีชคณิต (2 มฐ.) สาระท่ี 4 แคลคูลัส (1 มฐ.) 

สาระท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความ 
            น่าจะเป็น (3 มฐ.) 

 

สาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการ 
            ทางคณิตศาสตร์ (1 มฐ.) 

 

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 

หลักสูตร พ.ศ. 2551  รวม 13 มฐ. (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560)  รวม 25 มฐ. 

สาระที่ 1 สิ่งมีชวีิตกับกระบวนการด ารงชีวิต (2 มฐ.) สาระที่ 1 วทิยาศาสตร์ชีวภาพ (3 มฐ.) 
สาระที่ 2 ชีวติกับสิ่งแวดล้อม (2 มฐ.) สาระที่ 2 วทิยาศาสตร์กายภาพ (3 มฐ.) 

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร (2 มฐ.) สาระที่ 3 วทิยาศาสตร์โลกและอวกาศ (2 มฐ.) 

สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ (2 มฐ.) สาระที่ 4 ชีววิทยา (5 มฐ.) 
สาระที่ 5 พลังงาน (1 มฐ.) สาระที่ 5 เคมี (3 มฐ.) 

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก (1 มฐ.) สาระที่ 6 ฟิสิกส์ (4 มฐ.) 
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ (2 มฐ.) สาระที่ 7 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (3 มฐ.) 

สาระที่ 8 ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(1 มฐ.) สาระที่ 8 เทคโนโลยี (2 มฐ.) 
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สาระการเรยีนรู้ภูมิศาสตร ์
 

หลักสูตร พ.ศ. 2551  รวม 13 มฐ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  รวม 25 มฐ. 
 

มฐ. ส 5.1 
เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ 
และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง  
ซ่ึงมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ 
ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

มฐ. ส 5.1 
เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก 
และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซ่ึงมีผลต่อกัน  
ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล 

ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์  
ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย 
    1. ต้ังค าถามเชิงภูมิศาสตร์ 
    2. การรวบรวมข้อมูล 
    3. การจัดการข้อมูล 
    4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    5. การสรุปเพื่อตอบค าถาม 

 

มฐ. ส 5.2 
เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 
กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด 
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึก  
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

มฐ. ส 5.2 
เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ 
วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วม 
ในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 
 จากที่น าเสนอการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดข้างต้น 
หากผู้สอนท่านใดมีกระบวนการทางความคิดแบบเติบโตระดับสากลท้ัง 5 ด้าน 
ผู้สอนท่านนั้นจะเริ่มเตรียมความพร้อมของตนเองในการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า เช่น         
การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง เป็นต้น โดยไม่ต้องรอค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา  
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2. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ PLC 
 
 การพัฒนาครูที่มปีระสทิธิภาพควรมีความยืดหยุ่น ไม่ใช่การใช้วิธีการเดียว  
(one – size fit – all) แต่ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นเครื่องมือส าหรับ 
การพัฒนา  
 การเรียนรู้  คือ กระบวนการที่น าไปสู่การเติบโตและเจริญงอกงาม 
(Growth) ที่มิ ได้ เกิดข้ึนในช่ัวข้ามคืน แต่อาศัยกระบวนการบ่ม เพาะ ฟูมฟั ก           
และฝึกฝน จนเกิดคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้จะต้อง          
ให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ตามสภาพจริง การสะท้อนคิด         
และถอดบทเรียน   
 
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community เรียกชื่อ
ย่อว่า PLC) เป็นการผสมผสานแนวคิดของความเป็นมืออาชีพ (professional) และ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (learning community) เข้าด้วยกัน  
 
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมกลุ่มกันทางวิชาการ
ของบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกัน เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ และคุณภาพ
ของผู้ เรียนร่วมกัน  ผ่ านกระบวนการเรียนรู้ร่วมมือร่ วมใจ (collaborative 
learning) การเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานในพื้นที่ (lesson learned) และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (sharing learning) อย่างต่อเนื่อง 
 
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาผ่านการพัฒนาศักยภาพผู้สอนและน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน เป็นความ
ร่วมมือร่วมใจกันทางวิชาการของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเป้าหมาย           
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมมือกัน 
ช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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 PLC เปรียบเสมือนเป็น Assembly Point หรือจุดรวมของนักวิชาชีพ
แสดงพลังความสามัคคีของนักวิชาชีพ สองนักรบที่มีพลังที่สุดของนักวิชาชีพ คือ 
ความอดทน และเวลา การลงมือท าเท่านั้นที่จะเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงได้ 
 
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ท าให้ผู้สอนมีความรู้ในสิ่งท่ีสอน ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตลอดจนสมรรถนะอ่ืนๆ และจากการที่ผู้สอน
ได้รับการพัฒนาดังกล่าว จะส่งผลไปยังคุณภาพของผู้เรียน คือ ความรู้ ความคิด 
ความประพฤติ ทักษะและสมรรถนะด้านต่างๆ ตามที่กลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้           
ทางวิชาชีพได้น ามาเป็นประเด็นการเรียนรู้และพัฒนาของกลุ่ม แสดงได้ดังแผนภาพ 6 
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 5  ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ คุณภาพผู้สอน 
      และคุณภาพผู้เรียน 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพครู 

คุณภาพผู้สอน 
  

1.  ความรู้ในสิ่งที่สอน 
2.  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

คุณภาพผู้เรียน 
  

1.  ความรู้   ความคิด   ความประพฤติ 
2.  ทักษะ และสมรรถนะด้านต่างๆ  
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 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ทีท่ าให้
การด าเนินกจิกรรม PLC ประสบความส าเร็จ ดังนี ้
  1) การเรียนรู้ร่วมกัน (learning together) ระหว่างสมาชิก ในชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ แบ่งปันความคิด ความรู้ และประสบการณ์เติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อน าไปสู่การ
ต่อยอดและการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
  2) การท างานแบบร่วมมือร่วมใจ (work collaborative) บนพื้นฐานความคิด
ว่า สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมกันรบัผดิชอบในผลการเรียนรูข้องผูเ้รยีน ไม่แยกส่วนความรับผิดชอบจน
ไม่สามารถบูรณาการการท างานเข้าด้วยกัน 
  3) ส านึกความรับผิดชอบ (accountable) คือ ความรับผิดชอบ ต่อการ
เรียนรู้ในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่จะต้องพัฒนาตนเอง         
ตามแผนการด าเนินการของ PLC ที่ได้ตกลงร่วมกันความรับผิดชอบต่อภารกิจการถอดบทเรียน           
และน าบทเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 

 องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แสดงได้ดังแผนภาพ
ต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 6 องค์ประกอบของชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

การเรยีนรูร้่วมกนั  

(learning together)  

การท างานแบบ 
ร่วมมือร่วมใจ 

(work collaborative) 

ส านึกรับผิดชอบ 
(accountable) 

องคป์ระกอบ 
ชุมชนแห่งการเรยีนรู้

ทางวิชาชีพ 
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 PLC นวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพที่ทุกวิชาชีพจ าเป็นต้องพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานของวิชาชีพนั้น สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในด้านต่างๆ รวมท้ังความต้องการของผู้รับบริการของวิชาชีพนั้นๆ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ช่วยท าให้ผู้สอนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง                 
เต็มประสิทธิภาพ 
 

 ปัจจุบันมความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพมีพัฒนาการที่รวดเร็ว  
หากผู้สอนไม่ได้รับการ update ก็จะไม่ทันกับความก้าวหน้าต่างๆ ท้ายท่ีสุดจะขาด
สมรรถนะในการประกอบวิชาชีพ  ดังนั้นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจึงเป็น
หนทางการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
น าไปปฏิบัติในวิชาชีพอย่างกว้างขวางในลักษณะบูรณาการเป็นองค์รวม           
บนรากฐานขององค์ความรู้ท่ีมาจากการปฏิบัติ (ปัญญาปฏิบัติ) คือ ลงมือท า              
แล้วถอดบทเรียนออกมาเป็นองค์ความรู้ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของวิชาชีพมีความเสมอภาคและเท่าเทยีมกันอย่างแท้จรงิ 
 

 ความเท่าเทียมกันทางความคิดและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์            
เป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาวิชาชีพ ที่มีการเคารพซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์         
ในแนวราบ ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความเป็นกัลยาณมิตร เอื้อให้เกิดการใช้
โยนิโสมนสิการ ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง (transform) 
 
 

3. จุดเริ่มต้นและปัจจัยสนับสนุนของ PLC 
 
 PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เริ่มท่ีบุคลากรในวิชาชีพที่มี
ความสนใจและต้องการท่ีจะเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างาน และลงมือปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้นั้น แล้วถอดบทเรียนออกมา
เป็นองค์ความรู้  
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 ผู้น าในการเริ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จะเป็นใครก็ได้ท่ีมี
ความสนใจพัฒนางาน ไม่จ าเป็นต้องด ารงต าแหน่งผู้บริหาร อาจเริ่มที่ตนเองก่อน 
แล้วขยายเครือข่ายออกไป ให้กว้างขวางมากข้ึน โดยได้รับการสนับสนุนจากผูเ้กี่ยวข้อง
ต่อไป  
 

     ปัจจัยสนับสนุน PLC 

 
 1) โค้ช: ผู้ ช้ีแนะในกระบวนการ PLC โค้ชเป็นปัจจัยส าคัญช่วยท าให้
ชุมชนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและถูกทิศทาง โค้ชคอยช้ีแนะถาม
ให้คิด กระตุ้นให้เรียนรู้ สะท้อนข้อมูล ให้ข้อคิด ให้ก าลังใจ update ความรู้และ
ความคิดใหม่ๆ ให้สมาชิกในชุมชนได้น าไปปฏิบัติ และถอดบทเรียนออกมาเป็น        
องค์ความรู้ต่อยอดออกไปอีกอย่างต่อเนื่อง โค้ชท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์สูง จะช่วยสนับสนุนกระบวนการเรียนรูข้องชุมชนแก่งการเรยีนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 2) การถอดบทเรียนด้วยความซื่อสัตย์ในกระบวนการเรียนรู้และการน า
ประสบการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และจากการถอด
บทเรียนอย่างปราศจากอคติ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน เพราะสิ่งที่น ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ จะถูกน ามาเป็นองค์ความรู้ ที่จะน าไปต่อยอด องค์ความรู้อื่นๆ 
ต่อไป ดังนั้นความซื่อสัตย์ต่อสิ่งท่ีตนเองได้เรียนรู้จึงเป็นส่งส าคัญในการสร้าง                     
องค์ความรู้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 
 3) ปัญญาปฏิบัติ (practical wisdom) และความสร้างสรรค์ของกลุ่ม 
PLC ช่วยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ในวิชาชีพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
บริบททางภูมิสังคม เป็นภูมิปัญญาของกลุ่ม PLC เอง ที่ก่อร่างมาจากการเรียนรู้ของ
ตน นับว่าเป็นการพึ่งพาตนเองทางสติปัญญาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 4) ใจท่ีจะเรียนรู้ การมีจิตใจใฝ่เรียนรู้ ความปรารถนา (passion)           
ที่จะเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจนการแบ่งปันองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จาก
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนอื่น เพื่อให้น าไปปรับใช้ได้ 
ตามบริบท จะท าให้มีองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมในวิชาชีพเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
 
 5) เทคโนโลยี Digital เป็นเครื่องมือสนับสนุนชุมชนแห่งกรเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีอยู่ในมือของทุกคนต้องน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของชุมชนแอพลิเคช่ัน
ต่างๆ สามารถน ามาใช้ได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับระดับศักยภาพการใช้
เทคโนโลยีของสมาชิกในชุมชน 
 
 ปัจจัยสนับสนุน PLC ทั้ง 5 ประการดังกล่าวแสดงได้ดังแผนภาพ 8 ต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 7 ปัจจัยสนับสนุน PLC 

ใจท่ีจะเรียนรู ้

Technology 
Digital 

ปัญญาปฏิบัติ 

ถอดบทเรียน 

 - สุนทรียสนทนา 
 - สะท้อนคิด 

PLC 

โค้ชหรือผู้ชี้แนะ 
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 ทักษะของผู้บริหารกับการพัฒนาผู้สอนโดยใช้ PLC 
 1. แสดงออกถึงภาวะผู้น าทางวิชาการ 
 2. สร้างบารมทีางวิชาการ 
 3. สร้างแรงจูงใจภายในของผู้สอน 
 4. ให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน ์
 5. ช้ีแนะประเด็นการเรียนรูร้่วมกัน 
 6. ส่งเสรมิสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ 
 7. โค้ชกระบวนการเรียนรู้และการคิด 
 8. ประสานเครือข่ายทุนทางสังคม 
 9. ยกย่องในความส าเร็จ 
 

 ประเภทของโค้ชส าหรับ PLC 
 1. ผู้บรหิารโค้ช admin coach 
 2. ผู้เช่ียวชาญโค้ช expert coach 
 3. เพื่อนโค้ช peer coach 
 4. นักวิชาชีพโค้ช professional coach 
 5. โค้ชตนเอง self – coach 
 

 โค้ชแต่ละประเภทมีคุณสมบัติเฉพาะท่ีแตกต่างกัน แต่ท างานร่วมกัน             
เพื่อขับเคลื่อน PLC 
 
 การพัฒนาครูโดยใช้ PLC การพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถของครู
โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community 
(PLC) ให้ครูได้ร่วมกันเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง การถอดบทเรียน 
และการแลกเปลีย่นเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรยีน เป็นประเด็น
ส าคัญท่ีผู้บริหารควรให้ความเอาใจใส่ ดูแลกระบวนการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้สอนมีการรวมกลุ่ม PLC กันภายในโรงเรียน และโค้ชผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
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แผนภาพ 8 ปัจจัยส่งเสริม PLC 

 
     PLC ขับเคลื่อนอย่างไร 
 

 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพขับ เคลื่อนด้วยวินัย และใจในการ
เรียนรู้PLC ขับเคลื่อนไปอย่างมีสติและปัญญา PLC ท าแล้วต้องได้ประโยชน์ไม่ใช่ท าๆ 
เลิกๆ และเวลาท าก็ต้องท าอย่างมีสติและปัญญา 
  
 สติ คือ รู้ตัวว่าก าลังท าอะไร ในขณะที่ ปัญญา คือ รู้ว่าจะต้องท าอย่างไร
อยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติ สติมาปัญญาเกิด สติเป็นเหตุท าให้เกิดสมาธิ สมาธิเป็นพลัง
การคิดและการเรียนรู้ สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด น าไปใช้ได้ทุกวินาทีของชีวิต ฝึกและใช้สติ
ไปพร้อมกับการท างานต่างๆ 
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 มีสติอยู่ทุกขณะจิต รู้ตัวอยู่ตลอดเวลา หมั่นตั้งค าถามและตอบตัวเองด้วย
ค าถามต่อไปนี้อย่างสม่ าเสมอ ด้วยการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ช่วยท าให้กลุ่ม PLC 
เรียกสติกลับคืนมา  
 

  1) ใจของเราเป็นอย่างไร  
 

  2) อารมณ์ของเราตอนน้ีเป็นอย่างไร  
 

  3) เราก าลังเรียนรู้อะไร 
 

  4) สิ่งที่เราคิดมีประโยชน์อย่างไร 
 

  5) จะมีกระบวนการเรียนรู้ที่ดีอย่างไร 
 

  6) ผลลัพธ์เป็นไปตามจุดประสงค์หรือไม่ 
 

  7) มีสิ่งใดที่เป็นจุดแข็ง เป็นจุดแข็งเพราะเหตุใด 
 

  8) มีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา 
 

  9) จะมีวิธีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างไร 
 

  วินัย (discipline) คือ การควบคุมและก ากับตนเองให้ไปสู่

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการใฝ่เรียนรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีข้ึน           
 

  ใจ (mind) คือ อารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อการเรียนรู้ ความสุข       

ในการเรียนรู้ ความรู้สึกปลอดภัยในการเรียนรู้  การพัฒนาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลจ าเป็นต้องเกิดมาจากใจหรือมิติด้านในเพราะเป็นรากฐานของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความสุข 
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 เมื่อวินัยและใจมารวมกันจะเกิดเป็นพลังของการเรียนรู้ พลังการคิด 

และพลังการพัฒนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ความสุขที่ซ่อนอยู่ใน PLC ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ความสุข         
มีหลายระดับ เช่น ความสุขจากการได้รับรางวัล ความสุขจากการได้ท าประโยชน์ให้กับ
ผู้อื่นและส่วนรวม การท า PLC แน่นอนว่าจะต้องพบกับปัญหาที่ท้าทาย และต้องใช้
สติปัญญาและความมุ่งมั่นพยายาม ในการแก้ปัญหานั้น อาจจะรู้สึกว่าเหนื่อย ไม่เห็น
คุณค่าแล้ว แต่ขอให้มีสติกลับคืนมา มองไปข้างหน้าให้เห็นประโยชน์ที่จะเกิดกับ
วิชาชีพและผู้รับบริการของเราและมุ่งมั่นพยายามท าให้ส าเร็จ สุดท้าย เราจะพบกับ
ความสุขที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน นี่คือความสุขที่ซ่อนอยู่ใน PLC 
 
 
 
 
 
 

วินัย + 

PLC 

ความสุข  ณ  จุดเริ่มต้น 
...สุขท่ีได้ท าในสิ่งท่ีตนเองรัก 
...สุขท่ีได้ท าในสิ่งท่ีตัวเองเชื่อ 

...สุขท่ีได้แสดงฝีมือให้คนทั้งโลกได้รับรู้ 
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4. ปฏิบัติการ PLC ด้วยวิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรม 5I 
 
 ปฏิบัติการ PLC หมายถึงการด าเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบของกลุ่มผู้สอน
ที่ เป็น PLC เดียวกันเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สู่ คุณภาพของผู้ เรียน 
กระบวนการเรียนรู้ของ PLC จากการวิจัยของผู้เขียน คือ APP Model เป็นรูปแบบ
การด าเนินการของกลุ่ม PLC ตามล าดับ ดังนี ้
 

  A  : Analyze คือ  การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของการพัฒนา 
    โดยกลุ่ม PLC ร่วมกันวิเคราะห์จากสารสนเทศ 
    ที่หลากหลาย การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
    และลงสรุปประเด็นที่ต้องการเรียนรู้ของกลุ่ม 
 

  P : Practical wisdom คือ การทบทวนปัญญาปฏิบัติของกลุ่ม 
    เกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการเรียนรู้  
    โดยวิเคราะห์จากประสบการณ์ความส าเร็จ 
    จากการด าเนินการที่ผ่านมาว่ามีอะไรที่ท าได้ดี 
    ปัญญาปฏิบัติเป็นองค์ความรู้ที่ได้มาจาก 
    การลงมือปฏิบัติแล้วถอดบทเรียน 
    เมื่อถอดบทเรียนแล้วจะได้องค์ความรู้ 
    มาส่วนหนึ่งใช้เป็นจุดเริ่มต้นของ 
    กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาต่อไป 
 

  P : Plan, Do, Check, Reflection  
    คือ การวางแผน  การด าเนินการพัฒนา 
    การตรวจสอบผลการพัฒนา  
    และการสะท้อนผลการพัฒนาไปสู่วิธีการที่ดีข้ึน 
    มีลักษณะเป็นวงจรการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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 รูปแบบการด าเนินการของ PLC  ตามรูปแบบ APP model แสดงได้ดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 8 รูปแบบการด าเนินการของ PLC  ตามรปูแบบ APP model 
 
 ในส่วนของ Plan, Do, Check, Reflection ควรด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ และยังสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนางานได้ในขั้นนี้  ซึ่งมีวิธีการ

สร้างนวัตกรรมที่เรียกว่า วิธีการสร้างนวัตกรรม 5I  

A   :   Analyze   

   คือ การวิเคราะห์ความต้องการพัฒนา   
   จากสารสนเทศตา่งๆ  
 
 
 

P  :   Practical wisdom review 

   คือ การทบทวนปัญญาปฏิบัติ  
   จากประสบการณ์ความส าเร็จ 
 
 

P :    Plan, Do, Check, Reflection 

   คือ การวางแผน  การด าเนินการพัฒนา 
   การตรวจสอบผลการพัฒนา 
   การสะท้อนผลการพัฒนาไปสู่วิธีการท่ีดีขึ้น 
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 อัลเบริ์ตไอน์สไตน์ กล่าวว่า“จินตนาการส าคัญกว่าความรู้” ความคิด          
และจินตนาการของเรามักไม่ค่อยมีอิสระเพราะถูกกะเกณฑ์ให้อยู่ในกรอบที่ก าหนด
กรอบ คือ สิ่งที่ตีกรอบความคิดเอาไว้ แบ่งส่วนว่าอะไรอยู่ข้างในและส่วนใดอยู่ข้างนอก              
กรอบความคิด  ท าให้สายตาและจินตนาการของเราอยู่ในกรอบที่วางไว้ และเมื่อน า
สมองสองซีกมาผนวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะเกิดนวัตกรรม 
 

วิธีสร้างนวัตกรรม  5I 
 

1.  Imagination   จินตนาการ ระวังมโน การใช้มุมมองเชิงความคิด   

        เพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน์  มองไปไกลกว่า   
   จุดแรงบันดาลใจ  Inspiration   
   อาศัยการคดิ  เพ่ือประมวลทิศทางท่ีควรมุ่งไป 
   จินตนาการอาศัยการคิดบนฐานความรู ้
 

2.  Ideation    การก่อร่างแนวคิด ก าเนิดความคิด   

   ลงมือปฏิบัติ  action 
   คิดผสานไอเดีย  ท่ีหลากหลาย  
   คิดแบบนี้แล้วลงมือท า 
 

3.  Integration   บูรณาการ ไม่ใช่แค่เพียงปะติดปะต่อสิ่งตา่งๆ เข้าด้วยกนั 

   นวัตกรรมต้องมีความควบแน่น  
   กลั่นเอาชุดข้อมูลท่ีแตกต่างมาร้อยเรียง 
   ออกมาเป็นข้อเสนอ  หรือ  solution  
 

4.  Insight    ความรู้เชิงลึก  (main concept) 
 

5.  Implement ท าให้เกิดผล นวัตกรรมเกิดจากการลงมือปฏิบัต ิ

   ไม่ใช่แค่การคิด 
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 การสร้างนวัตกรรม 5I ควรยึดหลักว่า จินตนาการมีในทุกคน อย่าจ ากัด
ความคิดของเรา อยู่ในกรอบความคิดเดิม หรือกรอบของความกลัว 
 
 การคิดแบบนวัตกรรม ระหว่างค าถามกับค าตอบ อะไรส าคัญกว่ากัน
ค าตอบ คือ สิ่งที่อยู่เบื้องหลังเสมอ ค าถามเป็นสิ่งที่ท าให้สามารถมองไปข้างหน้า           
การท านวัตกรรม การเริ่มต้นตั้งค าถามที่ ถูกต้องส าคัญมาก ค าถามที่ ถูกต้องมี
ความส าคัญมาก  
 
 ถ้าค าถามผิด จะไม่มีทางได้ค าตอบท่ีถูกต้อง ถ้าค าถามถูก จะค่อยๆ 
เรียนรู้และพัฒนา จนกว่าจะได้ค าตอบท่ีถูกต้อง  ค าถามที่ ถูกต้องน าไปสู่                    
พลังทางความคิด (Power Thinking) เป็นความคิดที่มีพลังสร้างสรรค์ สิ่งที่อยู่
เบื้องหลังของความส าเร็จ คือ ความคิดท่ีด ี
 
 Cresitive Thinking (Creative + Positive) การคิดบวก “ความคิด
และทัศนคติ” คือ จุดเล็กๆ ที่ท าให้คนท างานแล้วปรากฏผลแตกต่างกัน เพิ่มความคิด
ทางบวกจะส่งผลดีต่อตนเอง การท างานและความส าเร็จขององค์กร 
 
  1.  มีความรู้สึกผูกพันกับองค์กรและเพื่อนร่วมงาน 
 
  2.  สร้างบรรยากาศสร้างสรรค์ การท างานร่วมกัน 
 
  3.  สื่อสารกบัผู้อื่นได้ราบรื่น 
 
  4.  กล้าคิด กล้าท าสิง่ใหมท่ี่สร้างสรรค์ 
 
  5.  เพิ่มความคิด พฤติกรรมบวกให้กบัตนเอง 
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 การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) หมายถึงการน ากระบวนการคิดที่
ให้ความส าคัญกับบุคคล ประกอบการใช้เครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเน้นบุคคลเปน็หลกั (human center approach) มีกระบวนการดังนี้ 
 
 1.  Empathize  การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
   การเข้าใจว่าผู้เรียนต้องการอะไร 
 
 2.  Design Point of View การวิเคราะห์และระบุว่าโจทย์คืออะไร 
   โดยการก าหนดได้ชัดเจนว่าปัญหา 
   ที่แท้จริงคืออะไร  
    
 3.  Idea  การเสนอแนวคิดและค าตอบ 
   โดยการสร้างความคิดต่างๆ ให้เกิดข้ึน  
   หาวิธีการแก้ปญัหา นวัตกรรม 
   ตลอดจนการวิพากษ์ความคิดใหม ่
   จนกระทั่งเป็นที่ยอมรับ 
 
 4.  Prototype   การสร้างแบบจ าลองจากความคิด   
   ร่วมกับประสบการณ์ 
   การบริการต่างๆ  ที่น ามาสนับสนุน
  
 5.  Test การทดสอบหาคุณภาพ 
   กับกลุ่มเป้าหมาย   
   และน าข้อเสนอแนะ  Feedback   
   มาปรบัปรุงพฒันาต่อไป 
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การสรา้งนวัตกรรมด้วยวิธีการ 5I มบีทปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 
 

บทปฏิบัติการที่  1  Imagination 
 
ค าชี้แจง   ให้ส ารวจแรงบันดาลใจ ประสบการณ์เดิม ความรู้ที่สืบค้นและจินตนาการ

ของตนเองแล้วเขียนลงในตารางต่อไปนี้   
 

แรงบันดาลใจ ประสบการณ์เดิม ความรู้ท่ีสืบค้น จินตนาการ 
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บทปฏิบัติการที่  2  Ideation 
การก่อร่างแนวคิด  ก าเนิดความคิด 

สังเคราะห์แนวคิดท่ีหลากหลาย  วางแผนการลงมือปฏิบตัิ 
 
ค าชี้แจง    ให้ทบทวนจินตนาการ สังเคราะห์แนวคิด เลือกแนวคิดสู่การปฏิบัติ            

แล้วเขียนลงในตารางต่อไปนี้   
 

จินตนาการ สังเคราะห์แนวคิด เลือกแนวคิดสู่การปฏิบัติ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
น าเหตุผลมาเรียบเรยีง  ตามหัวข้อต่อไปนี ้
1.  หลักการและเหตุผล / ท่ีมา 
2.  วัตถุประสงค ์
3.  ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
    ขั้นที่  1  ................................................................................................... 
 ขั้นที่  2  ................................................................................................... 
 ขั้นที่  3  ................................................................................................... 
 ขั้นที่  ..  ................................................................................................... 
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บทปฏิบัติการที่  3  Integration & Insight 
การบูรณาการความรู้เชิงรุก วิธีการและเครื่องมือ 

 
ค าชี้แจง    ให้ด าเนินการวางแผน / ข้ันตอน  โดยบูรณาการความรู้ วิธีการ / 

เครื่องมือ แล้วเขียนลงในตารางต่อไปนี้   
 

ขั้นตอน ความรู้เชิงลึก วิธีการและเครื่องมือ 

ขั้นตอนที่ 1 
 
 
 

  

ขั้นตอนที่ 2 
 
 
 

  

ขั้นตอนที่ 3 
 
 
 

  

ขั้นตอนที่ 4 
 
 
 

  

ขั้นตอนที่ 5 
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บทปฏิบัติการที่  4  Implement 
ท าให้เกิดผล นวัตกรรมเกิดจาก การลงมือปฏิบัต ิ

 
ค าชี้แจง    ให้วิเคราะห์ก าหนดการด าเนินการในแต่ละข้ันตอน แล้วเขียนลงในตาราง

ต่อไปนี ้  
 

ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ขั้นตอนที่ 1 
 
 
 

  

ขั้นตอนที่ 2 
 
 
 

  

ขั้นตอนที่ 3 
 
 
 

  

ขั้นตอนที่ 4 
 
 
 

  

ขั้นตอนที่ 5 
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ภาคปฏิบัติ 
 

บทปฏิบัติการที่  1  Imagination 
 
ค าชี้แจง   ให้ส ารวจแรงบันดาลใจ ประสบการณ์เดิม ความรู้ที่สืบค้นและจินตนาการ

ของตนเองแล้วเขียนลงในตารางต่อไปนี้   
 
 

แรงบันดาลใจ ประสบการณ์เดิม ความรู้ท่ีสืบค้น จินตนาการ 

กลุ่ม PLC  
ใช้กระบวนการ 
สะท้อนคิด 
สร้างแรงบันดาลใจ 
ในการพัฒนาผู้เรียน 
โดยใช้สุนทรียสนทนา 

กลุ่ม PLC  
เล่าประสบการณ์เดิม 
หรือปัญญาปฏิบัติ 
ของตนเองต่อเพื่อน 
หากน ามาแลกเปลี่ยน 
แบ่งปันก็จะท าให้ 
กลุ่ม PLC มีความรู้ 
ที่จะไปแก้ปัญหา 

กลุ่ม PLC 
สืบค้นองค์ความรู้ 
ที่เป็นประโยชน์ 
ในการน ามาใช้ 
แก้ปัญหา 
 

กลุ่ม PLC 
มองภาพความส าเร็จ 
ในอนาคตที่เกิดจาก 
การใช้กระบวนการ 
เรียนรู้ร่วมกัน 
สะท้อนคุณภาพ 
ของผู้เรียน   
และสอดคล้องกับ 
แรงบันดาลใจ 
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บทปฏิบัติการที่  2  Ideation 
การก่อร่างแนวคิด  ก าเนิดความคิด 

สังเคราะห์แนวคิดท่ีหลากหลาย  วางแผนการลงมือปฏิบตัิ 
 
ค าชี้แจง    ให้ทบทวนจินตนาการ สังเคราะห์แนวคิด เลือกแนวคิดสู่การปฏิบัติ            

แล้วเขียนลงในตารางต่อไปนี้   
 

จินตนาการ สังเคราะห์แนวคิด เลือกแนวคิดสู่การปฏิบัติ เหตุผล 
Copy  มาจาก 
บทปฏิบัติการที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม PLC 
ผสมผสาน 
ประสบการณ์เดิม 
กับความรู้ที่สืบค้น 
เป็นแนวคิดในการ 
ด าเนินการ 
 

กลุ่ม PLC 
เลือกหรือก าหนด 
วิธีการปฏิบัติ 
ที่สอดคล้องกับ 
แนวคิดที่สังเคราะห์ได้ 
 

กลุ่ม PLC 
ให้เหตุผล 
เชิงวิชาการ 
สนับสนุน
แนวคิด 
และการปฏิบัติ 
 

 
น าเหตุผลมาเรียบเรยีง  ตามหัวข้อต่อไปนี ้
1.  หลักการและเหตุผล / ท่ีมา 
2.  วัตถุประสงค ์
3.  ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
    ขั้นที่  1  ................................................................................................... 
 ขั้นที่  2  ................................................................................................... 
 ขั้นที่  3  ................................................................................................... 
 ขั้นที่  ..  ................................................................................................... 
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บทปฏิบัติการที่  3  Integration & Insight 
การบูรณาการความรู้เชิงรุก วิธีการและเครื่องมือ 

 
ค าชี้แจง    ให้ด าเนินการวางแผน / ข้ันตอน  โดยบูรณาการความรู้ วิธีการ / 

เครื่องมือ แล้วเขียนลงในตารางต่อไปนี้   
 

ขั้นตอน ความรู้เชิงลึก วิธีการและเครื่องมือ 

ขั้นตอนที่ 1 
 
 

กลุ่ม PLC   ระบุความรู้ / 
ทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ 
ในแต่ละขั้นตอน 
การระบุความรู้/ทักษะ 
จะช่วยกลุ่ม PLC 
ในการหาโค้ชผู้เชี่ยวชาญ 

กลุ่ม PLC   ระบุวิธีการ 
หรือกิจกรรมย่อย  
และเครื่องมือที่ใช้ (ถ้ามี) 
 

ขั้นตอนที่ 2 
 
 
 

  

ขั้นตอนที่ 3 
 
 
 

  

ขั้นตอนที่ 4 
 
 
 

  

ขั้นตอนที่ 5 
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บทปฏิบัติการที่  4  Implement 
ท าให้เกิดผล นวัตกรรมเกิดจาก การลงมือปฏิบัต ิ

 
ค าชี้แจง    ให้วิเคราะห์ก าหนดการด าเนินการในแต่ละข้ันตอน แล้วเขียนลงในตาราง

ต่อไปนี ้  
ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ขั้นตอนที่ 1 
 
 

 

ระบุระยะเวลาด าเนินการ 
ของแต่ละขั้นตอน 

ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ในแต่ละขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 2 
 
 

 

  

ขั้นตอนที่ 3 
 
 

 

  

ขั้นตอนที่ 4 
 
 

 

  

ขั้นตอนที่ 5 
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 แนวทางการน าบทปฏิบัติการไปปฏิบัติ มีดงันี ้
   1.  Workshop ครูในโรงเรียน  โดยใช้บทปฏิบัติการ 5I 
    (สามารถปรับปรุงได้ตามบรบิทโรงเรียน) 
   2.  ปฏิบัติการตามแผนทีก่ าหนดไว้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ 
    ในบทปฏิบัตกิารที่ 4 
   3.  บันทึกการปฏิบัติใน  Logbook 
   4. ด าเนินการต่อในปัญหาอื่นๆ ต่อไป  
   5. ใช้กระบวนการเรียนรูจ้ากการปฏิบัติ (Action Learning) 
 
  Action Learning  
 1.  การปฏิบัตอิย่างองค์รวมกบัการสร้างสรรค์ความรู้ 
 2.  การเรียนรูร้่วมกัน คิดและร่วมลงมือปฏิบัติ  เป็นการกระท า 
       ให้ความรู้ความเข้าใจ 
 3.  การเช่ือมโยงทฤษฎีและการปฏิบัติท าใหเ้กิดการเรียนรู้ 
       ที่มีความเหมะสมต่อบรบิทของสังคม 
 4.  มีการสะท้อนคิด (reflective thinking)  
 5.  ความมีอิสระและสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
 6.  มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ ตั้งใจเรียนรูร้่วมกัน 
 
 กระบวนการ Action Learning  
  1.  ปัญหา สถานการณ์ 
  2.  กลุ่มผู้เรียน  5 – 7  คน 
  3. ตั้งค าถามและการสะท้อนกลับ 
  4.  ตั้งใจลงมือปฏิบัต ิ
  5.  มีพันธสัญญาทีจ่ะเรียนรูร้่วมกัน 
  6. ร่วมกันแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์ 
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5. การถอดบทเรียนสู่การบันทึก Logbook 
 
 การถอดบทเรียน (Lesson Learned) หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
หลังการปฏิบัติหรือการท ากิจกรรมเพ่ือการจัดการความรู้ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับ
อย่างเป็นระบบต่อคณะท างานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว                
เป็นการกระตุ้นให้คณะท างานเกิดความตื่นตัวและมีความรู้สึกผูกพันอยู่กับงาน 
  
 การสะท้อนคิด (Reflection) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่อยู่ในการถอด
บทเรียน น าไปสู่การความคิดใหม่ (Mind Shift) ภายใต้ประสบการณ์การปฏิบัติจริง 
สะท้อนความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ท าความเข้าใจ (understanding) เรียนรู้อย่าง
ลึกซึ้ง (deep learning) น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง  (Transform) 
 
 วิธีการถอดบทเรียน 
  1. ต้องตอบโจทย์ถอดบทเรียนเรื่องอะไร เพื่ออะไร 
  2. ใครคือบุคคลที่จะถอดบทเรียน การถอดบทเรียนของคนอื่น   
   หรือการถอดบทเรียนตัวเอง 
  3. วิธีการถอดบทเรียนควรเลือกวิธีการให้เหมาะสมกบัผูถ้อดบทเรยีน 
  4.  บทเรียนที่ดี (Best Practice) อาจจะมีประเด็นที่คล้ายกัน 
   แต่แตกต่างบริบท การหาบทเรียนที่ดีถือว่าได้ความรู้ที่มีคุณค่า   
   มีพลัง 
  5. สุนทรียสนทนา (Dialogue) จะเป็นกลไกส าคัญ 
   ในการถอดบทเรียนที่มากกว่าการคุยกันธรรมดาๆ 
  6.  บทเรียนมิใช่ความแตกต่างที่เกิดข้ึนจากสิ่งที่คาดหวัง 
   กับสิ่งที่เกิดข้ึนจริงตามนัยของการตั้งสมมติฐานการวิจัย 
   แต่บทเรียนคือ การคิดหาค าตอบว่าอะไรที่ท าให้เกดิความแตกต่าง 
   อะไรเป็นปัจจัยก่อให้เกิดพฤติกรรมอย่างไร สิ่งนี้คือบทเรียน 
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 คุณลักษณะของครู PLC ท่ีเอ้ือต่อการถอดบทเรียน 
  1. ความสนใจใฝ่รู ้
   1.1  กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้   
   1.2  ซักถามสิ่งที่ตนเองอยากรู้  
  2.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
   2.1  เล่าประสบการณ์ของตนเองกับเพื่อน 
   2.2  แบ่งปันความรู้ ความคิดของตนกับเพือ่น  
  3.  การปรับปรุงและพัฒนา 
   3.1  มีแนวคิดที่จะน าไปปรับปรงุและพัฒนางาน  
   3.2  ถอดบทเรียนวิธีการน าความรู้ไปปฏิบัติจริง 
 
 ตัวอย่างการถอดบทเรียนจริงของผู้สอนระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียน
แห่งหนึ่ง เมื่อวันที่  7 กรกฎาคม 2560 ที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของ
ผู้เรียน สืบเนื่องจากผลการประเมินระดับชาติที่ผู้เรียนมีผลการประเมินศักยภาพด้าน
ภาษาต่ า ผู้สอนจึงร่วมกันถอดบทเรียน ซึ่งท าให้ได้แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษา ที่ผู้สอนทุกคนร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางต่อไปนี้ 
 

 1. เพิ่มประสบการณ์การอ่านให้กบัผูเ้รียน 
 

 2. ให้ผู้เรียนหา keyword จากเรื่องที่อ่าน 
 

 3. ตั้งค าถามให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห ์
 

 4. คัดสรรเรื่องที่อ่านให้น่าสนใจและหลากหลาย 
 

 5. ให้ผู้เรียนถอดบทเรียนจากการอ่านด้วยเทคนิคตะกร้า 3 ใบ 
           ตะกร้าใบที่  1  รู้สึกอย่างไร  (สง่เสรมินิสัยรักการอ่าน) 
  ตะกร้าใบที่  2  ได้เรียนรู้อะไร  (ส่งเสริมการสรปุความรู้จากการอ่าน) 
  ตะกร้าใบที่  3  จะน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร (ส่งเสริมการพฒันาตนเอง) 
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 จากการถอดบทเรียนดังกล่าว น าไปสู่การวางแผนพัฒนาศักยภาพ          
ด้านภาษาของผู้เรียนในลักษณะของการบูรณาการไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 
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 ตัวอย่างการถอดบทเรียนจริงอีกตัวอย่างหนึ่ง เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพด้านการค านวณ ของผู้สอนโรงเรียนเดียวกันเมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม 
2560 
  1. ให้นักเรียนท่องสูตรคูณเป็นทกุวัน 
  2. สแกนสูตรคูณ 
  3. พัฒนา / จัดท า / แสวงหา สื่อการสอน 
  4. วิเคราะห์โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ 
  5. ท่องสูตรคณิตศาสตร ์
  6. ใช้กระบวนการเรียนรู้ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 ผลจากการถอดบทเรียน น าไปสู่การวางแผนพัฒนาศักยภาพด้านการ
ค านวณ ดังนี้ 
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 เมื่อถอดบทเรียนแล้วผู้สอนควรบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม PLC ไว้อย่าง
เป็นระบบ โดยทั่วไปจะบันทึกลงใน Logbook คือ สมุดบันทึกการปฏิบัติงานเอกสาร
ส าหรับบันทึกการปฏิบัติงานใดๆ ที่ให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ จดบันทึกไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 
ร่องรอย และสารสนเทศส าหรับการปรับปรุงและพัฒนางาน 
 
 PLC Logbook : สมุดบันทึก PLC เป็นเอกสารส าหรับบันทึกการปฏิบัติ
กิจกรรม PLC ประกอบด้วย  
 

  -  วันที่ด าเนินการ (ระบุวันที่ปฏิบัติ) 
 

  -  วัตถุประสงค์ (ระบุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติ)   
 

  -  วิธีด าเนินการ  (ระบุวิธีการปฏิบัติ) 
 

  -  ผลการด าเนินการ (สรุปผลการปฏิบัติ) 
 

  -  ถอดบทเรียน (ระบุสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังการปฏิบัติ)   
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 การบันทึกผลการด าเนินการของ PLC ยังสามารถช่วยท าให้สมาชิกกลุ่ม 
PLC ได้ถอดบทเรียนประสบการณ์ของตนเองออกมาเป็นองค์ความรู้ที่มาจากการ
ปฏิบัติ เมื่อท าสิ่งที่ถอดบทเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนสมาชิก PLC จะพัฒนา
ไปเป็นปัญญาปฏิบัติ (practical wisdom)  
 
 

ตัวอย่างสมุดบันทึก PLC 
 
ชื่อกลุ่ม  PLC........................................................................................................... 
สมาชิก  PLC........................................................................................................... 
 
วันที่ วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ ผลการด าเนินการ การถอดบทเรียน 
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ตัวอย่างการบันทึก 
PLC Logbook: สมุดบันทึก PLC 

 
ชื่อกลุ่ม  PLC   โรงเรียนสุขฤทัยวิทยา 
สมาชิก  PLC   1) ครูสมใจ  2) ครูใจดี  3) ครูเมตตา  4) ครูช่ืนจิต  5) ครูมิตรไมตร ี

วันที่ วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ ผลการด าเนินการ การถอดบทเรียน 

7 – 8  
ส.ค. 60 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อแสวงหา 
ความรู้และพัฒนา 
ทักษะเรื่อง PLC 
 

ฝึกอบรม PLC   
ที่จัดโดยส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 

มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง  PLC  
และแนวทาง 
การน าไปปฏิบัติ
จริงที่โรงเรียน 
 

PLC คือการ
ร่วมมือร่วมใจ 
พัฒนาคุณภาพครู 
และผู้เรียน  
ที่ด าเนินการ 
ไปพร้อมกับ 
การปฏิบัติการ 
จัดการเรียนรู้ 
โมเดลการ
ขับเคลื่อน 
Analyze, 
Practical 
wisdom, Plan 
Do Check 
Reflection 

(APP model) 
และการท า 
บทปฏิบัติการ 5I 
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     การประเมินผล PLC 
 
 การประเมินผล PLC มุ่งการประเมินกระบวนการเรียนรู้ของ PLC ว่าได้ใช้
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด มีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนา 
เพิ่มเติม เพ่ือให้กระบวนการเรียนรู้ของ PLC ดียิ่งขึ้น  
 
 โดยที่การประเมิน PLC นั้นมุ่งเน้นการประเมินเพ่ือพัฒนา ไม่เน้นการ
ประเมินเพื่อตัดสินคุณค่า อาจจะไม่มีมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมิน เหมือนกับ
การประเมินโดยทั่ วไป แต่อาจใช้การประเมินโดยสุนทรียสนทนาก็ ได้  และ               
น าสารสนเทศจากการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการของ PLC 
ให้ดียิ่งขึ้น 
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ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
มีเป้าหมายและวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน 

สร้างสรรค์คุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
อย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


