คำนำ
คู่มือสำหรับครู เรื่องกำรพัฒนำชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community
: PLC) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนของครู ในกำรที่จะนำไปปฏิบัติงำนด้ำน PLC ที่จะสำมำรถ
สะท้อนถึง กำรรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหำร และผู้เชี่ยวชำญ ในโรงเรียน เพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งหำกครูทุกคนได้นำไปลงมือปฏิบัติงำนจนกระบวนกำรนี้ประสบควำมสำเร็จจน
เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ก็จะส่งผลถึงกำรยกระดับคุณภำพของผู้เรียน และครู ให้สูงขึ้น จึงเป็นควำม
จำเป็นครูทุกคนต้องให้ควำมสนใจ
ดังนั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรจึงได้จัดทำ คู่มือสำหรับครู เรื่องกำรพัฒนำชุมชนกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC) จัดทำขึ้น และเชื่อมั่นว่ำกำรลงมือทำตำม
หน้ำที่อย่ำงจริงจังจะเกิดผลดี และสร้ำงควำมภำคภูมิใจในควำมมุ่งมั่นพัฒนำตำมกำลังควำมสำมำรถในควำม
เป็นแม่แบบที่ดี จึงขอขอบพระคุณคุณครู และทุกท่ำนมำ ณ ที่นี้
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กำรพัฒนำชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
(Professional Learning Community : PLC)
บทนำ
ในยุคปัจจุบันเป็นที่ทรำบกันดีแล้วว่ำ ในแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนที่มีควำมสำมำรถที่หลำกหลำย
และแตกต่ำงกัน ดังพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พุทธศักรำช
2545 ในมำตรำ 22 ระบุถึงหลักกำรจัดกำรศึกษำว่ำ ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ ต้องจัด
กำรศึกษำที่พัฒนำผู้เรียนตำมธรรมชำติและเต็มศักยภำพ ครูทุกคนมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องแสวงหำ
วิธีกำรที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสำมำรถเรียนรู้ได้ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ซึ่งนวัตกรรม
ใหม่ที่ครูจะต้องทรำบคือ PLC
โดยที่ PLC ย่อมำจำก Professional Learning Community ซึ่งเป็นกำรรวมตัวกันทำงำนไปพัฒนำ
ทักษะและกำรเรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ครูเพื่อศิษย์ โดยรวมตัวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรง ทำ
ให้กำรทำหน้ำที่ครูเพื่อศิษย์เป็นกำรทำงำนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม ซึ่งอำจเป็นที มในโรงเรียนเดียวกันก็ได้ ต่ำง
โรงเรียนกันก็ได้ หรืออำจจะอยู่ห่ำงไกลกันก็ได้โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำน ICT
นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เรื่องกำรพัฒนำครู
เพื่ อ พั ฒ นำคุ ณ ภำพผู้ เ รี ย นตำมศำสตร์ พ ระรำชำด้ ว ย Active Learning และ Professional Learning
Community (PLC) สู่คุณภำพ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นกระบวนกำรพัฒนำครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน ที่เกิด
จำกกำรรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหำร และนักกำรศึกษำในโรงเรียน เพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ และเพื่อไม่ให้เป็นกำรเพิ่มภำระให้กับครูและไม่ให้เกิดกำรใช้เวลำในกำรอบรมPLC
มำก กระทรวงศึกษำธิกำร จึงกำหนดให้ครูสำมำรถนำชั่วโมงกำรอบรม PLC ไปรวมกับจำนวนชั่วโมงกำรสอน
หนังสือที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในกำรเลื่อนวิทยฐำนะ ตำมหลักเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560) สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงดำเนินกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC : Professional Learning Community) สู่
สถำนศึกษำ ทั้งระดับ ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้น พื้ นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำ และ
สถำนศึกษำ เป้ำหมำยเพื่อให้ครูที่เข้ำร่วม
โครงกำรนำกระบวนกำรตำมกรอบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ไปใช้ ในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน
อย่ำงแท้จริง
ควำมส ำเร็ จ ของชุ ม ชนกำรเรี ย นรู้ ท ำงวิ ช ำชี พ ( Professional Learning Community : PLC)
ประกอบด้วยหลำยปัจจัย ที่บุคลำกรทุกคนต้องมีควำมเข้ำใจและยอมรับด้วยตนเองก่อน เช่น กำรยอมรับว่ำ
หัวใจหลักของกำรเรียนรู้ของครู คือ กำรเรียนรู้ ของผู้เรียน และกำรสอน/กำรปฏิบัติงำนของครูมีผลต่อกำร
เรียนของผู้เรียน ควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงของระดับกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงบรรยำกำศควำมร่วมมือร่วมใจ กำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์แบบกัลยำณมิตร กำรรับฟังและแสดงควำมคิดเห็นด้วยทัศนคติเชิงบวก และทำ ให้ PLC
เป็นวัฒนธรรมในองค์กรให้ได้ จึงจะเกิดผลดีส่งต่อไปถึงผู้เรียนอย่ำงแท้จริง

๒

แผนภำพ กระบวนกำรบูรณำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำครู
วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นคู่มือในกำรอธิบำยและแนะนำกำรดำเนินงำน ด้ำนชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ หรือ
Professional Learning Community (PLC) และเป็นแนวทำงกำรบั นทึ ก จัด เก็บ ข้ อ มูล กำรปฏิ บั ติ ง ำน
(Logbook) แก้ไข้ำรำชกำรครูสำยงำนกำรสอน ตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรให้ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู มีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ (ว21/2560) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
พัฒนำกำร

กรอบแนวคิดการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

กรอบกำรพัฒนำชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
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4
นิยามศัพท์เฉพาะ
กระบวนการ PLC ของโรเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ คือกระบวนการรวมกลุ่ม ร่วมมือและ
ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนเกิด เป็นวัฒนธรรมหรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
โรงเรียนประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. เผชิญปัญหา (Face the problems) คือการรวบรวมสภาพปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้ ของ
ผู้สอนทุกคนที่พบเจอทั้งหมดเพื่อร่วมกันอภิปรายว่าปัญหาใดคือปัญหาที่สาคัญที่สุดและร่วมมือกันแก้ไขอย่าง
แท้จริง
2. วิเคราะห์สาเหตุ (Diagnose the exact causes) คือการร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาที่
ค้นพบในข้อ 1 เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด
3. นิเทศแลกเปลี่ยน (Exchange experiences) คือการร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการแก้ ปั ญ หาเพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางและแนวทางการแก้ ปั ญ หาร่ ว มกั น ใหม่ โ ดยใข้ วิ ธี เ ดี ย วกั น ซึ่ ง น าไปสู่
กระบวนการทาวิจัยในชั้นเรียนร่วมกันและประเด็นเดียวกัน
4. เรียนรู้แก้ไข (Learn to solve the problems) คือการนาแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาใหม่ที่
ค้นพบร่วมกันและวิธีเดียวกันไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนของตนเอง พร้อมทั้งบันทึกผลที่ได้จากการ
แก้ปัญหาร่วมกัน
5. นาไปใช้พัฒนา (Develop students’ qualities) คือการนาผลที่ได้จากการแก้ปัญหาร่วมกันมา
ใช้เป็นแนวทางในการกาหนดแผนพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต
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หมายเหตุ
(๑) PLC ระดับชั้นเรียน หมายถึง การรวมกลุ่มร่วมเรียนรู้ ร่วมแก้ปัญหาของครูที่สอนในระดับชั้นเดียวกัน รายวิชาเดียวกัน
ดาเนินการโดยครูผู้สอน (Model Teacher) และครูผู้ร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป รวมถึงการนิเทศการ
สอน
(๒) PLC ระดับกลุ่มสาระฯ หมายถึง การรวมกลุ่มร่วมเรียนรู้ ร่วมแก้ปัญหาของครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน โดยมี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เป็นผู้ให้คาปรึกษา (Mentor) หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญ (Expert) มาให้ความรู้และแนะนา เป็นการรวมกลุ่ม
ร่วมเรียนรู้ ร่วมแก้ปัญหาด้านวิชาการ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาความรู้ความสามารถของครูโดยคณะกรรมการในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ การแก้ปัญหาภาษาอังกฤษของครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดียวกัน โดยมีชาวต่างชาติเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษา
และแนะนา
(๓) PLC ระดับโรงเรียน หมายถึง การรวมกลุ่มร่วมเรียนรู้ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูทั้งโรงเรียน (Model
Teacher และ Buddy Teacher ) โดยมี ฝ่ า ยบริ ห าร (Administrator) หั ว หน้ า กลุ่ ม สาระฯ (Mentor) และ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
(Expert) เป็นผู้ให้คาปรึกษา และแนะนา
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ตำรำงแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในส่วนของครู
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ผู้ปฏิบัติงำน
1. กำหนดกรอบกำร 1. รองฯวิชำกำร
ดำเนินงำน PLC กลุ่ม 2. กรรมกำรวิชำกำร
สำระกำรเรียนรู้
3. หัวหน้ำกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้
4. ครู

2. ปฏิบัติกำร PLC
1.ผู้อำนวยกำร +
ตลอดภำคเรียน บันทึก รองผูอ้ ำนวยกำร
Logbook
(Administrator)
2. ผู้เชี่ยวชำญ
(Expert)
3. คณะกรรมกำรกลุ่ม
นิเทศ (Mentor)
4. หัวหน้ำกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ (Mentor)
5. ครู (Model
Teacher/ Buddy
Teacher)
3. วิจัยในชั้นเรียน/
ครู ทุกคน
บันทึก Logbook

วิธีกำรปฏิบัติงำนของครู
1. ประชุม วำงแผนกำหนด
กรอบกำรดำเนินงำน ตำม
ปฏิทินกระบวนกำร PLC
2.1 กำหนดชื่อกลุ่ม
2.2 กำหนดวิชำที่สอน
2.3 กำหนดจำนวน
สมำชิก
2.4 กำหนดสถำนที่
1. ดำเนินกำรตำม
กระบวนกำร PLC และ
ตำมวันเวลำที่กำหนดใน
ปฏิทิน
2. บันทึก Logbook ลงใน
ตำรำง ที่ 1 2 และ 3 ทุก
สัปดำห์ ตำมที่โรงเรียน
กำหนด

1. เขียนโครงร่ำงกำรวิจัย
ในชั้นเรียน ในสัปดำห์ที่ 5
ของกำร PLC
2. เขียนรำยงำนกำรวิจัย 5
บท ในสัปดำห์ที่ 12 ของ
กำร PLC

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
1. นโยบำยจำก
ผู้อำนวยกำร /
รองฯผู้อำนวยกำร
2. คู่มือสำหรับครู
3. ปฏิทิน
กระบวนกำร PLC
รำยภำค

ตัวบ่งชี้
กรอบกำร
ดำเนินงำน ตำม
ปฏิทิน
กระบวนกำร PLC
ของครูทุกคน

Worksheet
จำนวน 3 ตำรำง
บน โปรแกรม MS
Excel

1. เอกสำรรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำน
2. เอกสำรรำยงำน
กำรวิจัยในชั้นเรียน
3. ผลกำรบันทึก
Logbook ทั้ง 3
ตำรำง ในทุก
สัปดำห์ บน
โปรแกรม MS
Excel

1. แบบฟอร์มโครง
ร่ำงกำรวิจัยในชั้น
เรียน
2. แบบฟอร์ม
รำยงำนกำรวิจัย
5 บท

1. โครงร่ำงกำร
วิจัยในชั้นเรียน
2. รำยงำนกำร
วิจัย 5 บท
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ตำรำงแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในส่วนของครู (ต่อ)
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ผู้ปฏิบัติงำน
4. สืบค้น พัฒนำ และ ครูทุกคน
ส่งรำยงำนกำร
ดำเนินงำน

วิธีกำรปฏิบัติงำนของครู
1. สืบค้น ปรึกษำ
ผู้เชี่ยวชำญ
ส่งโครงร่ำงกำรวิจัยในชั้น
เรียน ในสัปดำห์ที่ 5 ของ
กำร PLC
2. ส่งรำยงำนกำรวิจัย 5
บท ในสัปดำห์ที่ 12 ของ
กำร PLC

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้
ตำรำงบันทึกส่งกำร จำนวนรำยงำน
วิจัยในชั้นเรียน
กำรวิจัยในชั้นเรียน

5. พัฒนำ และ บันทึก ครูทุกคน
ลง Logbook และ
ID Plan

บันทึก สรุปงำนกำรบันทึก
Logbook

1. ตำรำงประเมิน
งำน Logbook

หมำยเหตุ ครูสำมำรถปฏิบัติงำน PLC กำรวิจัยในชั้นเรียน และ ทำ ID Plan ไปพร้อมกัน

1. จำนวนกำร
บันทึก Logbook
2. ID Plan
รำยบุคคล
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แบบฟอร์ม 1 ปฏิทินกระบวนกำร PLC โรงเรียน
(ภำคเรียนที่ ......... ปีกำรศึกษำ ...........)

ครั้งที่

วัน เดือน ปี

รำยกำร

1
2
3
.
.
.

รวม

จำนวน (ชั่วโมง)

ชื่อกลุ่มกิจกรรม (ระดับโรงเรียน)

9

ตัวอย่ำง ปฏิทินกระบวนกำร PLC โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
(ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560)

ครั้งที่
(A)

วัน เดือน ปี
(B)

รำยกำร

1

จ. 30 ต.ค. 60

ประชุม PLC

จำนวน
(ชั่วโมง)
(C)
3

2

จ. 6 พ.ย. 60

PLC

2

PLC ระดับกลุ่มสำระฯ

3

จ. 13 พ.ย. 60

PLC

2

PLC ระดับชั้นเรียน

4

จ. 20 พ.ย. 60

PLC

2

PLC ระดับชั้นเรียน

5

จ. 27 พ.ย. 60

PLC

2

6

จ. 18 ธ.ค. 60

PLC

2

7

จ. 15 ม.ค. 61

PLC

2

PLC ระดับกลุ่มสำระฯ (English)
PLC ระดับกลุ่มสำระฯ /
ส่งหัวข้อวิจัยในชั้นเรียน
PLC ระดับกลุ่มสำระฯ

8

จ. 22 ม.ค. 61

PLC

2

PLC ระดับชั้นเรียน

9

จ. 29 ม.ค. 61

PLC

2

PLC ระดับกลุ่มสำระฯ (English)

10

จ. 12 ก.พ. 61

PLC

2

PLC ระดับกลุ่มสำระฯ

11

จ. 19 ก.พ. 61

PLC

2

PLC ระดับชั้นเรียน

12

จ. 12 มี.ค. 61

PLC

2

13

จ. 19 มี.ค. 61

PLC

2

14

จ. 26 มี.ค. 61

ประชุม PLC

3

PLC ระดับกลุ่มสำระฯ
PLC ระดับกลุ่มสำระฯ/
ส่งเล่มวิจัย 5 บท
PLC ระดับโรงเรียน

รวม

30

ชื่อกลุ่มกิจกรรม (ระดับโรงเรียน)
(D)
PLC ระดับโรงเรียน

10

แบบฟอร์ม 2 กรอบกำรดำเนินงำน PLC กลุม่ สำระกำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้.....................................................................
กลุ่มที่ ชื่อกลุ่ม

วิชำที่สอนร่วม

จำนวนสมำชิก

ระดับที่สอน

สถำนที่/ห้อง PLC

1
2
3
4
5
.
.
.

ลงชื่อ..................................................................... หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ

11

ตัวอย่ำง กรอบกำรดำเนินงำน PLC กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
กลุ่มที่
1
2

ชื่อกลุ่ม

วิชำที่สอนร่วม

PLC ระดับ
โรงเรียน

แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ PLC
PLC ระดับ กำรจัดกำรเรียนกำร
กลุ่มสำระฯ สอน

จำนวนสมำชิก
(E)

ระดับที่สอน

สถำนที่/ห้อง PLC

207

ม. 1- ม. 6

ห้องประชุมอำคำร 15 ชั้น 4

35

ม. 1- ม. 6

ห้อง 432

นางสาว ก ไก่

3

วิทย์ ม.1

วิทยำศำสตร์

4

ม. 1

ห้อง 1254

นาย ข ไข่

4

วิทย์ ม. 2

วิทยำศำสตร์

3

ม. 2

ห้อง 1253

5

วิทย์ ม. 3

วิทยำศำสตร์

3

ม. 3

ห้อง 1334

6

ฟิสิกส์ ม. 4
PLC ระดับ
กลุ่มสำระฯ
นิเทศ

ฟิสิกส์

4

ม. 4

ห้อง 742

เพิ่มเติมควำมรู้

35

ม. 1- ม.6

ห้อง 434

วิทย์ ม.1

2

ม. 1

ห้อง 1212

7
8
.
.
.

ลงชื่อ..................................................................... หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ

1๒

แบบฟอร์ม 3 กำรบันทึกงำน PLC รำยบุคคล (ตำรำงที่ 1)
ตำรำงบันทึกในช่องเกี่ยวกับ ชื่อกลุ่มกิจกรรม จำนวนสมำชิก ชื่อกิจกรรม ครั้งที่ วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม
ภำคเรียนที่ และปีกำรศึกษำ

ที่

ตำรำงที่ 1 แสดงชื่อกลุ่ม สมำชิก ชื่อกิจกรรม และวันเวลำกำรดำเนินงำน PLC
ชื่อกลุ่ม จำนวน
ว/ด/ป ที่จัด
ชื่อกิจกรรม
ครั้งที่
ภำคเรียนที่
กิจกรรม สมำชิก
กิจกรรม

ปีกำรศึกษำ

ตัวอย่ำง ตำรำงที่ 1 แสดงชื่อกลุ่ม สมำชิก ชื่อกิจกรรม และวันเวลำกำรดำเนินงำน PLC
(นางสาว ก ไก่

ที่
1
2
3

ชื่อกลุ่ม
กิจกรรม
(D)
PLC ระดับ
โรงเรียน
PLC ระดับ
กลุ่มสำระฯ
วิทย์ ม.1

จำนวน
สมำชิก
(E)
207
35
4

นามสกุล ฮ นกฮูก
ชื่อกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์)

ภำคเรียนที่

ปีกำรศึกษำ

(A)

ว/ด/ป ที่จัด
กิจกรรม
(B)

ควำมรู้ และกำรจัดทำ PLC

1

จ. 30 ต.ค. 60

2

2560

กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำร
ประเมินผล
วิธีกำรประเมินผล

2

จ. 6 พ.ย. 60

2

2560

3

จ. 13 พ.ย. 60

2

2560

(F)

ครั้งที่
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แบบฟอร์ม 4 กำรบันทึกงำน PLC รำยบุคคล (ตำรำงที่ 2)
ตำรำงกำรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนชั่วโมง บทบำท จำนวนสมำชิกที่เข้ำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ประเด็น และสำเหตุ
ตำรำงที่ 2 แสดงเวลำ บทบำท และประเด็นปัญหำของกำรดำเนินงำน PLC
จำนวนชั่วโมง
บทบำท
จำนวนสมำชิกที่เข้ำ
ประเด็น
ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำเหตุ

ตัวอย่ำง ตำรำงที่ 2 แสดงเวลำ บทบำท และประเด็นปัญหำของกำรดำเนินงำน PLC
(นางสาว ก ไก่
จำนวนชั่วโมง

นามสกุล ฮ นกฮูก

บทบำท

(C)
3

Buddy

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์)

จำนวนสมำชิกที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
(E)

ประเด็น
(F)

207

ควำมรู้ และกำร
จัดทำ PLC
กำรจัดกำรเรียนรู้
และกำร
ประเมินผล

2

Buddy

35

2

Model Teacher

4

สำเหตุ

วิธีกำรทำง
วิทยำศำสตร์

ครูทุกคนในโรงเรียนขำดควำมรู้
ควำมเข้ำใจในเรื่องกระบวนกำร
PLC และกำรบันทึก logbook
ครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ขำด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ ทั้งใน
รูปแบบกำรประเมินเพื่อพัฒนำ
ผู้เรียน และตัดสินผลผูเ้ รียน
นักเรียนขำดทักษะกำร
ประยุกต์ใช้วิธีกำรวิทยำศำสตร์

14

แบบฟอร์ม 5 กำรบันทึกงำน PLC รำยบุคคล (ตำรำงที่ 3)
กำรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ ควำมรู้/หลักกำรที่นำมำใช้ กิจกรรมที่ทำ ผลที่ได้จำกกิจกรรม กำรนำผลที่
ได้ไปใช้ และอื่นๆ
ตำรำงที่ 3 แสดงควำมรู้หลักกำร กิจกรรม และผล ของกำรแก้ไขปัญหำ จำกกำรดำเนินงำน PLC
ควำมรู้หลักกำรที่นำมำใช้

กิจกรรมที่ทำ

ผลที่ได้จำกกิจกรรม กำรนำผลกิจกรรมไปใช้

อื่นๆ

15

ตัวอย่ำง ตำรำงที่ 3 แสดงควำมรู้หลักกำร กิจกรรม และผล ของกำรแก้ไขปัญหำ
จำกกำรดำเนินงำน PLC
(นางสาว ก ไก่

นามสกุล ฮ นกฮูก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์)

ควำมรู้หลักกำรที่นำมำใช้

กิจกรรมที่ทำ

ผลที่ได้จำกกิจกรรม กำรนำผลกิจกรรมไปใช้

1. กรอบแนวคิด และ
กระบวนกำรทำงำนใน เรื่อง
PLC กำรบันทึกข้อมูล

กำรสัมมนำ เชิญ
ผู้เชี่ยวชำญ และ
และเปลี่ยนเรียนรู้

สำมำรถจัดกลุ่ม PLC เพื่อ
พัฒนำตนเอง และเพื่อกำร
แก้ปัญหำที่ประสบอยูไ่ ด้

ได้รับควำมรู้ที่
สำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้งำน

นำเครื่องที่สร้ำงไปใช้กับ
นักเรียนในห้องที่สอน
สำมำรถประเมินนักเรียนที่
สอนเพื่อพัฒนำผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล และปรับปรุง
แก้ไขปัญหำของนักเรียนได้
และตัดสินผลผู้เรียน ได้ ทำ
ให้นักเรียน ได้ คะแนน เกิน
เกณฑ์

แก้ปัญหำกำรสอบ
ตกของนักเรียน
ได้มำกขึ้น

นำไปใช้กับนักเรียนทีส่ อน มี
กำรยกตัวอย่ำงประกอบ
และสร้ำงสถำนกำรณ์ให้
นักเรียนใช้วิธีกำรทำง
วิทยำศำสตร์ไปแก้ปญ
ั หำ
ตำมขั้นตอนที่ถูกต้อง

กำรนำวิธีกำรทำง
วิทยำศำสตร์ไป
ประยุกต์ใช้กับกำร
ทำโครงงำนของ
นักเรียน

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
เรื่องกระบวนกำร
PLC และกำรบันทึก
logbook
2. ทฤษฎีกำรวัดผล และ
กำรสัมมนำ เชิญ 1. สำมำรถออกแบบ
ประเมินผล ตำมหลักสูตร
ผู้เชี่ยวชำญ และ กำรวัดผลประเมินผล
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบกำร
ประเมินเพื่อพัฒนำ
ผู้เรียน และตัดสินผล
ผู้เรียน
2. สำมำรถสร้ำง
เครื่องมือ แบบสังเกต
แบบประเมินทักษะ
กำรทำงำนกลุ่ม และ
แบบประเมินตำม
สภำพจริงได้ จำนวน
5 ฉบับ
3. ทฤษฎี และตัวอย่ำงวิธีกำร ประชุมกลุม่ ย่อย 1. ทุกคนได้แนว
ทำงวิทยำศำสตร์
ระหว่ำงครูผู้สอน ทำงกำรสอน กำรสร้ำง
ม. 1 วิชำ
ควำมเข้ำใจแก่
วิทยำศำสตร์
นักเรียน
2. จัดทำเอกสำร
ประกอบกำรสอน

อื่นๆ

หมำยเหตุ ครูทุกคนสำมำรถเข้ำไปบันทึกข้อมูล PLC ตำรำงที่ 1- 3 ผ่ำนระบบ Intranet ได้ที่
\\10.0.4.14 เลือกแฟ้มชื่อ ศูนย์กำรนิเทศและวิจัย

16

แบบฟอร์ม 6 กำรติดตำมงำนรำยบุคคล
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ................................................................
ชื่อ................................................................................................

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี
ที่ตรวจสอบ

ระดับกำรพัฒนำ ระดับกำรพัฒนำ
PLC
งำนวิจัยในชั้นเรียน
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

ระดับกำรพัฒนำ
ID Plan
มี
ไม่มี

หมำยเหตุ

1
2
3
4
5

ลงชื่อ.....................................................................รองฯผู้อำนวยกำร/ หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ / กรรมกำรวิชำกำร

ภำคผนวก
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กำรใช้งำน Logbook สำ หรับข้ำรำชกำรครู สำยงำนกำรสอน (คู่มือ ก.ค.ศ. หน้ำ 16)
กำรบันทึกประวัติกำรปฏิบัติงำน (Logbook) สำหรับข้ำรำชกำรครู สำยงำนกำรสอน สำมำรถบันทึกลงใน
โปรแกรมไฟล์ ที่ชื่อว่ำ “LogbookTeacher” ซึ่งต้องเปิดผ่ำนโปรแกรม Microsoft Excel For Windows
แผนภำพของโปรแกรม LogbookTeacher

19

ควำมหมำยรำยกำรในแผ่นงำน (sheet) ในโปรแกรม LogbookTeacher (คู่มือ ก.ค.ศ. หน้ำ 17)
1) ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแผ่นงำนที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลส่วนตัวผู้ขอรับกำรประเมินวิทยฐำนะ เช่น
ชื่อ นำมสกุล เลขที่บัตรประชำชน ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง วิทยฐำนะ และเงินเดือนในปัจจุบัน วันที่เริ่มดำรง
ตำแหน่งวิทยฐำนะ ฯลฯ
2) กำรมอบหมำยงำนสอน เป็นแผ่นงำนที่ใช้สำหรับบันทึกกำรมอบหมำยงำนสอนตำมตำรำงสอน
หรือกำรสอนตำมโครงกำร แผนงำนต่ำงๆ ซึ่งผู้ขอรับกำรประเมินจะต้องบันทึกด้วยตนเองทุกครั้งที่ ไ ด้รับ
มอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
3) ชั่วโมงสอนตำมตำรำงสอน เป็นแผ่นงำนที่ใช้สำหรับบันทึกชั่วโมงที่สอนจริง ที่ผู้รับกำรประเมิน
จะต้องบันทึกทุกสัปดำห์ หลังจำกที่ได้ปฏิบัติหน้ำที่สอนเรียบร้อยแล้ว
4) งำนสนั บ สนุ น กำรเรี ย นรู้ เป็ น แผ่ น งำนที่ ใ ช้ ส ำหรั บ บั น ทึ ก ชั่ ว โมงกำรปฏิ บั ติ ง ำนเกี่ ย วกั บ งำน
สนับสนุนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่ผู้รับกำรประเมินจะต้องบันทึกหลังจำกได้ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
5) งำนตอบสนองนโยบำยและจุดเน้น เป็นแผ่นงำนที่ใช้สำหรับบันทึกชั่วโมงกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
งำนตอบสนองนโยบำยและจุดเน้น ที่ผู้รับกำรประเมินจะต้องบันทึกตำมที่ได้รับมอบหมำยและดำเนินกำรแล้ว
เสร็จ
6) กำรพัฒนำตนเอง เป็นแผ่นงำนที่ใช้สำหรับบันทึกกำรพัฒนำตนเองตำมหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ซึ่งต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิ ธีกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำยงำนกำรสอน
(ว21/2560) โดยที่ผู้รับกำรประเมินนำผลกำรพัฒนำมำบันทึกด้วยตนเองหลังจำกที่ได้ผ่ำนกำรพัฒนำแล้ว
7) PLC เป็นแผ่นงำนที่ใช้สำหรับบันทึกกำรจัดกิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) โดย
ผู้รับกำรประเมินนำผลจำกกำรทำกิจกรรม PLC ในแต่ละครั้งมำบันทึกลงตำมรำยกำรที่กำหนด
8) ผลกำรประเมิน 5 ปี เป็นแผ่นงำนที่ใช้สำหรับบันทึกกำรประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
ทั้ง 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน และด้ำนกำรพัฒนำตนเองและ
พัฒนำวิชำชีพ ซึ่งผู้บริหำรเป็นผู้นำผลกำรประเมินในแต่ละปีกำรศึกษำของผู้รับกำรประเมินมำบันทึกลงใน
ตำรำงตำมรำยกำรที่กำหนด
9) สรุ ป Logbook เป็ น แผ่ น งำนที่ใช้ส ำหรับสรุปผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติส ำหรับกำรขอมีหรือ
เลื่ อนวิทยฐำนะในเบื้ องต้น ผู้ รั บ กำรประเมิ นสำมำรถดูผลกำรสรุปเบื้องต้น ทั้งในรำยปีและภำพรวมว่ำมี
คุณสมบัติตำม ว21/2560 หรือไม่

๒0
ขั้นตอนกำรบันทึก PLC แผ่นงำนที่ 7 (คู่มือ ก.ค.ศ. หน้ำ 42 - 43)
2.8) แผ่นงำนที่ 7 ผู้ขอรับกำรประเมินต้องบันทึกชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ (PLC) ด้วยตนเอง ใน
แต่ละรำยกำรดังนี้ (1) บันทึกในช่องสีเหลืองเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อกลุ่มกิจกรรม จำนวนสมำชิก ชื่อ
กิจกรรม ครั้งที่ วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม ภำคเรียนที่ และปีกำรศึกษำ ดังภำพ

(2) บันทึกในช่องสีเหลืองต่อจำกข้อ (1) เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนชั่วโมง บทบำท จำนวน
สมำชิกที่เข้ำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประเด็น และสำเหตุ ดังภำพ

(3) บันทึกในช่องสีเหลืองต่อจำกข้อ (2) เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ ควำมรู้/หลักกำรที่ นำมำใช้
กิจกรรมที่ทำ ผลที่ได้จำกกิจกรรม กำรนำผลที่ได้ไปใช้ และอื่นๆ ดังภำพ

๒1
(4) จำกกำรบันทึกข้อมูลจะปรำกฏรหัสเอกสำรสำหรับตรวจสอบ ซึ่งเป็นรหัสสำหรับ ให้ผู้ขอรับกำร
ประเมินใช้กำหนดชื่อในเอกสำรที่จะต้องให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำตรวจสอบ เมื่อครบ 1 ภำคเรียน โดยผู้ขอรับ
กำรประเมินสำมำรถนำชื่อ (รหัส) เอกสำรนี้ไปทำเป็นสลิปติดแนบ เอกสำรต้นฉบับที่ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำไว้
ตรวจสอบ

(5) ในส่วนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ หลังจำกที่ครบ 1 ภำคเรียนแล้ว ให้ผู้บริหำร สถำนศึกษำทำกำร
ตรวจสอบว่ำข้อมูลมีควำมถูกต้อง จึงดำเนินกำรเลือกจำก “ไม่ถูกต้อง” เป็น “ถูกต้อง” ดังภำพ

๒2
ควำมรู้ กำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)
สำระส ำคั ญ : ชุ ม ชนกำรเรี ย นรู้ ท ำงวิ ช ำชี พ หรื อ Professional Learning Community (PLC)
หมำยถึง กำรร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผู้บริหำรโรงเรียน และหน่วยงำนกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถ พัฒนำกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่ำนกำร
วำงแผน กำรมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน
ทำไมต้อง PLC
ชุ ม ชนกำรเรี ย นรู้ ท ำงวิ ช ำชี พ (Professional Learning Community: PLC) ซึ่ ง มี ที่ ม ำจำกทฤษฎี
พหุปัญญำของ Gardner ที่ได้กล่ำวถึง ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ ว่ำ “How students learn in a
holistic & natural way” (Gardner, 1983) ซึ่งหมำยควำมว่ำ นักเรียนเรียนรู้ในวิถีทำงที่เป็นองค์รวมและ
ธรรมชำติอย่ำงไร นอกจำกนี้แล้ว สติปัญญำของนักเรียนถูกเปิดไว้เพื่อกำรเรียนรู้และครูต้องพัฒนำโอกำสที่
หลำกหลำยเพื่อให้นักเรียนได้สืบเสำะและคิด
Carol, A. Tomlinson เ ขี ย น ห นั ง สื อ “How to Differentiated Instruction in Mixed Ability
Classroom” ในปี 1995 ซึ่งเน้นเกี่ยวกับกำรใช้ Differentiated Instruction ในชั้นเรียนที่มีควำมสำมำรถ
หลำกหลำย
ควำมสำคัญของ PLC จำกผลกำรวิจัยโดยตรงของที่ยืนยันว่ำกำรดำเนินกำรในรูปแบบ PLC นำไปสู่
กำรเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภำพทั้งด้ำนวิชำชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจำกกำรสังเครำะห์รำยงำนกำรวิจัย
เกี่ยวกับโรงเรียนที่มีกำรจัดตั้ง PLC โดยใช้คำถำมว่ำ โรงเรียนดังกล่ำวมีผลลัพธ์อะไรบ้ำง ที่แตกต่ำงไปจำก
โรงเรียนทั่วไปที่ไม่มีชุมชนแห่งวิชำชีพ และถ้ำแตกต่ำงแล้วจะมีผลดีต่อครูผู้สอนและต่อนักเรียนอย่ำงไรบ้ำงซึ่ง
มีผลสรุป 2 ประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ผลดีต่อครูผู้สอนพบว่ำ PLC ส่งผลต่อครูผู้สอนกล่ำวคือลดควำมรู้สึกโดดเดี่ยวงำนสอน
ของครู เพิ่มควำมรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้ำหมำยของโรงเรียนมำกขึ้น โดยเพิ่มควำมกระตือรือร้นที่จะ
ปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่ำงแข็งขัน จนเกิดควำมรู้สึกว่ำ ต้องกำรร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อพัฒนำกำร
โดยรวมของนักเรียนถือเป็นพลังกำรเรียนรู้ซึ่งส่งผลให้กำรปฏิบัติกำรสอนในชั้นเรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น กล่ำวคือมี
กำรค้นพบควำมรู้ และควำมเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีกำรสอนและตัวผู้เรียนซึ่งที่เกิดจำกกำรคอยสังเกตอย่ำงสนใจ
รวมถึงเข้ำใจในด้ำนเนื้อหำสำระ ที่ต้องจัดกำรเรียนรู้ได้แตกฉำนยิ่งขึ้นจนตระหนักถึงบทบำทและพฤติกรรม
กำรสอนที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้ดีที่สุด อีกทั้งกำรรับทรำบข้อมูลสำระสนเทศต่ำงๆ ที่จำเป็นต่อ
วิชำชีพได้อย่ำงกว้ำงขวำง และรวดเร็วขึ้น ส่งผลดีต่อกำรปรับปรุงพัฒนำงำนวิชำชีพได้ตลอดเวลำ เป็นผลให้
เกิดแรงบั น ดำลใจที่จ ะพัฒ นำและอุทิศตนทำงวิช ำชีพเพื่อ ศิษย์ ซึ่งเป็นทั้งคุณค่ำและขวัญกำลั งใจต่ อ กำร
ปฏิบัติงำนให้ดียิ่งขึ้นที่สำคัญคือยังสำมำรถลดอัตรำกำรลำหยุดงำนน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนแบบ
เก่ำยังพบว่ำมีควำมก้ำวหน้ำในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้ องกับลักษณะผู้เรียนได้อย่ำง
เด่นชัดและรวดเร็วกว่ำที่พบในโรงเรียนแบบเก่ำ มีควำมผูกพันที่จะสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ปรำกฏอย่ำง
เด่นชัดและยั่งยืน

๒3
ประเด็นที่ 2 ผลดีต่อผู้เรียนพบว่ำ PLC ส่งผลต่อผู้เรียนกล่ำวคือสำมำรถลดอัตรำกำรตกซ้ำชั้น และ
จำนวนชั้นเรียนที่ต้องเลื่อนหรือชะลอกำรจัดกำรเรียนรู้ให้น้อยลง อัตรำกำรขำดเรียนลดลงมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนในวิชำวิทยำศำสตร์ประวัติศำสตร์และวิชำกำรอ่ำนที่สูงขึ้นอย่ำงเด่นชัด เมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเก่ำ
สุดท้ำยคือมี ควำมแตกต่ำงด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระหว่ำงกลุ่มนักเรียนที่มีภูมิหลังไม่เหมือนกันและลดลง
ชัดเจน
ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC) มำจำกไหน
Rosenholtz (1989) ได้ทำกำรวิจัยพบว่ำ “ครูที่มีควำมรู้สึกว่ำ ตนเองมีควำมสำมำรถมักจะปรับปรุง
ตนเอง ยอมรับพฤติกรรมใหม่ๆ และพยำยำมพั ฒนำวิชำชีพของตนเอง”Darling-Hammond & Bransford
(2005) ได้พยำยำมพัฒนำมำตรฐำนระดับชำติของครูที่สะท้อนผลถึงสิ่งที่ครูต้องกำรในกำรสอนนักเรียนที่มี
ควำมหลำกหลำย งำนวิจัยของพวกเขำมีจุดเน้นที่ “the better we know our students, the quicker we
can intervene in their learning” นั่นคือ ถ้ำครูยิ่งรู้จักนักเรียนของตนเองดีเท่ำไร ก็ยิ่งสำมำรถช่วยนักเรียน
ในกำรเรียนรู้ได้เร็วขึ้นเท่ำนั้น นอกจำกนี้แล้ว ในงำนวิจัยยังเน้น ว่ำ นักเรียนที่ครูต้องรู้จักมีควำมต้องกำรครูที่มี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และมีนวัตกรรม
ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC) คืออะไร
PLCมำจำกทฤษฎีที่กล่ำวถึง นักกำรศึกษำที่ชอบคิด ที่มีควำมต้องกำรแลกเปลี่ยนควำมเชื่อทั่ว ไป
เกี่ยวกับกำรสอนและกำรเรียนรู้ด้วยกันที่ไม่ใช่แค่กำรพัฒนำวิชำชีพเท่ำนั้น แต่ยังต้องกำรให้นักเรียนประสบ
ผลสำเร็จ
จะเริ่มต้นและใช้ PLC อย่ำงไร/อย่ำงไร
“โรงเรียนควรเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับครูและนักเรียน”โดยเฉพำะ ในศตวรรษที่ 21”
1. กำหนดควำมต้องกำรของโรงเรียนและควำมพร้อมในกำรเลี่ยนแปลง (ระบุสิ่งที่ขัดขวำง/อุปสรรค)
2. หำคนมำแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ โดยเริ่มต้นจำกกำรแลกเปลี่ยนแนวคิด
3. กำหนดกรอบ
4. พิจ ำรณำจุ ดที่ต้องกำรเปลี่ ย นแปลงจำกจุดเล็ กๆ (เช่น เริ่มต้นจำกบำงสิ่ งบำงอย่ำงที่ส ำมำรถ
มองเห็นได้ชัดเจนจำกภำยนอก เช่น กำรประดับตกแต่งห้องโถง หรือทำงเดินหน้ำโรงเรียน)
กลยุทธ์ในกำรจัดกำรและใช้ PLCs อย่ำงยั่งยืน
1. เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่ำยๆ (Take a baby steps) โดยเริ่มต้นจำกกำรกำหนดเป้ำหมำย อภิปรำย
สะท้อนผล แลกเปลี่ ย นกับ คนอื่นๆ เพื่อกำหนดว่ำ จะดำเนินกำรอย่ำงไร โดยพิจำรณำและสะท้อนผลใน
ประเด็นต่อไปนี้
1.1 หลักกำรอะไรที่จะสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติ
1.2 เรำจะเริ่มต้นควำมรู้ใหม่อย่ำงไร
1.3 กำรออกแบบอะไรที่พวกเรำควรใช้ในกำรตรวจสอบหลักฐำนของกำรเรียนรู้ที่สำคัญ

๒4
2. กำรวำงแผนด้วยควำมร่วมมือ (Plan Cooperatively) สมำชิกของกลุ่มกำหนดสำรสนเทศที่ต้องใช้
ในกำรดำเนินกำร
3. กำรกำหนดควำมคำดหวังในระดับสูง (Set high expectations) และวิเครำะห์กำรสอนสืบเสำะหำ
วิธีกำรที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จสูงสุด
3.1 ทดสอบข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับกำรสอนหลังจำกได้มีกำรจัดเตรียมต้นแบบที่เป็นกำรวำงแผน
ระยะยำว (Long-term)
3.2 จัดให้มีช่วงเวลำของกำรชี้แนะ โดยเน้นกำรนำไปใช้ในชั้นเรียน
3.3 ให้ เวลำส ำหรั บ ครู ที่ มี ค วำมยุ่ ง ยำกในกำรสั งเกตกำรณ์ ปฏิ บัติ ในชั้ นเรีย นของครู ที่ ส ร้ ำ ง
บรรยำกำศในกำรเรียนรู้อย่ำงประสบผลสำเร็จ
4. เริ่มต้นจำกจุดเล็กๆ (Start small) เริ่มต้นจำกกำรใช้กลุ่มเล็กๆ ก่อน แล้วค่อยปรับขยำย
5. ศึกษำและใช้ข้อมูล (Study and use the data) ตรวจสอบผลกำรนำไปใช้และกำรสะท้อนผลเพื่อ
นำมำกำหนดว่ำ แผนไหน ควรใช้ต่อไป/แผนไหนควรปรับปรุงหรือยกเลิก
6.วำงแผนเพื่อควำมสำเร็จ (Plan for success) เรียนรู้จำกอดีต ปรับปรุงหรือปฏิเสธในสิ่งที่ไม่สำเร็จ
และทำต่อไป ควำมสำเร็จในอนำคต หรือควำมล้มเหลวขึ้นอยู่กับเจตคติและพฤติกรรมของครู
7. นำสู่สำธำรณะ (Go public) แผนไหนที่สำเร็จก็จะมีกำรเชิญชวนให้คนอื่นเข้ำมำมีส่วนร่วม ยกย่อง
และแลกเปลี่ยนควำมสำเร็จ
8. ฝึกฝนร่ำงกำยและหล่อเลี้ยงสมอง (Exercise the body & nourish the brain) จัดกิจกรรมที่ได้
มีกำรเคลื่อนไหวและ เตรียมครูที่ทำงำนสำเร็จของแต่ละกลุ่มโดยมีกำรจัดอำหำร เครื่องดื่มที่มีประโยชน์
สรุป
PLC มุ่งเน้นที่กำรปฏิบัติกำรสอนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีพัฒนำกำรมำจำกกลยุทธ์ระดับองค์กร
ที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีกำรปรับตัวต่อกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วโดยเริ่มพัฒนำจำก
แนวคิดองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และปรับประยุกต์ให้มีควำมสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและกำรเรียนรู้
ร่ ว มกัน ในทำงวิช ำชีพ ที่มีห น้ ำงำนส ำคัญคือควำมรับผิ ดชอบกำรเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันเป็นสำคัญจำก
กำรศึกษำหลำยโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกำดำเนินกำรในรูปแบบ PLC พบว่ำเกิดผลดีทำงวิชำชีพครู และ
ผู้เรียนที่มุ่งพัฒนำกำรของผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเภทของ PLC แบ่งออกเป็นประเภทดังนี้
1. พันธมิตรครู (Teacher partnership) เน้น กำรปรับปรุงยุทธศำสตร์กำรสอนที่เฉพำะเจำะจง
2. ทีมตำมระดับชั้นเรียน (Grade-level teams) เน้นกำรร่วมมือในกำรวำงแผนและกำรสอน
3. ทีมตำมสำระกำรเรียนรู้ (Content-area teams) เน้นกำรปรับปรุงหลักสูตร
4. ทีมระหว่ำงหลักสูตร (Vertical teams) เน้นกำรจัดเตรียมควำมคำดหวังและประสบกำรณ์ของ
นักเรียน
5. ทีมทั้งโรงเรียน (Whole school) เน้น นวัตกรรมกำรสอนและกำรเรียนรู้

6. ทีมระหว่ำงเขตพื้นที่ (Cross district) เน้น ประเด็นของกำรปฏิบัติและควำมเท่ำเทียมกัน
องค์ประกอบพื้นฐำนของชุมชนแห่งกำรเรียนรู้เชิงวิชำชีพ (PLC)
1. Share values and norms
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณค่ำ อุดมกำรณ์ วิสัยทัศน์ และกำรปฏิบัติที่ดีร่วมกัน
2. Collective focus on student learning
มีจุดมุ่งเน้นร่วมกัน เพื่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน
3. Collaboration
กำรร่วมมือรวมพลังทุกคน ในกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนr
4. Expert advice and study visit
เปิดรับคำแนะนำจำกผู้เชี่ยวชำญ และศึกษำกำรปฏิบัติงำนจริง
5. Reflection dialogue
มีสุนทรียสนทนำ เพื่อสะท้อนคิดถึงผลกำรปฏิบัติงำน

สมำชิกในชุมชนแห่งกำรเรียนรู้เชิงวิชำชีพ
1. Model Teacher ครูผู้สอน
2. Buddy Teacher ครูร่วมเรียนรู้
3. Mentor หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ฝ่ำยวิชำกำร
4. Administrator ฝ่ำยบริหำร
5. Expert ผู้เชี่ยวชำญ
* ไม่จำเป็นรอครบทุกฝ่ำย สำมำรถเริ่มต้น แค่ Model Teacher ร่วมกับ Buddy Teacher

๒5

๒6

๒7

๒8

๒9
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แผนพัฒนาตนเอง
(Individual Development Plan : ID Plan)
ประจาปีการศึกษา 2560

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)............................................นามสกุล............................................
ตาแหน่ง............................................
กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................................................

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
ที่ ................................................. วันที่ .............. เดือน ................................... พ.ศ. ..................................
เรื่อง กำรรำยงำนแผนพัฒนำตนเอง (Individual Development Plan : ID Plan)
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
ตำมที่โรงเรียนได้มอบหมำยให้คณะครูทุกคนจัดทำแผนพัฒนำตนเอง (ID Plan) เพื่อให้เกิด กำรวำงแผนในกำรปฏิบัติงำน
ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่ตนเองและรำชกำร
ดังนั้น ข้ำพเจ้ำ .............................................................................. ได้จัดทำแผนพัฒนำตนเอง
ประจำปีกำรศึกษำ 2560 เรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดดังแนบ
ลงชื่อ.............................................
(
)
ตำแหน่ง
ควำมคิดเห็นของหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................
(
)
ตำแหน่ง
ควำมคิดเห็นของรองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..............................................
(นำงสำวสำยพิณ พุทธิสำร)
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร
ควำมคิดเห็นของผู้อำนวยกำรโรงเรียน
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..............................................
(นำงวรรณดี นำคสุขปำน)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)
ตำแหน่ง
วุฒิกำรศึกษำ

ชื่อสกุล
อัตรำเงินเดือน

 ปริญญำตรี
สำขำวิชำ
 ปริญญำโท
สำขำวิชำ
 ปริญญำเอก
สำขำวิชำ
 อื่นๆ โปรดระบุ
.
สำขำวิชำ
 ปฏิบัติหน้ำที่กำรสอนกลุม
่ สำระกำรเรียนรู้
 วิทยำศำสตร์
 คณิตศำสตร์
 สังคม ศำสนำและวัฒนธรรม
 ภำษำต่ำงประเทศ
 สุขศึกษำและพลศึกษำ
 กำรงำนอำชีพ

.
บำท
.
.
.
.
.




ภำษำไทย
ศิลปะ
พัฒนำผู้เรียน

 ระดับชั้นที่สอน

โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกับระดับชั้นที่ท่านสอน
 มัธยมศึกษาปีที่ 1
 มัธยมศึกษาปีที่ 2
 มัธยมศึกษาปีที่ 3
 มัธยมศึกษาปีที่ 4
 มัธยมศึกษาปีที่ 5
 มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมจานวนคาบเรียนทีส่ อนทั้งหมด ................................................................................................. คาบเรียน
 งำนในหน้ำที่รับผิดชอบ

1. บริหำรวิชำกำร
...........................................................................................................................................................................
.
2. อำนวยกำร
...........................................................................................................................................................................
.
3. กิจกำรนักเรียน.
...........................................................................................................................................................................
.
4. บริหำรงำนทั่วไปและแผนงำน
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
5. กิจกำรโรงเรียน
...........................................................................................................................................................................
.
6. งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
.
.
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 รำยงำนผลจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งปัจจุบัน (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)
โปรดทำเครื่องหมำย  ในช่อง ดี หรือ พอใช้ หรือ ปรับปรุง ตำมควำมคิดเห็นที่ท่ำนประเมินตนเอง

ดี
ที

รำยกำรประเมิน

พอใช้(2) ปรับปรุง

(3)

(1)

รำยกำรปฏิบัติ

1

ผลที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน (หน้ำที่ประจำ)

……….

……….

……….

........................................................
........................................................
........................................................

2

ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำงำน /
ควำมคิดริเริม่ สร้ำงสรรค์

……….

……….

……….

........................................................
........................................................
........................................................

3

ผลที่เกิดกับผูร้ ับบริกำร หรือ ควำมพึงพอใจ

……….

……….

……….

........................................................
........................................................
........................................................

4

ผลที่เกิดกับหน่วยงำน/ต้นสังกัด

……….

……….

……….

........................................................
........................................................
........................................................

5

ผลที่เกิดกับชุมชน

……….

……….

……….

........................................................
........................................................
........................................................

ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรประเมินสมรรถนะ/มำตรฐำนควำมรู้
โปรดทำเครื่องหมำย  ในช่อง ดี หรือ พอใช้ หรือ ปรับปรุง ตำมควำมคิดเห็นที่ท่ำนประเมินตนเอง
ดี

พอใช้

ปรับปรุง

(3)

(2)

(1)

กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำน

……….

……….

……….

........................................................
........................................................
........................................................

กำรบริกำรที่ดี

……….

……….

……….

........................................................
........................................................
........................................................

……….

……….

……….

........................................................
........................................................
........................................................

ที

รำยกำรประเมิน

รำยกำรปฏิบัติ

2.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency)

1

2

3

4

5

กำรพัฒนำตนเอง

กำรทำงำนเป็นทีม

……….

……….

……….

........................................................
........................................................
........................................................

จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ

……….

……….

……….

........................................................
........................................................
........................................................

กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้

……….

……….

……….

........................................................
........................................................
........................................................

กำรพัฒนำผู้เรียน

……….

……….

……….

........................................................
........................................................
........................................................

2.2 สมรรถนะประจำสำยงำน (Functional Competency)

1

2
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ดี

พอใช้

ปรับปรุง

(3)

(2)

(1)

กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน

……….

……….

……….

........................................................
........................................................
........................................................

4

กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์และกำรวิจัยสื่อ

……….

……….

……….

........................................................
........................................................
........................................................

5

ภำวะผู้นำครู

……….

……….

……….

........................................................
........................................................
........................................................

กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับชุมชน

……….

……….

……….

........................................................
........................................................
........................................................

ที

3

6

รำยกำรประเมิน

หมำยเหตุ : ระดับคุณภำพที่ได้ อ้ำงอิงจำก แบบประเมินสมรรถนะครู ในภำคผนวก

รำยกำรปฏิบัติ
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ส่วนที่ 3 ผลกำรพัฒนำตำมสมรรถนะ ตั้งแต่ปี 2557-2559
3.1 ด้ำนสมรรถนะหลัก (Functional Competency)
ที่

รำยกำรที่ได้รับกำรพัฒนำ

สมรรถนะที่พัฒนำ

ระยะเวลำ
วัน /เดือน/ ปี

หน่วยงำนที่จัด

3.2 ด้ำนสมรรถนะประจำสำยงำน (Functional Competency)
ที่

รำยกำรที่ได้รับกำรพัฒนำ

สมรรถนะที่พัฒนำ

ระยะเวลำ
วัน /เดือน/ ปี

หน่วยงำนที่จัด

ส่วนที่ 4 แผนพัฒนำตนเองในอนำคต ( ID Plan )
๔.๑ สมรรถนะหลัก (Functional Competency)

อันดับ
ควำมสำคัญ

สมรรถนะทีจ่ ะพัฒนำ

วิธีกำร/รูปแบบกำรพัฒนำ

ระยะเวลำในกำร
พัฒนำ
เริ่มต้น

กำรขอรับกำรสนับสนุน
จำกหน่วยงำน

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

สิ้นสุด

1
2
3
4
5
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4.2 สมรรถนะประจำสำยงำน (Functional Competency)
อันดับ
ควำมสำคัญ

สมรรถนะทีจ่ ะพัฒนำ

วิธีกำร/รูปแบบกำรพัฒนำ

ระยะเวลำในกำร
พัฒนำ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

กำรขอรับกำรสนับสนุน
จำกหน่วยงำน

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

1
2
3
4
5
6
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45
ส่วนที่ 5

ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ (อ้ำงอิงจำก SAR 2559)

5.1 ผลที่เกิดจำกงำนกำรสอน
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
5.2 ผลที่เกิดกับผูเ้ รียน
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
5.3 ผลที่เกิดกับครู ผูป้ กครอง ชุมชน และสถำนศึกษำ
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................ ผูเ้ สนอข้อมูล
(...............................................)
ตำแหน่ง ..............................................................
ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..............................................
(นำงวรรณดี นำคสุขปำน)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
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ID Plan คืออะไร
ID Plan ย่อมำจำก Individual Development Plan หรือจะแปลเป็นภำษำไทยง่ำยๆ ก็คือแผนพัฒนำ
ตนเองรำยบุคคลของข้ำรำชกำรครูหรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
แผนพัฒ นำตนเองเป็ น แผนกำรพัฒ นำบุคลำกรโดยยึดหลั กกำรประเมินสมรรถนะ (Competency
Based Approach) จะทำให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถรู้จุดเด่นและจุดด้อยของควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนของตน
และสำมำรถพัฒนำตนเองให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรจำเป็นของของหน่วยงำนและของตนเองอย่ำงแท้จริง
อีกทั้งจะทำให้ กำรพัฒ นำครู ดำเนิ น ไปอย่ ำงประหยัดและสอดคล้ อ งกับนโยบำยของรัฐ บำลโดยแบ่งเป็น 2
สมรรถนะ ได้แก่
1. สมรรถนะหลั ก (Core Competency) หมำยถึ ง สมรรถนะที่ ทุ ก คนต้ อ งมี ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ด้
เป็นคุณลักษณะร่วมกันของบุคคลทุกตำแหน่ง
สมรรถนะหลักของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ดังนี้
1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำน
1.2 กำรบริกำรที่ดี
1.3 กำรพัฒนำตนเอง
1.4 กำรทำงำนเป็นทีม
1.5 จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพครู
2. สมรรถนะประจำสำยงำน (Functional Competency) หมำยถึง สมรรถนะที่กำหนดเฉพำะสำหรับ
แต่ ล ะต ำแหน่ ง เพื่ อ ให้ บุ ค คลที่ ด ำรงต ำแหน่ ง นั้ น แสดงพฤติ ก รรมที่ เ หมำะสมกั บ หน้ ำ ที่ แ ละสำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ดียิ่งขึ้น
สมรรถนะประจำสำยงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ ดังนี้
2.1 กำรบริหำรหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้
2.2 กำรพัฒนำผู้เรียน
2.3 กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน
2.4 กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ และกำรวิจัยเพื่อพัฒนำผู้เรียน
2.5 ภำวะผู้นำครู
2.6 กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับชุมชนเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้
 ระดับคุณภำพ
3 ดี
หมำยถึง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ/มีทักษะและควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในระดับมำก
2 พอใช้ หมำยถึง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ/มีทักษะและควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในระดับปำนกลำง
1 ปรับปรุง หมำยถึง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ/มีทักษะและควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในระดับน้อย
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