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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพ
ของครูในโรงเรียน โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษา อังกฤษ
และนาเสนอตามลาดับดังนี้ ความเป็นมา ความสาคัญ ความหมาย และองค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชี พครู ในบริ บทสถานศึ กษามีองค์ ประกอบส าคัญ 62 องค์ ประกอบ และนามาสรุปด้ วย Bar Chart
Synthesis ได้ดังนี้ องค์ประกอบที่นักวิชาการมีความเห็นตรงกันมากที่สุดตามลาดับ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 9
ด้านการร่วมมือรวมพลัง องค์ประกอบที่ 46 ด้านการเผชิญหน้ากับผู้ต่อต้านเป้าหมายร่วมของครู องค์ประกอบที่
2 ด้านการมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน องค์ประกอบที่ 6 ด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกัน องค์ประกอบที่ 42
ด้านการให้อิสระแก่ครูในการพัฒนาความเป็นผู้นาของตนเองและวางแผน องค์ประกอบที่ 47 ด้านการกระจาย
ความเป็นผู้นาทางวิชาชีพ
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Abstract

This article aims to analyze literature related to community learning concepts of the
teacher's profession in school. By analyzing the content, articles and research related in both
Thai and English, and presenting them as follows: Background, significance, meaning and
elements of Professional Learning Community. In the context of educational institutions,
there are 62 important elements . Bar Chart Synthesis is the most common feature in the
study. Collaboration combines the power of the 46th aspect of face-to-face confrontation with
teachers' co-ops. The second is value sharing and shared vision. Feature 6: Developing shared
vision. To develop their own leadership and to plan the 47th aspect of professional
leadership.
Keywords: Analyze elements, Professional Learning Community (PLC)
บทนา

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) คือ การรวมตัว รวมใจ
รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ
ดังที่ Sergiovanni (1994) ได้กล่าว PLC ว่า เป็นสถานที่สาหรับ “ปฏิสัมพันธ์” ลด “ความโดดเดี่ยว” ของมวล
สมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียน ในการทางาน เพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน หรืองานวิชาการ โรงเรียน
ซึ่ง Hord (1997) มองในมุมมองเดียวกัน โดยมองการ รวมตัวกันดังกล่าว มีนัยยะแสดงถึงการเป็นผู้นาร่วมกัน
ของ ครู หรือเปิดโอกาสให้ครูเป็น “ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลง (วิจารณ์ พานิช, 2555) การมีคุณค่าร่วม และ
วิสัยทัศน์ร่วมกัน ไปถึงการเรียนรู้ร่วมกันและการนาสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัว
ในรูปแบบนี้เป็นเหมือน แรงผลักดัน โดยอาศัยความต้องการและความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพื่อการเรียนรู้
และพัฒ นาวิช าชีพ สู่มาตรฐานการเรี ยนรู้ของนักเรียนเป็นหลัก (Senge, 1990) การพัฒนา วิชาชีพให้เป็ น
“ครูเพื่อศิษย์” (วิจารณ์ พานิช, 2555) โดยมองว่า เป็น “ศิษย์ของเรา” มากกว่ามองว่า “ศิษย์ของฉัน”และการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มจาก “การเรียนรู้ ของครู ” เป็นตัวตั้งต้น เรียนรู้ที่จะมองเห็นการ
ปรับปรุง เปลี่ย นแปลง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อผู้เรียน เป็นสาคัญ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการ
ปฏิรูปโรงเรียนสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของโรงเรียน
วิธีการศึกษา
มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพของครูใน
โรงเรียน โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษา อังกฤษ และ
นาเสนอตามลาดับดังนี้ ความเป็นมา ความสาคัญ ความหมาย และองค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ครูในบริบทสถานศึกษามีองค์ประกอบสาคัญ 62 องค์ ประกอบ และนามาสรุปด้วย Bar Chart Synthesis
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ผลการศึกษา
Senge. (1990) อธิบาย 5 องค์ประกอบการเรียนรู้สร้างองค์กรการเรียนรู้:(1) การเรียนรู้ส่วนบุคคล
(2) แบบจาลองทางจิต (3) การเรียนรู้เป็นทีม (4) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันและ (5) การคิดระบบ ในการใช้
หลักการเหล่านี้คนเรียนรู้จากกันและกันและพัฒนาวิธีการทาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่ง แนวคิดและเครื่องมือที่
เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถใช้เพื่อช่วยให้นักการศึกษาใช้ทั้งห้าสาขาการเรียนรู้ในโรงเรียนสามารถพบได้ในโรงเรียน
ที่เรียนรู้ (Senge, Cambron-McCabe, Lucas, Smith , Dutton, & Kleiner, 2000)เป็นชุมชนของผู้เรียน
(Blank, R. K., de las Alas, N., & Smith, C.2007; Hord & Sommers, 2008) การเปลี่ยนโรงเรียนเป็นชุมชน
การเรียนรู้อย่างไรก็ตามอาจเป็นความท้าทายที่สาคัญสาหรับนักการศึกษา องค์กรการเรียนรู้ต้องการให้สมาชิกใน
องค์กรสามารถเข้าถึงได้แหล่งข้อมูลเช่นเวลาในการทางานร่วมกัน , การสนับสนุนความเป็นผู้นาอย่างต่อเนื่อง,
ข้อมูล,และพร้อมที่จะเข้าถึงเพื่อนร่วมงาน (Senge, 1994) ขาดความหมายโอกาสในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้สามารถ จากัด ขีดความสามารถของโรงเรียนที่จะกลายเป็นองค์กรการเรียนรู้ (Ingram, Louis, &
Schroeder,2004) ในโรงเรียนประสบการณ์ของเรามักไม่สนับสนุนความคิดร่วมกัน ค่อนข้างครูมักจะมีอิสระที่
จะทาด้วยตัวเองการตัดสินใจในการเรียนการสอนนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย คาว่า ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพ (Professional Learning Community)
วิจารณ์ พานิช (2555) กล่าวว่า ชุมชุนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมตัวกันของครูใน
โรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ทักษะเพื่อการดารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 โดยที่ผู้บ ริห ารโรงเรี ย น คณะกรรมการโรงเรีย น ผู้ บริ ห ารเขตพื้นที่การศึ กษา และผู้บ ริห าร
การศึกษาระดับประเทศเข้าร่วมจัดระบบสนับสนุนให้เกิดการแลกเลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาวิธีการ
เรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย นอย่ า งต่ อเนื่ อง เป็ นวงจรไม่รู้จบหรื อที่เ รี ยกได้ว่า เป็ น “การพัฒ นาคู ณภาพอย่ า งต่ อเนื่ อง”
(CQI- Continuous Quality Improvement) หรืออาจเรียกว่าเป็น R2R(Routine to Research) ทั้งนี้ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่แท้จริงต้องมีการทาอย่างเป็นระบบ มีผู้เข้าร่วมขับเคลื่อนในหลากหลายบทบาท โดย
มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ (2554) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการพูดคุยของครูใน
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของผู้เรียนตามสภาพจริง โดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ดีมี
คุณสมบัติสาคัญ 3 ประการ กล่าวคือ ประการที่หนึ่งคือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีลักษณะเป็น “สนาม”
หรือพื้นที่ของครูที่มีลักษณะเฉพาะ ประการที่สองคือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีลักษณะเป็น “วิถี” ที่เข้า
ได้กับวิถีชีวิตของครูในโรงเรียนนั้นหมายความว่า โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้าน หากบ้านเป็นที่รักเช่นใด โรงเรียน
และนักเรียนและเพื่อนครูก็เป็นที่รักเช่นนั้น ประการที่สามคือ ผู้ปกครองเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จะต้องมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้
สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล (2556) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การร่วมมือร่วมใจ
กันของครู ผู้บริหารโรงเรียนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน
เพื่ อให้ ผู้ เ รี ย นสามารถพัฒ นาการเรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ วยตนเอง ผ่ า นกิ จ กรรมการวางแผน การมี วิ สั ย ทัศ น์ ร่ วมกั น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมหรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน
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ประเวศ วะสี (2556) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมตัวกันของครูเพื่อ
ร่วมกันจัดการความรู้โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่มีผลต่อศิษย์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น และเกิดผลดีต่อ
ตัวครูเองให้ มีความสามารถ มีความสุ ข และมี ความก้า วหน้ าทางวิ ชาชี พยิ่ง ขึ้นจึงเป็ นกระบวนการ/ กลไกที่
สนับสนุนให้ครูสร้างความรู้และนาความรู้ไปใช้ทาหน้าที่ครูเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จริง (Mastery) รวมถึงการ
ปรับบทบาทของครูสู่การเป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียน (Learning Facilitator) หรือครูฝึก (Coach) และ
ปรับห้องเรียนจากห้องสอนมาเป็นห้องเรียนรู้ในลักษณะของการเรียนรู้แบบกลุ่มเปลี่ยนจากการเรียนแบบแข่งขัน
เป็นการเรียนแบบร่วมมือ
วรลั กษณ์ ชูกาเนิ ด และ เอกรินทร์ สัง ข์ทอง (2557) กล่ าวว่า ชุมชนแห่ง การเรีย นรู้ทางวิช าชี พ
หมายถึ ง การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทา และร่ วมเรีย นรู้ของครู ผู้ บริหาร และนั กการศึ กษาบนพื้นฐาน
วัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน และผู้บริหารในฐานะ
ผู้ดูแลสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ความสาเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสาคัญและความสุขในการทางานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน
อนุส รา สุ วรรณวงศ์ (2558) ให้ ความหมายของชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้ทางวิช าชี พไว้ 2 ลักษณะ
กล่าวคือ ลักษณะแรกเป็นการให้ค วามหมาย ที่มุ่ง เน้นปฏิสั มพันธ์ภายในโรงเรียน ซึ่งหมายถึงชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้บริหารและครูภายในโรงเรียนมีการแสวงหา แบ่งปัน และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยการมีปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการ
พัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและพัฒนาการเรีย นรู้ ของผู้ เรี ยน ส่วนลั กษณะที่ส อง เป็ นการให้ ความหมาย
ที่มุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก
Hord (1997) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง ชุมชนของครูที่มุ่งเน้นแสวงหาองค์
ความรู้ร่วมกัน และนาความรู้ที่ได้ จากการเรี ยนรู้ นั้นไปประยุ กต์ ใช้ในการปฏิบัติ งานเพื่อปรั บปรุ งและพัฒนา
การศึกษาของผู้เรียน ตลอดจนการพัฒนาโรงเรียน
Bryk Camburn and Louise (1999) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การมี
ปฏิสัมพันธ์ของครูภายในโรงเรียนที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกิจจะลักษณะและบรรทัดฐานเดียวกันขององค์การ โดยการมี
ปฏิ สัมพันธ์ดั งกล่ าวมีวัตถุ ประสงค์เ พื่อการปรับ ปรุง พัฒ นาการสอนของครู และการเรีย นรู้ ของผู้เ รีย นภายใต้
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพร่วมกัน
Cibulka and Nakyama (2000) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง กลุ่มของ
บุคลากรทางการศึกษาที่รวมตัวกันเพื่อประสานความร่วมมือรวมพลังในการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องโดยมี
เป้าประสงค์ในการพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรีย นทุกคนในโรงเรี ยน ซึ่งชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็ น
เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้สมาชิกทุกคนในชุมชนมีความใฝ่รู้และ
แสวงหาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
Mitchell and Sackney (2000) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การที่กลุ่ม
บุคคลแบ่งปันและวิพากษ์กันอย่างจริงจังเกี่ยวกับแนวทางการฝึกฝนที่มีความต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นจริง ส่งเสริม
การทางานร่วมกัน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ และส่งเสริมความเจริญงอกงามของบุคคล
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Bulkley and Hicks (2005) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การปฏิสัมพันธ์กัน
อย่างต่อเนื่องของครูในด้านการปฏิบัติงานทางการสอน ตลอดจนการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน
Bolam et al (2005) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การที่บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโรงเรียนและเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน
Mclaughlin and Talbert (2006) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การที่ครู
ทางานร่วมกันเพื่อสะท้อนแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน ติดตามตรวจสอบการปฏิบัตงิ านและผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Dufour et al. (2004 cited in Feger and Arruda, 2008) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ หมายถึง กระบวนการทางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องของบุคลากรทางการศึกษา โดยมุ่ ง เน้นการพูดคุ ย
แลกเปลี่ยนและวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อให้การปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
ดาเนินการภายใต้ สมมติฐานว่าเป็นกุ ญแจสาคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ข องผู้เรียน และเป็ นการเรียนรู้อย่า ง
ต่อเนื่องของบุคลากรทางการศึกษา
สรุปได้ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การร่วมมือรวมพลังของผู้บริหาร ครู และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของตนเอง ร่วมกับเพื่อนครู โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
องค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จาเป็นต่อการพัฒนาทางวิชาชีพและนาความรู้ทางวิชาชีพ ดังกล่าวไป
พัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้ความสาคัญในด้านการพัฒนาทางวิชาชีพครูอันเป็นกลไกสาคัญใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ซึ่งการพัฒนาทางวิชาชีพครูจะต้องมุ่งเน้นการเรียนรู้ทางวิชาชีพอันเป็น
การเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพเพื่อให้สามารถทาการสอนได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้
ดังนี้
ความหมายของการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Henry Timperley (2008) กล่า วว่า การเรี ยนรู้ ทางวิช าชีพถูกกาหนดขึ้ นโดยบริ บ ทด้ า นการ
ปฏิบัติงานของครูซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในชั้นเรียนที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมโดยรวมของโรงเรียนและ
บริบทของชุมชนและสังคมในสถานการณ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยประสบการณ์การทางานของครูนั้นถูกกาหนด
ขึ้นจากความเข้าใจนั้นนามาสู่ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ทั้งนี้ประสบการณ์ทางวิชาชีพจะต้องเชื่อมโยงระหว่าง
กิจกรรมการสอนเฉพาะกับผลลัพธ์ของผู้เรียนเชิงค่านิยมเพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อผู้เรียน
Michigan Department of Education (2011) กล่าวว่า การเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง ระบบการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถเฉพาะของบุ คลากรที่ได้กาหนดขึ้นโดยทีมงานและบุค ลากรภายใน
องค์การ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อสนับสนุน
ผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน
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Mayer and Lloyd (2011) การเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลในด้านการคิด ความรู้ ทักษะ อุปนิสัย และ หรือการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของตนใน
ด้านองค์ความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกิจวัตร
Henry Country School (2014) กล่ าวว่า การเรี ย นรู้ ทางวิ ช าชี พ หมายถึ ง วิธีการพัฒ นา
ประสิทธิภาพของครูและผู้บริหารย่างลึกซึ้ง ยั่งยืน และเข้มข้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
Office of Education (2004) กล่าวว่า การเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการแสวงหาและ
สะท้อนผลการปฏิ บั ติง านอย่ างต่ อเนื่ องผ่ า นกิ จกรรมการเรี ย นรู้แ ละโปรแกรมการเรี ยนรู้ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อ
ยกระดั บ ความรู้ ทัก ษะ และทัศ นคติ ทางวิ ช าชี พ ซึ่ ง กระบวนการดั ง กล่ า วจั ด ได้ ว่ า เป็ น กระบวนการแห่ ง
ความก้าวหน้าและการพัฒนาครูในการพิจารณาและสร้างความท้า ทายต่อบทบาท กลยุทธ์การสอน ตลอดจน
พัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาสาระและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ทั้งนี้สรุปได้ว่า การเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อยกระดับความรู้ ทักษะ ทัศนคติทางวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาสาระ
และการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้การปฏิบัติงานของครูมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักเทียบสาหรับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในโรงเรี ยน โดยได้ทาการศึกษาบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับ ชุมชนการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนและได้สรุปว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีองค์ประกอบหลักที่สาคัญ 5 ประการ คือ
1. การมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared norms and values) หมายถึง การมีบรรทัดฐาน
ค่านิยม และพันธกิจร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีฐานความรู้ทางเทคนิคร่วมกัน ซึ่งนับว่าเป็นหลักพื้นฐาน
สาคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และแม้ว่า การมีพันธกิจร่วมกั นจะแตกต่างจากการมีบรรทัดฐานและ
ค่า นิ ย มร่ วมกันอยู่ บ้ า ง แต่ ทั้ง หมดได้มุ่ง เน้ นไปที่ค วามต้ องการจาเป็ นสาหรั บ ชุ มชนในโรงเรี ยน เพื่อพัฒ นา
ความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งและมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการศึกษาที่สาคัญของโรงเรียนร่วมกัน
2. การวางเป้าหมายร่วมกันสู่การเรียนรู้ของนักเรียน (Collective Focus on Student Learning)
หมายถึง การที่ครูภายในโรงเรียนมีเทคนิคการสอนและกลยุทธ์ที่หลากหลายที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียนได้ ซึ่ง สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ บุคลากรครูทุกคนมีความเชื่อที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า
นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และบุคลากรครูมีความตระหนักถึงภาระผูกพันของตนที่มีต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน
3. การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) หมายถึง การรวมพลังของครูทั้งโรงเรียนที่เกิดขึ้นจากการที่
มีการอภิปรายร่วมกัน โดยที่การอภิปรายนั้นนามาสู่ข้อสรุปของครูที่จะพัฒนาร่วมกันเกี่ยวกับทักษะที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จหรือเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานการสอน หรืออาจจะเป็นการอภิปรายที่นาไปสู่
การสร้างองค์ความรู้ แนวความคิด หรือโครงการที่จะสามารถช่วยให้ครูมีความเชี่ยวชาญหรือชานาญการมากขึ้น
การรวมพลดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเชื่อมโยงให้ครูมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกันแล้ว ยังเป็นการส่งเสริม
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ให้ครูทางานร่วมกันในงานที่เกี่ยวข้องกับการสอน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอน สื่อการสอน และกลยุทธ์
ต่างๆ เช่น การประเมินโปรแกรมที่สอน เป็นต้น
4. การชี้แนะการปฏิบัติ (Deprivatized Practice) หมายถึง การที่ครูสามารถปฏิบัติงานการสอนให้
เป็นสาธารณะและเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งการทางานในลักษณะ
นี้จะเป็นโอกาสให้ครูมีการพูดคุยกันมากขึ้น ช่วยให้ครูได้ร่วมกันพิจารณาว่ายังมีสิ่งใดที่ยังขาดตกบกพร่องไปใน
ระหว่างการสอน รวมทั้งยังช่วยให้ครูเกิดการเรียนรู้จากครูด้วยกัน ซึ่งจะทาให้เกิดผลในทางบวกต่อการเรียนการ
สอนในภาพรวมของโรงเรียน
5. การสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflective Dialogue) หมายถึง การที่ครูมีโอกาสพูด คุยสนทนา
ระหว่างกัน โดยบทสนทนาดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการสอน นอกจากนี้การพูดคุยสนทนา
กันดังกล่าวควรขยายไปสู่ประเด็นความเป็นองค์กร (Organization) ความเสมอภาค (Equity) และความเป็น
ธรรม (Justice) ของโรงเรียน
The Department of Education and Training (2005) กล่าวว่า การเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูที่มี
ประสิทธิผลนามาสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการร่วมมือรวมพลังที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาโรงเรียน โดยการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีประสิทธิผล ประกอบด้ วยหลักการสาคัญ 7 ประการ (Seven
Principles of Effective Professional Learning) มีรายละเอียดดังนี้
1. มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน (Focused on Student Leaning) การเรียนรู้ทางวิชาชีพมีเป้าหมาย
สูงสุด คือ ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม โดยครูจะต้องใช้แหล่งข้อมูลของผู้เรียนที่
หลากหลาย ซึ่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูเกิดจาการวิเคราะห์เป้าประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
ผลการปฏิบัติของผู้เรียน ทั้งนี้ การวิเคราะห์เหล่านั้นทาให้ครูสามารถกาหนดได้ว่าครูจะต้องเรียนรู้อะไร ทาให้เกิด
การเรี ยนรู้ทางวิชาชี พที่มีผู้ เรียนเป็นศูนย์ กลาง และเพิ่มความมั่นใจในการใช้แหล่งข้อมู ลต่างๆ ประกอบการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพช่วยให้ครูเข้าใจในวิธีการถ่ายทอดเนื้อหามากยิ่งขึ้นและช่วยพัฒนา
ผลลัพธ์ของผู้เรียน
2. มุ่งเน้นการเข้าถึงการปฏิบัติงานของครู (Focused on and embedded in teacher practice)
การเรียนรู้ทางวิชาชีพนั้นขึ้นอยู่กับโรงเรียนและการปฏิบัติงานทางการสอนในแต่ละวันของครู โดยประสบการณ์
การเรียนรู้เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของครูในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและใช้สถานการณ์เหล่านั้นเป็นฐานในการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพหรือที่เรียกว่าการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทั้งนี้ ผู้บริหารจะต้องเปิดโอกาสให้ใช้
แหล่งทรัพยากรจากภายนอกโรงเรียนอันหมายถึงแนวคิดและความรู้ต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของครู
3. มุ่งเน้นการวิจัยเป็นฐาน (Focus on and Base on Research) การเรียนรู้ทางวิชาชีพครูช่วย
ปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้นครูจะต้องประยุกต์ใช้งานวิจัยในการปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาแนวทางการ
เรียนรู้และการสอนที่ดีที่สุด โดยผลการวิจัยที่สนับสนุนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครูนั้นจะต้องเกี่ยวข้ องกับการสอน
และการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล เนื้อหาสาระที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้การจัดการชั้นเรียน หลักสูตรและการประเมินผล
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4. มุ่งเน้นการร่วมมือรวมพลัง (Focus on Collaborative) โอกาสการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูนั้น
จะต้องเชื่อมโยงกับความจาเป็นของครูแต่ละคนบนพื้นฐานของการแก้ปัญหาร่วมกันในการทางานเป็นทีมนั้นครู
ทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ปัญหาด้านการสอนและการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาผลลัพธ์ของผู้เรียน
โดยทีมงานจะแลกเปลี่ ยนความรู้ และประสบการณ์ เ พื่อพัฒนาการปฏิบั ติ งานในชั้ นเรี ย น และสร้ างเงื่อนไข
สนับสนุนการสะท้อนผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การสะท้อนผลการปฏิบัติงานจะนาไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของครูและการออกแบบโอกาสการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยการสนับสนุนจากแหล่งทรัพยากรภายนอก สามารถ
สะท้อนผลการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เช่น การสะท้อนผลการปฏิบัติงานจากศึกษานิเทศก์จะช่วยพัฒนากลยุทธ์ต่ างๆ
ให้แก่ครู เป็นต้น
5. มุ่งเน้นการขับเคลื่อนโดยใช้ข้อมูลและหลักฐานเป็นฐาน (Focus on Evidence Based and data
driven) การเรียนรู้ทางวิชาชีพนั้นจะต้องอาศัยข้อมูลและหลักฐานทางการศึกษาเป็นตัวกาหนดแนวทางในการ
พัฒนาครู กล่าวคื อ ข้อมูล ต่างๆ ขององค์ การจะช่ วยในการพิ จารณาออกแบบติดตาม การวัดและพัฒนาการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของครู โดยการประเมินผลผู้เรียนเป็นระยะๆ จะช่วยให้ครูปรับทิศทางการจัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมได้ ในขณะที่การประเมินผลโดยรวมสามารถวัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการปฏิบัติงานทาง
วิชาชีพ ความรู้ และการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วนหลักฐานทางการศึกษาด้านผู้เรียน ครู โรงเรียน ตลอดจนเอกสาร
หลักฐานทางวิชาการอื่น เช่น วารสารทางการศึกษา ที่รวบรวมไว้นั้น จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของครูนาไปสู่การ
กาหนดทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสม
6. มุ่งเน้นการสนับสนุนและการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Focus on Ongoing and Supported)
การเรีย นรู้ ทางวิช าชี พจะต้ องด าเนิ นการอย่ างต่ อเนื่ องและใช้ ระยะเวลา เนื่ องจากการเปลี่ ย นแปลงในการ
ปฏิบัติ งานในด้ านต่ างๆ เช่ น การเรียนรู้ ด้วยการปฏิบั ติ การสะท้อนผลการปฏิบัติ งาน และการปรั บปรุ งการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นนั้น จะต้องบูรณาการกระบวนการที่หลากหลายและต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ โดยการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางการสอนจะต้องอาศัยแหล่งทรัพยากรและการสนับสนุนจากภายนอกเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของโรงเรียน
และการปฏิบัติงานในชั้นเรียน
7. มุ่งเน้นการรับผิดชอบส่วนบุคคลและการรับผิดชอบร่วมกัน (Focus on an Individual and
Collective Responsibility) การเรียนรู้ทางวิชาชีพจะต้องเกิดในทุกระดับของระบบการศึกษา ซึ่งเป็นความ
รับ ผิ ด ชอบส่ วนบุ คคลและความรั บผิ ด ชอบร่ วมกั นทั้ง ในระดั บ โรงเรี ย น เขตพื้นที่การศึ กษา และหน่ วยงาน
ระดั บ ประเทศ ส าหรั บครู แ ละผู้ นาโรงเรี ย นนั้ น การเรี ย นรู้ ทางวิช าชี พจะต้ องเชื่ อมโยงกั บ เป้า ประสงค์ ข อง
หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของระบบโดยรวม โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งระบบจะต้อง
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกาหนดกลยุทธ์ การพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
แนวปฏิบัติงานที่ดีที่สุด
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การเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่สาคัญของครู 3 ประการ ดังนี้
1. องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (Pedagogical Knowledge)
1.1 ครูจะต้องมี ความเข้ าใจด้า นการจัด สภาพแวดล้ อมภายในชั้ นเรี ยนที่สนับ สนุ นการเรี ยนรู้
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 ครูจะต้องมีความรู้ด้านกลยุทธ์การจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิผล
1.3 ครูจะต้องมีความเข้าใจที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูจะต้องมีความเข้ าใจว่าผู้เรีย น
สามารถเรียนรู้ได้อย่างไรและสอนอย่างไรจึงจะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
1.4 ครูจะต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความสามารถด้านอภิปัญญาหรือการรู้
คิดของผู้เรียน โดยครูจะต้องบูรณาการองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรทางการศึกษา
2. องค์ความรู้ด้านสาขาวิชา (Discipline Knowledge)
2.1 ครูจะต้องมีองค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับรายวิชา กรอบแนวคิด ความคิด และกระบวนการของ
รายวิชานั้นๆ ตลอดจนองค์ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้นๆ
2.2 ครูจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดกรอบแนวคิดของรายวิชาซึ่งส่งผลต่อการจัด
เนื้อหาสาระและคาถามเพื่อนาไปสู่การแสวงหาองค์ความรู้ต่อไป
2.3 ครูจะต้องมีความสามารถในการใช้และบูรณาการทางด้านภาษาเฉพาะเพื่อแปลงรายวิชานั้นๆ
สู่กิจกรรมในชั้นเรียน
3. องค์ความรู้ด้านเนื้อหาสาระเชิงการจัดการเรียนการสอน (Pedagogical Content Knowledge)
3.1 ครู จะต้องมีองค์ความรู้เ กี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ข องผู้เรียนในเนื้อหาสาระของรายวิชาต่างๆ
ตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้และประสบการณ์เดิมและความเข้าใจที่ผิดพลาดเชิงเนื้อหาสาระของ
ผู้เรียนเพื่อนาไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล
3.2 ครูจะต้องมีทักษะในการสร้างและนาเสนอเนื้อหาสาระของรายวิชาต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล
เช่น การเป็นแบบอย่าง การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบ สถานการณ์จาลอง การสาธิต เป็นต้น
3.3 ครูจะต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่หลากหลายที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามกรอบการประเมินผลที่กาหนดไว้
3.4 ครูจะต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของวัสดุอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมให้การจัดการ
เรียนการสอนและหลักสูตรการศึกษามีคุณภาพสูงขึ้น
โดยรูปแบบของการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีประสิทธิผล ได้แ ก่ การเรียนรู้เ ชิงปฏิบัติ การ การเรียนรู้
แบบกลุ่ ม การเรี ย นรู้ จากกรณี ศึ กษา การสั ง เกตการจัด การเรี ย นการสอนของครู ท่า นอื่ น การติ ด ตามการ
ปฏิบัติงาน การนิเทศ การจัดการอบรมภายในโรงเรียน การจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
นอกโรงเรียน การเข้ารับการศึกษา การอ่านเชิงวิชาชีพทั้งแบบมีโครงสร้างและส่วนบุคคล การเยี่ยมชมโรงเรียน
การเข้ารับการศึกษา การอ่านเชิงวิชาชีพทั้งแบบมีโครงสร้างและส่วนบุคคล การเยี่ยมชมโรงเรียนอื่น การเรียนรู้
ออนไลน์ การสนทนาทางวิชาชีพ
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Scheerens (2007) กล่าวว่า องค์ความรู้ทางวิชาชีพของครูประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่ 1) องค์
ความรู้ด้านเนื้อหาสาระ (Content Knowledge) 2) องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (Pedagogical
Knowledge) 3) ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน (In sign in Student Learning) และ
4) องค์ความรู้ด้านเนื้อหาสาระเชิงการจัดการเรียนการสอน (Pedagogical Content Knowledge)
Cibulka & Nakayama (2003) ได้ให้คานิยามคาว่า ชุมชนการเรียนรู้ (Learning Communities)
ไว้ว่าชุมชนการเรียนรู้ คือ กลุ่มของบุคคลากรทางการศึกษาที่รวมตัวกันเพื่อทางานอย่างประสานความร่วมมือกัน
ในฐานะผู้ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาโดยมุ่งที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน ชุมชนการเรียนรู้เป็น
หนึ่งในเครื่องมือที่ใช้บริหารจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่ายแรงผลักดันของความกระหายรู้ของสมาชิกที่อยู่ภายใน
ชุมชน (Ealey, 2005)
Louis & Gordon (2006) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า ในการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชชาชีพที่
ผ่านมานั้น ส่วนใหญ่จะนับรวมครูและผู้บริหารโรงเรียนว่าเป็นสมาชิกของชุมชนการเรียนรู้ดังกล่าว แต่สาหรับ
โรงเรียนที่มีลักษณะพิเ ศษอย่างเช่นโรงเรียนสอนเด็กเล็ก หรือโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนเพื่อเด็กพิเศษแล้ ว
สามารถที่จะรวมเอาบุคลากรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เข้ามาในการศึกษาได้
Mclaughlin & Talbert (2006) ได้ให้คาจากัดความของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว้ว่า คือการที่
ครูมีการทางานร่วมกันเพื่อที่จะสะท้อนแนวทางการปฏิบัติงาน ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน และสร้างการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงการเรียนการสอน
สาหรับนักเรียนในแต่ละห้องเรียนเป็นกรณีเฉพาะ
กล่ าวโดยสรุ ป ชุ มชนการเรีย นรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การที่กลุ่ มของผู้ บริ หารและบุ ค ลากรครู
ผู้เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาได้มีการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพผ่านการทางานและเรียนรู้ร่วมกัน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาความรู้ทางวิชาชีพดังกล่าวไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ลักษณะของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ลักษณะสาคัญของการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามความเห็นของ Hord (2003) ได้สอดคล้อง
กับ Stoll และคณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกันของบุคลากรภายในโรงเรียน
ทั้งนี้ Stoll et at (2003) ซึ่งได้สรุปเกี่ยวกับคุณสมบัติ 5 ประการสาคัญของโรงเรียนที่มีความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพไว้ ดังนี้ 1) การที่บุคลากรในโรงเรียนมีค่านิยมร่วมกัน โดยที่ค่านิยมร่วมเหล่านั้นมุ่งเน้นไป
ที่การเรี ยนรู้ของนักเรี ยนทุกคนเป็ นสาคัญ 2) บุ คลากรภายในโรงเรี ยนมี ความรั บผิด ชอบต่อการเรี ยนรู้ ของ
นักเรียนร่วมกัน ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรเกิดความรู้สึกผูกพันต่อภาระหน้าที่อย่างต่อเนื่องยาวนาน และที่
สาคัญผู้บริหารจะต้องลดความรู้สึกโดดเดี่ยวแปลกแยกไม่ให้เกิดขึ้นกับครูภายในโรงเรียน 3) เป็นโรงเรียนที่ให้
ความสาคัญของความกระตือรือร้นในการที่จะพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยผ่านกระบวนการปรึกษาหารือ
พูดคุยในประเด็นของการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีระบบคอยตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเพื่อน
ร่วมงานอย่างสม่าเสมอ มีการสังเกตการณ์ร่วม วางแผนและพัฒนาหลักสูตรร่ วมกัน บุคลากรภายในโรงเรียนมี
การแบ่ งปันความรู้ และประสบการณ์ ร่วมกัน มีการนาแนวคิดและข้อมู ลสารสนเทศที่ทันสมัย มาปรับ เปลี่ย น
นามาใช้แก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียน 4) มีการประสานความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนา
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ต่างๆ ที่มีวัตถุ ประสงค์ที่จะบรรลุเ ป้า หมายร่วมกั นในการเสริมสร้า งชุ มชนการเรีย นรู้ ร่วมกัน ไม่ว่า จะเป็ นใน
ลักษณะของความช่วยเหลือหรือการสนับสนุน 5) การเรียนรู้แบบกลุ่มหรือเดี่ยวได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ และมองว่าครูทุกคนคือผู้เรียนซึ่งเรียนรู้จากผู้ร่วมงานซึ่งกันและกัน
Richardson (2003) ได้นาเสนอมิติของการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ว่าประกอบไปด้วย 5มิติ
ได้แก่ 1) มิติที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการบริหารและการตัดสินใจร่วมกัน 2) มิติทางด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียนและวิสัยทัศน์ร่วมของบุคลากรในการพัฒนาโรงเรียน 3) มิติทางด้านการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร
4) มิติทางด้านการนิเทศงานและการสะท้อนข้อมูลย้อนกลับ และ 5) มิติทางด้านการสร้างปัจจัยเงื่อนไขที่ช่วย
สนับสนุนให้เกิดชุมชนการเรียนทางวิชาชีพ นอกจากนี้ นาเสนอลักษณะสาคัญของการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเอาไว้ดังนี้ 1) มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิ ยม และเป้าหมายร่วมกัน 2) มีภาวะผู้นาที่คานึงถึงการพัฒนาที่
ยั่งยืน 3) มีการทากันงานประสานความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน 4) มีการนา
ความรู้สู่การปฏิบัติ 5) มีการแสวงหาความรู้ทางวิชาชีพร่วมกันและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 6) มีการทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีที่สุด 7) มีการประเมินผลที่ meaningful การประเมินผลต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
เป็นไปเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนในมุมมองกว้างไม่ใช่แค่การประเมินจากคะแนนที่เด็กสอบได้
จากข้อสอบเท่านั้น (Hopkins,2001) และ (Lezotte & Mckee, 2002) มีการแสดงความยินดีเพื่อกระตุ้นให้เกิด
ความสาเร็จของสมาชิก ซึ่งในประเด็นนี้ได้สอดคล้องกันกับแนวคิดของ Schmoker (2004) ที่ได้อธิบายไว้ว่า
บุคลากรครูจะทางานได้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดถ้าความพยายามของพวกเขาได้รับจากผู้อื่นในขณะเดียวกัน
Dufour and Eaker (1998) ก็ได้ระบุว่าการแสดงความยินดีกับความสาเร็จนั้นเป็นความรับผิดชอบของทุกคนใน
องค์กร Harris & Muijs (2005) ซึ่งสรุปลักษณะที่สาคัญของโรงเรียนที่มีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ไว้
ใกล้เคียงกัน ดังนี้ 1) ผู้บริหารโรงเรียนยึดหลักความมีส่วนร่วมในการบริหารงาน สนับสนุนให้เกิดการกระจาย
ภาวะผู้นาไปยังบุคลากรในระดับต่างๆ รวมทั้งมีการมอบอานาจหน้าที่ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) มี
การพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งมีวิสัยทัศน์ร่วมดังกล่าวพัฒนามาจากภาระผูกพันที่ไม่
เปลี่ยนแปลงของบุคลากรในโรงเรียนและเป็นวิสัยทัศน์ที่คานึงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสาคัญ
นอกจากนี้ยังเป็นวิสัยทัศน์ร่วมที่สะท้อนถึงการทางานของบุคลากรในโรงเรียนด้วย 3) บุคลากรในโรงเรียนมีการ
เรียนรู้ร่วมกันโดยมีจุดมุ่งหมายในการที่จะมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน 4) มีการติดตามพฤติกรรม
ภายในห้องเรียนของครูผู้สอนโดยผู้สังเกตการณ์เพื่อป้อนข้อมูลย้อนกลับและช่วยสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดขึ้น
ทั้งในระดั บตัวบุคลากรและโรงเรีย น 5) เป็นโรงเรีย นที่มีการจัดเตรียมสภาพทางกายภาพและศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในการที่จะปฏิบัติให้ เกิดลักษณะของการดาเนิ นงานตามที่ได้กล่า วมาแล้วใน 4 ข้ อเบื้องต้ น
อย่างไรก็ดี Stoll, Bolam, McMahon, Wallace & Thomas (2006) ได้เสริมว่ายังมีองค์ประกอบอีก 3
ประการที่เป็นลักษณะที่จาเป็นต่อการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นั้นก็คือ 1) ความไว้วางใจ ความนับถือ
และการสนับสนุนที่สมาชิกภายในองค์การมีร่วมกัน 2) การขยายขอบเขตของสมาชิกให้ครอบคลุมทั่วถึง 3) การ
เปิดกว้าง เครือข่ายและพันธมิตร และ Schmoker (2005) เสนอว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อกลุ่มของบุคลากรครูได้มีการเล็งเห็นความสาคัญและคุณค่าของการเรียนรู้ของเด็ก มีการพัฒนาการวัดผล
ร่วมกัน วิเคราะห์ระดับ ของผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีการตั้งเป้ าหมาย แบ่งปั นกลยุทธ์และสร้ างสรรค์
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บทเรียนที่จะพัฒนาขีดความสามารถให้เกิดระดับที่กาลังอยู่ในขณะนั้น และมีความคิดเห็นสอดคล้องกับ Dufour
(2004) ซึ่งได้ประเด็นสาคัญ 3 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อันประกอบไปด้วย 1)
ความสาคัญกับการเรียนรู้ 2) วัฒนธรรมของการทางานร่วมกัน 3) ให้ความสาคัญกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
Gaspar (2010) ได้นาเสนอลักษณะของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่สานักงานการวิจัยและพัฒนา
ทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทาการศึกษา ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้ 1) มีความ
ต่อเนื่องยาวนาน 2) ทาการนับรวมการอบรม ฝึกปฏิบัติและข้อมูลย้อนกลับ 3) โอกาสที่บุคคลจะได้รับข้อมูล
สะท้อนกลั บและมีการแสวงหาแนววิธีปฏิบัติของกลุ่มร่วมกัน 4) มีการฝึกสอนและมีกระบวนการติดตามผล
5) ใช้โรงเรียนเป็นฐานและผูกพันเข้ากับการทางานของบุคลากรครู 6) มีการทางานอย่างประสานความร่วมมือกัน
ระหว่างบุคลากรครู 7) มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ของนักเรียนที่นาไปสู่การวัดผลที่มีประสิทธิผลได้ 8) หยั่งรากฝังลึก
ในความรู้พื้นฐานสาหรับการสอน 9) ใช้การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วยตัวของผู้เรียนเองในการเรียนการ
สอนมากกว่าที่จะเรียนด้วยการรับองค์ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดมาเพียงอย่างเดียว 10) ตระหนักว่าครูคือวิชาชีพและ
ผู้เรียนรู้ที่เป็นผู้ใหญ่ 11) จัดสรรเวลาที่เหมาะสมและสนับสนุน 12) เข้าถึงได้และมีความเป็นส่วนรวม Servage
(2008) สรุปลักษณะของการเรียนรู้วิชาชีพว่าจะต้องประกอบไปด้วยความเชื่อพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ 1) การ
พัฒนาวิชาชีพของบุคลากรนั้น เป็นไปเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 2) การพัฒนาทางวิชาชีพจะเกิด
ประสิทธิผลมากที่สุดก็ต่อเมื่อมีการประสานความร่วมมือกัน 3) การทางานร่วมกันควรที่จะเกิดขึ้นท่ามกลางการ
แสวงหาความรู้และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นท่ามกลางบริบทของการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
ผู้บริหารโรงเรียนกับการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Tompson, Gregg & Nisk (2004) สรุปว่าภาวะผู้นามีบทบาทสาคัญต่อความสามารถของโรงเรียนใน
การที่จะกลายเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เพิ่มระดับการเรียนรู้ของนักเรียน โดย Fullan (1991) ได้กล่าว
ว่าภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสาหรับการเรียนรู้และ
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมการทางานประสานความร่วมมือกัน
Dufour (2001) อธิบายสิ่งสาคัญที่สุดที่ผู้บริหารโรงเรียนจะสามารถทาได้ในการเสริมสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพก็คือการสร้างบริบทของโรงเรียนที่เหมาะสมต่อการสร้างให้เกิดการพัฒนาทางวิชาชีพในงานที่
บุค ลากรรับ ผิด ชอบอยู่ บริ บ ทในที่นี้ห มายถึ งโปรแกรม กระบวนการ ความเชื่ อ ความคาดหวัง และค่ านิ ย ม
นอกจากนี้ผู้ บริ หารต้ องสร้า งวัฒนธรรมการทางานอย่า งประสานความร่วมมื อให้เ กิด ขึ้ นภายในโรงเรีย น ให้
คาแนะนาต่อทีมบุคลากรเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทีงาน เพื่อให้เป็น
การเฉพาะเจาะจง Dufour เสนอว่า ผู้บริหารควรจัดสรรเวลาสาหรับการทากิจกรรมร่วมกันภายในโรงเรียนทั้ง
กิจกรรมประจาวันและกิจกรรมประจาปีควรระบุคาถามเชิงวิพากษ์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวทาง
เริ่มต้นในการร่วมมือกันแสวงหาคาตอบของทีมงานต่อไป ควรกาหนดให้ทีมงานสร้างผลงานซึ่งเป็นผลจากการ
ร่วมมือกันแสวงหาคาตอบดังกล่าว เน้นให้บุคลากรเห็นว่าการทางานเป็นทีมของบุคลากรครูจะส่งผลต่อเป้าหมาย
ในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน และสุดท้ายคือการจัดเตรียมข้อมูลที่เหมาะสมให้กับทีม
บุคลากร
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Zepada (2004) ได้เสนอแนวทางสาหรับผู้บริหารในการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว้
ดังนี้ 1) การอบรมการนิเทศการสอน 2) มีการนิเทศการสอนอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 3) ผู้นิเทศให้ความสาคัญและ
ยึดมั่นกับการพัฒนาบุคลากร 4) สร้างคณะกรรมการของโรงเรียนเพื่อเชื่อมกิจกรรมในการพัฒนาทางวิชาชีพเข้า
กับกระบวนการพัฒนาของโรงเรียน และสุดท้ายคือการที่ผู้บริหารกระจายอานาจในการตัดสินใจไปยังบุคลกรของ
โรงเรียนในกรณีที่ต้องมีการตัดสินใจในเรื่องสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียน
Earley (2005) กล่าวว่าผู้นาในชุมชนแห่งการเรียนรู้ต้องเสริมสร้างความรู้สึกที่เข้มแข็งของการมี
วิสัยทัศน์ร่วมเพื่ออนาคต ผู้นาจะต้องเป็นผู้ที่นาไปสู่การเรียนรู้ โดยการเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ไปกับบุคลากรทุก
คน นอกจากนี้จะต้ องยึด หลักแนวคิด ของการกระจายภาวะผู้นาและให้ พ ลังแก่ผู้อื่นในการปฏิบั ติหน้า ที่ และ
จะต้องพึงระลึกเสมอว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนความร่วมมือร่วมใจเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้องค์การประสบ
ความสาเร็จ ทั้งนี้การประสานความร่วมมือถูกมองว่าเป็นตัวแปรที่สาคัญตอการพัฒนาบุคลากร
Middlewood et al. (2005) ภาวะผู้นาที่จะเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้นั้น จะต้องเป็น
ภาวะผู้ น าที่ เ สริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของบุ ค ลากรในโรงเรี ย น เป็ น ผู้ น าที่ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ใ นทุ ก ระดั บ มี
ความสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี และเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้บุคลกรในโรงเรียนมีภาวะผู้นาหรือมีการใช้
ภาวะผู้นาแบบกระจายอานาจ (Distributed Leadership) การใช้ภาวะผู้นาแบบกระจายอานาจระหว่างผู้บริหาร
โรงเรียนกับบุคลากรอื่นนั้น Bollingham (1999) ได้แสดงความคิดเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนจาเป็นที่จะต้องสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้มีการใช้ภาวะผู้นาในวงกว้างของบุคลากร ให้โอกาสบุคลากรได้เป็นผู้นาและผู้ตาม
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความชานาญในการปฏิบั ติงานที่ไม่ใช่ขึ้ นอยู่ กับต าแหน่ง หน้ าที่การงานที่บุค คลนั้นด ารงอยู่ ซึ่ ง
แนวคิด เกี่ ยวกับ การที่ผู้ บริ หารจาเป็นจะต้องใช้ ภาวะผู้นาแบบกระจายอานาจนี้ได้ส อดคล้องกั บแนวคิด ของ
Moller (2006) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การกระจายอานาจภาวะผู้นาไปยังบุคลากรครูนั้นเป็นการหมายรวมถึง การ
กระตุ้นให้ครูผู้ซึ่งอาจจะมีความรู้สึกลังเลตัดสินใจเข้ามารับบทบาทผู้นาภายในโรงเรียนด้วย
Andrews & Lewis (2002) Barth (1990) สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวด้วยเหตุผลว่า เมื่อภาวะผู้นาถูก
ใช้ร่วมกันท่ามกลางบุคลากรครูและสมาชิกของชุมชนการเรียนรู้อื่นๆ แล้วพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและ
รู้สึกถึงภาระผูกพันที่มีต่อการตัดสินใจและการกระทาใดๆ ที่ส่งผลต่อองค์กร เช่นเดียวกับ Harris (2003) กล่าวว่า
ถ้าการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนถูกตระหนักอย่างจริงจังแล้ว ภาวะ
ผู้นาที่สนับสนุนและให้ความสาคัญกับคุณค่าของการทางานประสานความร่วมมือกันจาเป็นที่จะต้องถูกสร้า ง
ขึ้นมา และสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ายังมีขอ้ จากัดในการที่จะให้ครูได้ส่วนร่วมในฐานะผู้นาในการพัฒนาโรงเรียน และ
Middlewood (2005) ได้ระบุว่า เมื่อมีการใช้ภาวะผู้นาแบบกระจายอานาจ จะทาให้โรงเรียนมีความสามารถ
ดังต่อไปนี้ 1) สร้างสรรค์และคงไว้ซึ่งความสามารถในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 2) บรรลุและสืบสานการ
พัฒนาในระยะยาว 3) สร้างภาคีเครือข่ายและพันธมิตรเชิงบวกกับโรงเรียนอื่นๆ 4) พัฒนาการเรียนรู้ในทุกระดับ
5) พัฒนาบุคลากรทั้งในบทบาทเชิงกลยุทธ์และพันธกิจที่เกี่ยวกับการสอน 6) สร้างผู้นาของโรงเรียนในอนาคต
และ 7) ยกระดับคุณภาพและความแข็งแกร่งของงานที่เกี่ยวข้อง
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Stoll et at. (2003) ได้กล่าวถึง ผู้นาแห่งการเรียนรู้ผู้ที่สนับสนุนให้เกิดการยกระดับในการเรียนรู้ทั้ง
ต่อตัวเองและต่อบุคลากรอื่นในโรงเรียนว่ามีแนวปฏิบัติที่สาคัญ ดังต่อไปนี้ 1) เป็นผู้บริหารที่นาให้เกิดการเรียนรู้
โดยการทาตนเป็นตัวอย่างในการกระตุ้นให้เกิดการตั้งคาถามเกี่ยวกับสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ โดยคาถามที่ตั้งขึ้น
อาจจะเป็นได้ทั้งคาถามที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และทาการจัดหาด้านเครื่องมือและโอกาสที่จะช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนและเรียกร้องให้ทุกคนปฏิบัติเช่นกัน 2) เน้นให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพูด คุยแลกเปลี่ยนความคิด เห็นเชิงวิชาการ 3) ให้ค วามมั่นใจกับผู้ เรีย นรู้ใน
องค์การและจัดสรรทุนทรัพย์ในการทาวิจัยและขยายฐานการเรียนรู้ 4) กาหนดให้การวิจัยและการแสวงหา
ความรู้เป็นหัวใจหลักของทุกภารกิจขององค์การ
Lunenberg & Irby (2006) อธิบายว่า ในการที่จะเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของโรงเรียนที่มีศูนย์กลางอยู่
ที่การสอนมาเป็ นการมีศู นย์ กลางอยู่ ที่การเรี ยนนั้น ผู้ บริ หารมี บทบาทที่สาคัญ คื อ การสร้า งวัฒนธรรมและ
กระบวนการทางานร่วมกันเพื่อให้บุคลากรสามารถทางานอย่างประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการสอนของตน
และการสนับสนุนให้การพัฒนาทางวิชาชีพเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน
สรุปผลได้ดังนี้ องค์ประกอบที่นักวิชาการมีความเห็นตรงกันมากที่สุดตามลาดับ ได้แก่ องค์ประกอบ
ที่ 9 ด้ า นการร่ วมมื อรวมพลั ง องค์ ป ระกอบที่ 46 ด้ า นการเผชิ ญ หน้ า กั บ ผู้ ต่ อต้ า นเป้ า หมายร่ วมของครู
องค์ประกอบที่ 2 ด้า นการมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน องค์ ประกอบที่ 6 ด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกั น
องค์ประกอบที่ 42 ด้านการให้อิสระแก่ครูในการพัฒนาความเป็นผู้นาของตนเองและวางแผน องค์ประกอบที่ 47
ด้านการกระจายความเป็นผู้นาทางวิชาชีพ และนามาสรุปด้วย Bar Chart Synthesis ได้องค์ประกอบดังภาพที่ 1
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สรุปผล

จากการวิเ คราะห์ องค์ ประกอบวิเ คราะห์ องค์ป ระกอบคุ ณลั กษณะของชุมชนแห่ง การเรีย นรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) Professional Learning Community (PLC) จากแนวคิด นักวิชาการหลายท่า นทั้งในและ
ต่างประเทศ ได้คุณลักษณะทั้งหมด 62 ประการ ได้แก่ 1.การมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน 2. การมีค่านิยม
และวิสัยทัศน์ร่วมกัน 3. การพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4.การมีความเชื่อและค่านิยมร่วมกัน 5.การมีบรรทัดฐาน
และค่านิยมร่วมกัน 6. การพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกัน 7. การมีวิสัยทัศน์ร่วม 8.การมีความเชื่อและค่านิยมร่วมกัน
9. การร่วมมือรวมพลัง 10. การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ 11. การเรียนรู้ร่วมกัน/
การพัฒนาทางวิชาชีพ 12.การสนับสนุนเรียนรู้แบบกลุ่มเสมือนการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคล 13.การฝึกฝนตนเอง
ร่วมกับผู้อื่น 14. ทีมร่วมแรงร่วมใจ/การเป็นสมาชิกร่วมกัน 15. การสร้างสรรค์ร่วมกัน 16. ความเชื่อถือไว้วางใจ/
เคารพ/สนับสนุน17. การมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ 18.ความรับผิดชอบร่วมกันต่อผู้เรียนของผู้เรียน
19. การปฏิบัติที่มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 20.มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน 21.การสนทนาสะท้อน
ผลการปฏิบัติงาน 22. การแสวงหามุมมองสะท้อนทางวิชาชีพ 23. การเปิดเผยการปฏิบัติงาน 24. การเปิดรับ
การชี้แนะการปฏิบัติงาน 25. การติดตามพฤติกรรมในชั้นเรียนของครู 26.ภาวะผู้นาแบบสนับสนุน/ภาวะผู้นา
ร่วม 27.การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและกระบวนการตัดสินใจ 28. เงื่อนไขสนับสนุน/โครงการสนับสนุน
ชุมชน 29. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทรัพยากรบุคคล 30. โครงสร้างเชิงอานวยการและโครงสร้างที่
แตกต่างไปจากเดิม 31. ชุมชนกัลยาณมิตร 32. การเปิดกว้าง เครือข่าย และการมีหุ้นส่วน แนวคิดเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 33. การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อการตระหนักในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 34. การมุ่งเน้นการพัฒนาครูด้วยการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันอย่างสม่าเสมอ 35. การ
สัง เกตหรื อสารวจการจัดการเรี ยนการสอนของเพื่อนครู 36. การปรั บเปลี่ย นเวลาการสอน/การกาหนด
ตารางเวลาว่างเพื่อให้ครูมีเวลาที่เพียงพอต่อการพบปะพูดคุยและการร่วมมือทางวิชาชีพ 37. การใช้คาถามชี้นา
เพื่อกระตุ้นให้ครูเ กิดการเรียนรูและพัฒนาทางวิชาชีพ 38. กระบวนการชี้แนะ/การเป็นครูพี่เลี้ ยงเพื่อให้ค รู
วางแผนและกาหนดเป้าหมายในการปฏิบัตงิ านที่ตอ้ งการได้อย่างชัดเจน 39. การสนับสนุนให้ครูทาการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 40. การปรับ เปลี่ ยนบทบาทหน้ าที่ข องครูเพื่อเสริมสร้า ง
ประสบการณ์ทางวิชาชีพหรือเกิดการเรียนรู้โดยใช้การปฏิบัติงานเป็นฐาน 41. การปรับเปลี่ยน/พัฒนาบทบาท
ความเป็นผู้นาของครูตามภาระงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบและภาระงานที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน 42 การให้
อิสระแก่ครูในการพัฒนาความเป็นผู้นาของตนเองและวางแผนความสาเร็จด้านภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ 43.การ
เปิดโอกาสให้ครูค้นพบ/ตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดได้ด้วยตนเอง 44. การจัดฝึกอบรมผู้บริหาร
และครูเกี่ยวกับภาวะผู้นาร่วมเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจ
45.การประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 46.การเผชิญหน้ากับผู้ต่อต้านเป้าหมายร่วมของครู 47.
การกระจายความเป็นผู้นาทางวิชาชีพ 48. การพัฒนาครูเกี่ยวกับแนวทางการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทางานเป็นทีม 49.การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มุ่งเน้นวัฒนธรรมแห่ง
การเกื้อหนุน/ห่วงใย 50. การสร้างบรรยากาศแห่งความน่าเชื่อถือไว้วางใจ/เคารพให้เกียรติเพื่อให้ครูแลกเปลี่ยน
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ 51. การให้ข้อมูลสะท้อนผลการปฏิบัติร่วมกับเพื่อนครูในฐานะเพื่อนเชิงวิพากย์เพื่อ
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เสริมสร้างวัฒนธรรมกัลยาณมิตรทางวิชาการ 52. การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อให้ครู
สามารถสะท้อนจุดแข็งจุดอ่อนของเพื่อนครูอย่างสร้างสรรค์ 53. การเปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาครูของโรงเรียน 54. การเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตครูเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาครูของโรงเรียน 55. การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหยดปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาทางวิชาชีพของครู 56. การสนับสนุนด้านการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู
จากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานในเขตพื้นที่ 57. การประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก/ที่
ปรึกษาทางการศึกษา/ผู้เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 58. การจัดโครงสร้างและระบบการทางานเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 59. การประเมินผลการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
60.ระบบระบบตรวจสอบและการประเมินผล/การวัดผลการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน 61.การจัดสรรทรัพยากรที่
เอื้ ออานวยต่อกิจกรรมทางวิช าชี พของครู เช่น เวลา สถานที่ ขนาดของชั้ นเรีย น 62. การกาหนดตั วชี้ วัด
ความก้าวหน้าของครูและผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน
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