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หวัใจหลกัของการเปลี่ยนแปลง



ชมุชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
Professional Learning community : PLC

• การรวมกลุ่มกันของครูผู้สอนและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในลักษณะของชุมชนเชิงวิชาการที่มี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การถอดบทเรียน 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2558)
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ในการ
พฒันา
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การสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทาง

วชิาชีพ

การพฒันาผูเ้รียน
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การเดนิทางสู่ 
School as Learning Communities

โดย ดร.นาฎฤด ี จิตรรังสรรค์



Thailand  Principal  Forum : TPF



ช้ันเตรียมอนุบาล – ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6
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จ านวนครูของโรงเรียนแยกตามระดับ

อนุบาล
ประถมศึกษา
มธัยมศึกษา
ครูต่างประเทศ



โรงเรียนรางวลัพระราชทานระดบัก่อนประถมศึกษา ปี 2552
และโรงเรียนรางวลัพระราชทานระดบัประถมศึกษา ปี 2555



โรงเรียนต้นแบบผู้น า Lighthouse School แห่งแรกในประเทศไทย 
Local Lighthouse School แห่งแรกในเอเชีย



ส่ิงที่โรงเรียนด าเนินการ
ที่ผ่านมา

(Lesson Study)



วชิาคณิตศาสตร์
ระดบัประถมศึกษา

วชิาคณิตศาสตร์
ระดบัประถมศึกษา – มธัยมศึกษา

ขยายผล
ทุกกลุ่มสาระวชิา
ทุกระดบัชั้น

อนุบาล – มธัยมศึกษาปีท่ี 6

2556
2557 2558

ววิฒันาการ การใช้ Lesson Study ที่สาธิตบางนา



1. plan the lesson together 

2. observe classroom.

3. reflect on the lesson.



Wildly Important Goals

Co-teaching  & Lesson study  project



Wildly Important Goals

Co-teaching  & Lesson study  project

80% of  students have positive attitude in learning Mathematics.
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ร้อยละของนักเรียนทีช่อบเรียนวชิาคณิตศาสตร์



ภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2559

เตรียมอนุบาล-อ.1

อ.2 -อ.3

ป.1
ป.2

ป.3

ป.4-6

พิเศษ ป.1-3

พิเศษป.4-6

สังคม- ภาษาไทย วทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

สาระอ่ืนๆ

K1
K2-3

P1-3 P4-6

M1-6



Foreigners PLC

K1

K2-3

P1-3

P4-6

M1-6

November

December

January

Symposium 

8-10 March,2017





Lesson  study

PLAN

DO

SEE

REFLECT



กลุ่มศึกษาทั้งคณะ (Whole-Faculty Study Group : WFSG)

แนวคิดกลุ่มศึกษาทั้งคณะ (Whole-Faculty Study Group 
: WFSG) เป็นแนวคิดหนึ่งของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่
พัฒนาขึ้นโดย Murphy (1995) ซึ่งเป็นการน าข้อมูลเกี่ยวกับ
ความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ก าหนดเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้ส่งผลถึงการ
พัฒนาผู้เรียน 



The Decision-Making Cycle - DMC (Murphy, 1999) 



กระบวนการของกลุ่มศกึษาทัง้คณะที่ส่งผลถงึผู้เรีนน 

ทีม่า : Murphy and Lick, (2001: 14) 



ระบบการด าเนินงานของ WFSG

เป้าหมาย
ในการพัฒนาผู้เรียน



1. สร้างระบบกลุ่มศึกษาทัง้คณะ



2. ชีแ้นะทางปัญญา



3. ก าหนดเป้าหมาน



4. จัดกลุ่มศึกษา



5. ฝึกฝน พัฒนา



การจัดการความรู้







Knowledge Vision-
KV

Knowledge Sharing-KS Knowledge Assets-KA

KM model



ชุมชนนักปฏบิัต ิ
Community of  Practice 



ชุมชนนักปฏิบัต ิ
Community of  Practice : Cop

• ชุมชนนกัปฏิบติั คือ
กลุ่มคนท่ีรวมตวักนั …
มีความต้องการร่วมกนัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
แลกเปลีย่นเรียนรู้และสร้างองคค์วามรู้ร่วมกนั
มีปฏิสัมพนัธ์และสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างกนั 

(อรจรีย์ ณ ตะกัว่ทุ่ง,2556)



องค์ประกอบของ CoP

ขอบเขต หรือ 
สาระในการ
แลกเปลีย่น

ปฏิสัมพนัธ์

แนวทางการ
ปฏิบัติ





การสร้างชุมชนแห่งการปฏิบัติ

Wenger, Mc Dermont and Synder (2002)

การค้นหา
ศักยภาพ

การรวมตัว

การดูแล
การแปลง
สภาพ
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เป้าหมายในการ
พฒันาผูเ้รียน

- แกปั้ญหาใน
การจดัการ
เรียนการสอน

- พฒันาตาม
วิสัยทศัน์
โรงเรียน

- พฒันาตาม
การ
เปล่ียนแปลง
ในสังคม

การจดัปัจจยัหนุนเสริม
HOW??

Coaching&

Mentoring

Lesson Study
Knowledge 

Management

CoP

จิตตปัญญาศึกษา

5Steps

Open Approach

PBL

Active Learning
ฯลฯ
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PLC...
×ไม่ใช่ วิธกีารสอน รปูแบบการสอน 

×ไม่ใช่ รปูแบบการอบรม

×ไม่ใช่ ประชุมครู

×ไม่ใช่ การฝึกอาชีพให้ผู้เรียน

×ไม่ใช่ การให้โรงเรียนเป็นแหล่งฝึกอาชีพให้ชุมชน

×ไม่ใช่ ให้ชุมชนเข้ามาฝึกอาชีพให้นักเรียน

×ไม่ใช่ แผนการพัฒนาบุคลากรที่ผู้บริหารคิดขึ้น

×ไม่ใช่ การรวมกลุ่มกนัของครแูล้วเข้าไปในชุมชน หรือต้องท าให้เกดิการจัดตั้ง

ในชุมชน

×ไม่ใช่ แผนการสงัเกตชั้นเรียน



www.plc2learn.com
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