คืออะไร สาคัญอย่างไร

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ในยุคปัจจุบนั เป็ นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในแต่ละชั้นเรี ยนจะมีนกั เรี ยนที่มีความสามารถที่หลากหลายและ
แตกต่างกัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545
มาตรา 10 ที่ระบุวา่ การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษา
สาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่ องทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่ อสารและการเรี ยนรู ้หรื อ
มีร่างกายพิการ หรื อทุพพลภาพหรื อบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรื อไม่มีผดู ้ ูแลหรื อด้อยโอกาส ต้องจัด
ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นพิเศษ การศึกษาสาหรับคนพิการในวรรค
สอง ให้จดั ให้ต้ งั แต่แรกเกิดหรื อพบความพิการโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา นอกจากนี้แล้วในมาตรา 22 ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผูเ้ รี ยนทุกคน
สามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พฒั นาผูเ้ รี ยนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครู ทุก
คนมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นกั เรี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ได้ตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติดงั กล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ครู จะต้องทราบคือ Professional Learning Community
(PLC) โดยที่ PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community ซึ่งหมายถึง Community of Practice (CoP)
ในการทาหน้าที่ครู นนั่ เอง

หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็ นการรวมตัวกันทางานไปพัฒนาทักษะและการเรี ยนรู ้เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ครู เพื่อศิษย์
ไป โดยรวมตัวกัน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (ลปรร.) จากประสบการณ์ตรง ทาให้การทาหน้าที่ครู เพื่อศิษย์เป็ น
การทางานเป็ นกลุ่มหรื อเป็ นทีม ซึ่งอาจเป็ นทีมในโรงเรี ยนเดียวกันก็ได้ ต่างโรงเรี ยนกันก็ได้ หรื ออาจจะ
อยูห่ ่างไกลกันก็ได้ โดย ลปรร. ผ่าน ICT
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) คืออะไร?
ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพหรื อ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่ วมมือกันของครู ผูบ้ ริ หาร และ
นักการศึกษา ในโรงเรี ยน เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ดังที่ Sergiovanni (1994) ได้กล่าวว่า
PLC เป็ นสถานที่สาหรับ “ปฏิสัมพันธ์” ลด “ความโดดเดี่ยว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครู ของโรงเรี ยน ใน
การทางาน เพื่อปรับปรุ งผลการเรี ยนของนักเรี ยน หรื องานวิชาการ โรงเรี ยน ซึ่ง Hord (1997) มองในมุมมอง
เดียวกัน โดยมองการ รวมตัวกันดังกล่าว มีนยั ยะแสดงถึงการเป็ นผูน้ าร่ วมกันของ ครู หรื อเปิ ดโอกาสให้ครู
เป็ น “ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลง (วิจารณ์ พานิช, 2555) การมีคุณค่าร่ วม และวิสัยทัศน์ร่วมกัน ไปถึงการ
เรี ยนรู ้ร่วมกันและการนาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้ อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวในรู ปแบบนี้เป็ น
เหมือน แรงผลักดัน โดยอาศัยความต้องการและความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพื่อการเรี ยนรู ้และพัฒนา
วิชาชีพ สู่ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนเป็ นหลัก (Senge, 1990) การพัฒนา วิชาชีพให้เป็ น “ครู เพื่อศิษย์”
(วิจารณ์ พานิช, 2555) โดยมองว่า เป็ น “ศิษย์ของเรา” มากกว่ามองว่า “ศิษย์ของฉัน”และการ เปลี่ยนแปลง
คุณภาพการจัดการเรี ยนรู ้ที่เริ่ มจาก “การเรี ยนรู ้ ของครู ” เป็ นตัวตั้งต้น เรี ยนรู ้ที่จะมองเห็นการปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลง พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ของตนเอง เพื่อผูเ้ รี ยน เป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตามการรวมตัวการเรี ยน การเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็ นไปได้ยากที่จะทาเพียงลาพังหรื อเพียงนโยบาย
เพื่อให้เกิด การขับเคลื่อนทั้งระบบโรงเรี ยน จึงจาเป็ นต้องสร้างความเป็ น PLC ที่สอดคล้องกับธรรมชาติทาง
วิชาชีพร่ วมในโรงเรี ยน ย่อมมีความ เป็ นชุมชนที่สัมพันธ์กนั อย่างแน่นแฟ้น (Senge, 1990) ชุมชน ที่สามารถ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพได้น้ นั จึงจาเป็ นต้องมีอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ขทางวิชาชีพ มี
ฉันทะ และศรัทธาในการทางาน “ครู เพื่อศิษย์ร่วมกัน” บรรยากาศ การอยูร่ ่ วมกันจึงเป็ นบรรยากาศ “ชุมชน
กัลยาณมิตร ทางวิชาการ” (สุ รพล ธรรมร่ มดี, ทัศนีย ์ จันอินทร์ , และ คงกฤช ไตรยวงศ์, 2553) ที่มีลกั ษณะ
ความเป็ นชุมชน แห่งความเอื้ออาทรอยูบ่ นพื้นฐาน “อานาจเชิงวิชาชีพ” และ “อานาจเชิงคุณธรรม”
(Sergiovanni, 1994) เป็ นอานาจที่สร้างพลังมวลชนเริ่ มจากภาวะผูน้ าร่ วมของครู เพื่อขับเคลื่อนการ ปรับปรุ ง
และพัฒนาสถานศึกษา (Fullan, 2005)

กล่าวโดยสรปุ PLC หมายถึง การรวมตัว ร่ วมใจร่ วมพลัง ร่ วมทา และร่ วมเรี ยนรู ้ร่วมกันของครู ผูบ้ ริ หาร
และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวสิ ัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และ
ภารกิจร่ วมกัน โดยทางานร่ วมกันแบบทีม เรี ยนรู ้ที่ครู เป็ นผูน้ าร่ วมกัน และผูบ้ ริ หารแบบผูด้ ูแลสนับสนุน สู่
การเรี ยนรู ้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่ คุณภาพการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นความสาเร็จหรื อ
ประสิ ทธิผลของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและความสุ ขของการทางานร่ วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรี ยนรู ้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีความสาคัญอย่างไร?
ความสาคัญของ PLC จากผลการวิจยั โดยตรงของที่ยนื ยันว่าการดาเนินการในรู ปแบบ PLC นาไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนจากการสังเคราะห์รายงานการวิจยั
เกี่ยวกับโรงเรี ยนที่มีการจัดตั้ง PLC โดยใช้คาถามว่า โรงเรี ยนดังกล่าวมีผลลัพธ์อะไรบ้าง ที่แตกต่างไปจาก
โรงเรี ยนทัว่ ไปที่ไม่มีชุมชนแห่งวิชาชีพ และถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดีต่อครู ผสู ้ อนและต่อนักเรี ยนอย่างไรบ้าง
ซึ่งมีผลสรุ ป 2 ประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ผลดีต่อครู ผสู ้ อนพบว่า PLC ส่ งผลต่อครู ผสู ้ อนกล่าวคือลดความรู ้สึกโดดเดี่ยวงานสอนของครู
เพิ่มความรู ้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรี ยนมากขึ้น โดยเพิ่มความกระตือรื อร้นที่จะปฏิบตั ิให้
บรรลุพนั ธกิจอย่างแข็งขัน จนเกิดความรู ้สึกว่า ต้องการร่ วมกันเรี ยนรู ้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวม
ของนักเรี ยนถือเป็ นพลังการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งส่ งผลให้การปฏิบตั ิการสอนในชั้นเรี ยนให้มีผลดียงิ่ ขึ้น กล่าวคือมีการ
ค้นพบความรู ้ และความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและตัวผูเ้ รี ยนซึ่งที่เกิดจากการคอยสังเกตอย่างสนใจ
รวมถึงเข้าใจในด้านเนื้อหาสาระ ที่ตอ้ งจัดการเรี ยนรู ้ได้แตกฉานยิง่ ขึ้นจนตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรม
การสอนที่จะช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีที่สุด อีกทั้งการรับทราบข้อมูลสาระสนเทศต่างๆ ที่จาเป็ นต่อ
วิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็วขึ้น ส่ งผลดีต่อการปรับปรุ งพัฒนางานวิชาชีพได้ตลอดเวลา เป็ นผลให้
เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพื่อศิษย์ ซึ่งเป็ นทั้งคุณค่าและขวัญกาลังใจต่อการ
ปฏิบตั ิงานให้ดียงิ่ ขึ้นที่สาคัญคือยังสามารถลดอัตราการลาหยุดงานน้อยลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับโรงเรี ยนแบบ
เก่ายังพบว่ามีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับลักษณะผูเ้ รี ยนได้อย่าง

เด่นชัดและรวดเร็วกว่าที่พบในโรงเรี ยนแบบเก่า มีความผูกพันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ปรากฏ
อย่างเด่นชัดและยัง่ ยืน
ประเด็นที่ 2 ผลดีต่อผูเ้ รี ยนพบว่า PLC ส่ งผลต่อผูเ้ รี ยนกล่าวคือสามารถลดอัตราการตกซ้ าชั้น และจานวนชั้น
เรี ยนที่ตอ้ งเลื่อนหรื อชะลอการจัดการเรี ยนรู ้ให้นอ้ ยลง อัตราการขาดเรี ยนลดลงมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนใน
วิชาวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และวิชาการอ่านที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัด เมื่อเทียบกับโรงเรี ยนแบบเก่าสุ ดท้ายคือ
มี ความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างกลุ่มนักเรี ยนที่มีภูมิหลังไม่เหมือนกันและลดลงชัดเจน

กล่าวโดยสรุป คือ PLC มีพฒั นาการมาจากกลยุทธ์ระดับองค์กรที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับตัวต่อกระแส
การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเริ่ มพัฒนาจากแนวคิดองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้และปรับ
ประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับบริ บทของโรงเรี ยนและการเรี ยนรู ้ร่วมกันในทางวิชาชีพ ที่มีหน้างานสาคัญ
คือความรับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนร่ วมกันเป็ นสาคัญจากการศึกษาหลายโรงเรี ยนในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาดาเนินการในรู ปแบบ PLC พบว่าเกิดผลดีทางวิชาชีพครู และผูเ้ รี ยนที่มุ่งพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ

กลยุทธ์ในการจัดการและใช้ชุมชนแห่งการเรียนทางรู้วิชาชีพ (PLC) อย่างยั่งยืนเป็นอย่างไร?
1. เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่ายๆ (Take a baby steps) โดยเริ่ มต้นจากการกาหนดเป้าหมาย อภิปราย สะท้อนผล
แลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ เพื่อกาหนดว่า จะดาเนินการอย่างไร โดยพิจารณาและสะท้อนผลในประเด็นต่อไปนี้
1.1 หลักการอะไรที่จะสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ
1.2 เราจะเริ่ มต้นความรู ้ใหม่อย่างไร
1.3 การออกแบบอะไรที่พวกเราควรใช้ในการตรวจสอบหลักฐานของการเรี ยนรู ้ที่สาคัญ
2. การวางแผนด้วยความร่วมมือ (Plan Cooperatively) สมาชิกของกลุ่มกาหนดสารสนเทศที่ตอ้ งใช้ในการ
ดาเนินการ
3. การกาหนดความคาดหวังในระดับสูง (Set high expectations) และวิเคราะห์การสอนสื บเสาะหาวิธีการที่
จะทาให้ประสบผลสาเร็ จสู งสุ ด
3.1 ทดสอบข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการสอนหลังจากได้มีการจัดเตรี ยมต้นแบบที่เป็ นการวางแผนระยะยาว
(Long-term)
3.2 จัดให้มีช่วงเวลาของการชี้แนะ โดยเน้นการนาไปใช้ในชั้นเรี ยน
3.3 ให้เวลาสาหรับครู ที่มีความยุง่ ยากในการสังเกตการณ์ปฏิบตั ิในชั้นเรี ยนของครู ที่สร้างบรรยากาศในการ
เรี ยนรู ้อย่างประสบผลสาเร็จ
4. เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ (Start small) เริ่ มต้นจากการใช้กลุ่มเล็กๆ ก่อน แล้วค่อยปรับขยาย
5. ศึกษาและใช้ข้อมูล (Study and use the data) ตรวจสอบผลการนาไปใช้และการสะท้อนผลเพื่อนามา
กาหนดว่า แผนไหน ควรใช้ต่อไป/แผนไหนควรปรับปรุ งหรื อยกเลิก
6. วางแผนเพื่อความสาเร็จ (Plan for success) เรี ยนรู ้จากอดีต ปรับปรุ งหรื อปฏิเสธในสิ่ งที่ไม่สาเร็จ และทา
ต่อไป ความสาเร็จในอนาคต หรื อความล้มเหลวขึ้นอยูก่ บั เจตคติและพฤติกรรมของครู
7. นาสู่สาธารณะ (Go public) แผนไหนที่สาเร็จก็จะมีการเชิญชวนให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่ วม ยกย่องและ
แลกเปลี่ยนความสาเร็จ
8. ฝึกฝนร่างกายและหล่อเลี้ยงสมอง (Exercise the body & nourish the brain) จัดกิจกรรมที่ได้มีการ
เคลื่อนไหวและ เตรี ยมครู ที่ทางานสาเร็จของแต่ละกลุ่มโดยมีการจัดอาหาร เครื่ องดื่มที่มีประโยชน์
ลาดับต่อไปจะได้กล่าวถึงเทคนิคที่ใช้ในการสร้างชุมชนแห่งการเรี ยนทางรู ้วิชาชีพ (PLC) ที่สามารถนามาใช้
เป็ นแนวทางสาหรับการสร้างการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายในกลุ่มผูท้ ี่เข้ามามีส่วนร่ วมได้…

