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การวิจัยนี มี ว ตั ถุ ประสงค์เพื อ 1) ศึ กษากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ผ่ านชุ มชนวิ ชาชี พ (PLC) 2) ศึ กษาผล
การจัดการเรี ยนรู ้ผ่านชุ มชนวิชาชี พ 3) ศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ผ่านชุมชนวิชาชี พ ของโรงเรี ยน
สาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ ายประถมศึกษา กลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั ประกอบด้วย ตัวแทนนักเรี ยนจากห้องเรี ยน
ของครู ต ้นแบบ ชุ มชนละ 3 คน โดยเป็ นนักเรี ยน คน ที มี ผลการเรี ยนตํากว่าเกณฑ์ทีครู ก ําหนดไว้ ครู 28 คน
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน 2 คน และคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัย 5 คน เครื องมือที ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสังเกต แบบมีส่วน
ร่ วม และแบบสัมภาษณ์เจาะลึก วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนือหา ผลการวิจยั พบว่า 1) กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
ผ่านชุ มชนวิชาชี พ ประกอบด้วย ขันตอน คื อ การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การปฏิ บตั ิ และการสะท้อนคิ ดผลการ
ปฏิบตั ิงาน 2) ผลการจัดการเรี ยนรู ้ช่วยให้ครู มีความรู ้ความเข้าใจในบริ บทของวิชาทีสอน ได้แลกเปลียนประสบการณ์
กับเพือนครู มีความมันใจในการพูด มีความสนใจในเรื องเทคนิ คการสอนใหม่ ๆ ปฏิบตั ิ งานด้วยความกระตื อรื อร้ น มี
ความผูกพันต่อพันธกิ จขององค์กร ทํางานร่ วมกันเป็ นที มอย่างมีความสุ ข นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในเนื อหาที เรี ยน
มากขึน ได้คิด ได้พูด ได้ปฏิบตั ิ ได้มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ มีความสนใจ กระตือรื อร้น สนุกในการเรี ยน และ 3)
ปั ญหา และอุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ผา่ นชุมชนวิชาชีพ ได้แก่ ห้องเรี ยนขาดอุปกรณ์เทคโนโลยีสาํ หรับจัดการเรี ยนรู ้
ให้น่าสนใจ ขาดงบประมาณสําหรั บจัดซื อวัสดุ จดั ทําสื อ และผูบ้ ริ หารไม่มีเวลากํากับ ติ ดตาม ดู แลการดําเนิ นงาน
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รวมทังการเข้าร่ วมสังเกตการสอน และการถอดบทเรี ยนส่ งผลให้การจัดการเรี ยนรู ้ผ่านชุ มชนวิชาชี พขาดความต่อเนื อง
และมีประสิ ทธิภาพ
คําสํ าคัญ: ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชี พ การจัดการเรี ยนรู ้ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ

Abstract
The purposes of this research were to (1) study the process of learning management via Professional
Learning Community (PLC), (2) study the effects of learning management via PLC, and (3) study problems and
obstacles of learning management via PLC in Phuket Rajabhat University Demonstration School, Primary Section.
The target groups included 24 students who were representatives of low learning achievement student groups
(from 3 community), 28 teachers, 2 school administrators and 5 lecturers from the University. The employed
research tools were a participatory observation form, and an in-depth interview form. The research data was
analyzed with content analysis. The research results were as follows: (1) the process of learning management via
PLC consisted of the planning step (Plan), the practice step (Do), and the outcome reflection step (See); (2) the
effects of learning management via PLC were as follows: the teachers gained more knowledge and understanding
of the context of the courses they were teaching; they had learned and shared experiences with their colleagues;
they were more confident to express ideas; they were interested in new teaching techniques; they had performed
their work with more enthusiasm; they were committed to the mission of the organization; and they happily worked
together in teams; the students, on the other hand, gained more knowledge and understanding of the contents they
had learned; they had thought, spoken, and practiced; they had participated in learning activities; and they had been
more interested, enthusiastic, and enjoyable in their learning; and (3) the problems and obstacles of learning
management via PLC were the following: the lack of technological equipment in the classroom for making learning
more interesting; the lack of budget for purchasing materials for production of instructional media; the school
administrators having limited time in monitoring, follow up and supervise the work performance including
participation in observation of teaching, and reflection of what had been learned resulting in the learning
management via PLC being not continuous and less efficient.
Keywords: Professional Learning Community (PLC), Learning management, Action research

บทนํา
ศตวรรษที 21 เป็ นสังคมที มี การเปลี ยนแปลงทังเรื องการเมื อง เศรษฐกิ จ วิถีชี วิต วัฒนธรรม รวมทัง
สิ งแวดล้อม บริ บทรอบตัว และเป็ นยุคทีระบบการจัดการศึกษาต้องสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถดํารงชีวิตอย่าง
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มีความสุ ขในสภาวะทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วได้ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2557) ครู เป็ น
บุคคลสําคัญในกระบวนการเปลียนแปลงการจัดการศึกษาเพราะครู เป็ นกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้
พร้อมทีจะออกไปสู่ สังคมที มีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วและมีการแข่งขันสู ง หน้าทีของครู ในศตวรรษใหม่จะ
ไม่ใช่ เพียงการสอนหากแต่ตอ้ งเปลียนเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้โดยมีผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ครู ควรออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้และอํานวยความสะดวกในการเรี ยนมากกว่าการสอน เพือให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้จากภายในใจและสมอง
ของตนเอง (วิจารณ์ พานิ ช, 2555) ดังนัน ครู จึงจําเป็ นต้องมีสมรรถนะในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ทังในด้าน
ความรู ้ ทักษะ และเจตคติ เพือส่ งเสริ มให้เป็ นครู มืออาชี พ (ฉัตรชัย หวังมี จง และองอาจ นัยพัฒน์, 2560) แนว
ทางการพัฒนาครู โดยส่ วนใหญ่มกั เป็ นการจัดอบรมระยะสันและเน้นเฉพาะสมรรถนะด้านความรู ้ในการจัดการ
เรี ยนการสอน หลังจากนันจะให้ครู ปรับเปลียนการจัดการเรี ยนการสอนและดําเนิ นการสอนเองโดยลําพัง (พิมพันธ์
เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2557) ซึงอาจทําให้การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนไม่มีประสิ ทธิ ภาพมากนัก
ในการพัฒนาเพื อให้ค รู มีส มรรถนะด้า นทักษะและเจตคติ ในการจัดการเรี ยนการสอนได้อย่ างเต็ม
ศักยภาพนัน ปั จจุบนั มีการปรั บเปลียนรู ปแบบการพัฒนาครู โดยใช้บริ บทในชันเรี ยนผ่านการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
ระหว่างครู ในลักษณะการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พร่ วมกัน (Professional Learning Community: PLC) ซึ งเป็ น
การรวมตัวกันทํางาน พัฒนาทักษะและการเรี ยนรู ้เพือปฏิ บตั ิหน้าทีครู เพือศิ ษย์ บนพืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์
แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้ าหมาย และภารกิ จร่ วมกัน โดยทํางานร่ วมกันแบบที ม เรี ยนรู ้ทีครู เป็ นผูน้ าํ
ร่ วมกัน และผูบ้ ริ หารแบบผูด้ ูแล สนับสนุ นสู่ การเรี ยนรู ้ และพัฒนาวิชาชี พ เปลียนแปลงคุณภาพตนเองสู่ คุณภาพ
การจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นความสําเร็ จหรื อประสิ ทธิ ผลของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญและความสุ ขของการทํางานร่ วมกันของ
สมาชิ กในชุ มชนการเรี ย นรู ้เพื อพัฒนาคุ ณภาพการจัดการเรี ย นรู ้ และพัฒ นาศักยภาพของผูเ้ รี ยน รวมถึ งพัฒ นา
ศักยภาพครู สู่มืออาชี พ ดังทีวิจารณ์ พานิ ช (2555) ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พ เป็ นการรวมตัว
กันของครู ในโรงเรี ยนเพือแลกเปลียนเรี ยนรู ้วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ให้ศิษย์ได้ทกั ษะเพือการดํารงชีวิตในศตวรรษที 21
โดยที ผู บ้ ริ ห ารโรงเรี ยน คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ผู บ้ ริ ห าร เขตพื นที การศึ ก ษา และผู บ้ ริ ห ารการศึ ก ษา
ระดับประเทศเข้าร่ วมจัดระบบสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ต่อเนือง เป็ นการพัฒนาวิธีการเรี ยนรู ้ของศิษย์
อย่ า งต่ อ เนื อง เป็ นวงจรไม่ รู้ จ บ นั นคื อ การ “พั ฒ นาคุ ณ ภาพต่ อ เนื อง” (Continuous quality improvement)
กระบวนการต่ อเนื องที ครู และนักการศึ กษาทํางานร่ วมกันในวงจรของการร่ วมกันตังคํา ถามและการทํา วิจยั เชิ ง
ปฏิบตั ิการ (Action Research) เพือบรรลุผลการเรี ยนรู ้ทีดีขึนของนักเรี ยน โดยมีความเชือว่าหัวใจของการพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนให้ดีขึนอยูท่ ีการเรี ยนรู ้ทีฝังอยูใ่ นการทํางานของครู และนักการศึกษา
ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ยนรู ้ วิ ช าชี พ ครู เป็ นการผสมผสานแนวคิ ด 2 ประการ ได้แ ก่ ความเป็ นมื อ อาชี พ
(Professional) และชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ (Learning Community) ซึงหมายถึง การรวมกลุ่มกันของบุคคลผูป้ ระกอบ
วิชาชีพครู โดยมีจุดมุ่งหมาย เพือพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ และคุณภาพของผูเ้ รี ยนร่ วมกันผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้
ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ (Collaboration Learning) การเรี ยนรู ้ จ ากประสบการณ์ การปฏิ บ ัติ ง านในพื นที (Field) และ
การแลกเปลียนเรี ยนรู ้ (Share Learning) อย่างต่ อเนื อง การเปลียนแปลงการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที 21 เป็ นไปอย่าง
รวดเร็ ว มี การนํา กระบวนการชุ มชนการเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ (PLC) มาใช้ในประเทศชันนํา ทางด้า นการศึ กษา
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หลากหลายรู ปแบบ เช่น จากกรณี การศึ กษาของประเทศสิ งคโปร์ จากแนวคิ ด “Teach Less Learn More” ประเทศ
ฟิ นแลนด์ มีการพัฒนาวิชาชี พครู แบบ Problem-Solving Groups นครเซี ยงไฮ้ของประเทศจี น มีการพัฒนาวิชาชี พ
ครู แบบ Lesson Group and Research Group และประเทศญี ปุ่ น มี การรวมกลุ่ม กัน ศึ ก ษาบทเรี ยน Lesson Study
Group ประเทศเหล่านี ล้วนต่างปฏิรูปการเรี ยนรู ้ผ่านกระบวนการชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพ (PLC) ทังสิ น ซึ งเป็ นได้
ร่ วมมื อ รวมพลัง กัน บนฐานการปฏิ บัติ ง านจริ งในงานหรื อ ห้อ งเรี ย นที ปฏิ บ ัติ ง านอยู่ อย่ างได้ผ ลดี (วรลัก ษณ์
ชูกาํ เนิ ด, เอกริ นทร์ สังข์ทอง และชวลิต เกิดทิพย์, 2557)
กลยุทธ์ ในการนําชุ มชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พ (PLC) มาปรั บใช้ในกระแสของการปฏิ รูป การศึ กษาจึ งควร
สอดคล้องกับบริ บทของโรงเรี ยน สภาพปั ญหา และความต้องการของครู ทีแตกต่างกัน การรวมพลังร่ วมมือร่ วมใจ
ของครู อยูบ่ นพืนฐานความไว้วางใจ ความเป็ นมิตร มีภารกิจและเป้าหมายร่ วมกัน คือ ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยน โดยมี ผูบ้ ริ หารเป็ นผู ด้ ู แลเอาใจใส่ แ ละสนับ สนุ น เสริ มสร้ า งขวัญและกําลังใจ เป็ นชุ ม ชนที สามารถ
ขับเคลือนให้เกิ ดการเปลียนแปลงคุณภาพของผูเ้ รี ยน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุ ข มีฉนั ทะและศรัทธาในการทํางาน
ร่ วมกัน “เป็ นครู เพือศิ ษย์ร่วมกัน” บรรยากาศของการอยู่ร่วมกัน จึ งเป็ นบรรยากาศของ “ชุ มชนกัลยาณมิตรทาง
วิชาการ” (สุรพล ธรรมร่ มดี, ทัศนีย ์ จันอินทร์ และคงกฤช ไตรยวงค์, 2553) เพือร่ วมกันขับเคลือน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรี ยนของตนเอง
โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏภู เก็ต มีเป้ าหมายทีจะพัฒนาบุคลากรครู ของโรงเรี ยน เพือให้เป็ นครู
มืออาชี พ มี ทกั ษะในการจัดการเรี ยนรู ้ทีหลากหลายโดยเน้นการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ ก (Active learning) ให้มากขึน
พัฒนาสื อและนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ในชันเรี ยน ซึ งจากรายงาน
ผลการติ ดตามการจัดการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏภู เก็ตที ผ่านมาพบว่า ครู ยงั จัดการเรี ยนรู ้
ไม่หลากหลาย ยังใช้การสอนแบบบรรยาย สื อการจัดการเรี ยนรู ้ส่วนใหญ่เป็ นสื อทํามือ ไม่น่าสนใจมากนัก และ
นักเรี ยนยังขาดการมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้ (โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2562) และจากสภาพ
ปั ญหาการจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงได้ดาํ เนิ นการจัดทําโครงการการสร้าง
ชุ มชนการเรี ยนรู ้เพือพัฒนาครู มืออาชี พของโรงเรี ยนขึน ทังนี เพือให้ครู มีความรู ้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้ าหมาย
ของโรงเรี ยนมากขึ น โดยเพิมความกระตื อรื อร้ นที จะปฏิ บตั ิ ให้บรรลุพนั ธกิ จอย่างแข็งขัน เกิ ดสิ งที เรี ยกว่าพลัง
การเรี ยนรู ้ (Power of Learning) ส่ งผลให้ ก ารปฏิ บ ั ติ ก ารสอนในชั นเรี ยนของตนเองมี ผ ลดี ยิ งขึ น และ
มีความรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรี ยน และร่ วมกันรับผิดชอบเป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่อผลสําเร็ จ
ของนักเรี ยน รับทราบข้อมูลสารสนเทศต่ าง ๆ ทีจําเป็ นต่อวิชาชี พได้อย่างกว้า งขวางและรวดเร็ วขึน ส่ งผลดี ต่อ
การปรับปรุ งพัฒนางานวิชาชี พของตนได้ตลอดเวลา เกิดแนวทางทีจะสร้างแรงบันดาลใจต่อการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยน
ในการวิจยั ครังนี คณะผูว้ ิจยั ซึ งเป็ นสมาชิ กในชุ มชนการเรี ยนรู ้วิช าชี พของโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต ฝ่ ายประถมศึ กษา สนใจทีจะพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ของครู แบบเชิ งรุ ก โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของ
นักเรี ยน ฝึ กทักษะกระบวนการคิดและการทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน ตลอดจนการมีความสุ ขในการเรี ยนรู ้ โดยนําแนวคิด
การสร้ า งชุ มชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พ ของสถาบันคุ รุพฒ
ั นา (TPDI) สํานักงานเลขาธิ การคุ รุสภา ซึ งประกอบด้วย
ขันวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ (Plan) ขันปฏิบตั ิ (Do) และขันสะท้อนคิดผลการปฏิ บตั ิงาน (See) (มนตรี แย้มกสิ กร,
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2559) มาใช้เป็ นกรอบแนวคิ ดในการสร้ างชุ มชนการเรี ยนรู ้ เพื อพัฒนาการจัด การเรี ยนรู ้ ของครู โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ ายประถมศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื อศึ ก ษากระบวนการจัด การเรี ยนรู ้ ผ่ า นชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ (PLC) ของโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ ายประถมศึกษา
2. เพื อศึ กษาผลการจัดการเรี ยนรู ้ ผ่านชุ มชนการเรี ยนรู ้ วิ ชาชี พ (PLC) ของโรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต ฝ่ ายประถมศึกษา
3. เพือศึกษาปั ญหา และอุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ผ่านชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พ (PLC) ของโรงเรี ยน
สาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ ายประถมศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
1. กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้าหมายทีใช้ในการวิจยั ครังนี ประกอบด้วย
1.1 ตัวแทนนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ ายประถมศึกษา จากห้องเรี ยนทีครู
ต้นแบบ (Model teacher) ได้เปิ ดชันเรี ยน (Open class) ไปแล้ว จํานวน 8 ชุ มชน ชุมชนละ 3 คน โดยเป็ นนักเรี ยน
ทีมีผลการเรี ยนตํากว่าเกณฑ์ทีครู กาํ หนดไว้ รวมทังสิ น 24 คน
1.2 ครู โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ ายประถมศึกษา จํานวน 28 คน
1.3 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏ ภู เ ก็ ต ฝ่ ายประถมศึ ก ษา จํา นวน 2 คน และ
คณาจารย์กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จํานวน 5 คน
2. เครื องมือในการวิจยั
เครื องมือในการวิจยั ครังนี คณะผูว้ ิจยั ได้สร้างขึนตามกรอบแนวคิด ดังนี
2.1 แบบสังเกตแบบมี ส่วนร่ วม (Participant observation) ซึ งเป็ นแบบสังเกตการทํา งานร่ วมกัน
ของสมาชิ กในแต่ ละชุ มชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พ ตังแต่ขนวางแผนการจั
ั
ด การเรี ยนรู ้ (Plan) ขันปฏิ บตั ิ (Do) และ
ขันสะท้อนคิดผลการปฏิบตั ิ งาน (See) เพือศึกษาผลการเรี ยนรู ้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรี ยน และการจัดการเรี ยนรู ้ข องครู (การพัฒนา แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เทคนิ คการจัดการเรี ยนรู ้ สื อและ
นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้) และคุณลักษณะทีได้จากการทํางาน
2.2 แนวคําถามเพือสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) นักเรี ยน ครู ผูบ้ ริ หาร และนักวิชาการ
ซึ งเข้า ร่ ว มชุ ม ชนการเรี ยนรู ้ วิ ช าชี พ (PLC) ของโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ภู เ ก็ ต ฝ่ ายประถมศึ กษา
เพื อรวบรวมข้อมูลด้า นผลการเรี ยนรู ้ ทักษะ/กระบวนการ และคุ ณ ลักษณะอัน พึ ง ประสงค์ข องนัก เรี ย น และ
การจัดการเรี ยนรู ้ ของครู (การพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เทคนิ คการจัดการเรี ยนรู ้ สื อและนวัตกรรมการจัด
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การเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้) และคุณลักษณะทีได้จากการทํางาน ตลอดจนปั ญหา และอุปสรรคใน
การจัดการเรี ยนรู ้ผ่านชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชี พ (PLC) ของโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ ายประถมศึกษา
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ในครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการ (Action research) โดยนําแนวคิ ดการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้
วิ ช าชี พ (Professional Learning Community: PLC) ของสถาบันคุ รุ พฒ
ั นา (TPDI) สํา นัก งานเลขาธิ การคุ รุ ส ภา
(มนตรี แย้มกสิ กร, 2559) มาใช้เป็ นกรอบในการวิจยั ดังนี
3.1 ขันวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ (Plan) ผ่านชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชี พ (PLC) ครู แต่ละคนวิเคราะห์
สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนในวิชาทีตนเองรับผิดชอบอย่างละเอียด โดยมีขอ้ มูลสารสนเทศประกอบ เช่น
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ผลการทดสอบระดับชาติ ผลการประเมิ นคุ ณลักษณะอันพึ งประสงค์ เป็ นต้น จากนัน
สมาชิ กในชุ มชนร่ วมกันคัดเลือกปั ญหา และร่ วมกันคิ ดหานวัตกรรม หรื อวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ เพือแก้ปัญหาที
เกิ ด ขึ นอย่ างเป็ นระบบ โดยจัด ทํา แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ผลิ ต สื อการสอน และเครื องมื อ วัด และประเมิ น ผล
การเรี ยนรู ้ร่วมกัน จากนันนําไปปรึ กษาผูเ้ ชียวชาญ พร้อมทังปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3.2 ขันปฏิ บตั ิ (Do) ครู ตน้ แบบ (Model teacher) คนที 1 ของแต่ ละชุ มชนจัดการเรี ยนรู ้ เปิ ดชัน
เรี ยน (Open class) โดยมีสมาชิ กในชุมชนร่ วมสังเกตการสอน และบันทึกผลทีได้จากการสังเกต
3.3 ขันสะท้อนคิ ด ผลการปฏิ บตั ิ งาน (See) สมาชิ กในแต่ ละชุ มชนร่ วมกันสะท้อนคิ ดโดยเน้น
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ทีเกิดขึนกับนักเรี ยน
3.4 ระหว่างทีสมาชิกแต่ละชุมชนร่ วมกันวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้ และ
สะท้อนคิด คณะผูว้ ิจยั ซึ งเป็ นสมาชิ กในแต่ละชุ มชน ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตแบบมี ส่วนร่ วม
(Participant observation) เกียวกับพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน พฤติกรรมการสอนของครู และคุณลักษณะทีได้
จากการทํางานของครู พร้อมบันทึกพฤติกรรมทีสังเกตได้ลงในแบบสังเกต
3.5 สมาชิกชุ มชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พ ของโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตฝ่ ายประถมศึ กษา
ทังหมดร่ วมกันถอดบทเรี ยนทุ กครั งหลังจากที ครู คนสุ ดท้ายของแต่ ละชุ มชนดําเนิ นการแก้ปัญหาที เกิ ด ขึ นกับ
นั ก เรี ยนของตนเองครบทุ ก ขั นตอนแล้ว และได้ จั ด ทํ า บั น ทึ ก ผลอย่ า งเป็ นระบบลงในแบบบั น ทึ ก ผล
การดําเนิ นงาน โดยใช้หอ้ งเรี ยน 1628 อาคารครุ เฉลิมรัช คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็ นสถานทีจัด
กิ จกรรมถอดบทเรี ยนร่ วมกัน จํานวน 3 ระยะด้วยกัน ประกอบด้วย ระยะที 1 วันที 11 เดื อนกันยายน พ.ศ.2563
ระยะที 2 วันที 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 และระยะที 3 วันที 14 เดือนพฤศจิ กายน พ.ศ.2563 ครู แต่ละชุ มชนจะต้อง
ร่ วมกันจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรม และสื อการสอนทีครู แต่ละคนพัฒนาขึนเพือนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
3.6 หลังจากที สมาชิ กในแต่ ละชุ มชนจัด การเรี ยนรู ้ ครบทุ กคนแล้ว คณะผูว้ ิ จยั ดําเนิ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึ ก (In-depth interview) ตามแนวคําถามที ได้กาํ หนดไว้ เพือรวบรวมข้อมูล
ด้านผลการเรี ยนรู ้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน และการจัดการเรี ยนรู ้ของครู
(การพัฒ นาแผนการจัด การเรี ย นรู ้ เทคนิ ค การจัด การเรี ยนรู ้ สื อและนวัต กรรมการจัด การเรี ย นรู ้ การวัด และ
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ประเมินผลการเรี ยนรู ้) และคุณลักษณะทีได้จากการทํางานตลอดจนปั ญหา และอุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ผ่าน
ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชี พ (PLC) ของโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ ายประถมศึกษา
4. การจัดกระทําข้ อมูล
คณะผูว้ ิจยั ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมู ล โดยวิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านผูว้ ิ จยั (Investigator
triangulation) ซึ งเป็ นการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมู ลที เก็บรวบรวมได้จากผูว้ ิ จยั แต่ ละคนว่าได้ขอ้ มูล
แตกต่างกันอย่างไร และการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) ซึงเป็ นการใช้
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กัน เพือรวบรวมข้อมูลเรื องเดี ยวกัน (สุ ภางค์ จันทวานิ ช, 2559) ในการวิจยั ในครังนี
คณะผูว้ ิจยั ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม ร่ วมกับการสัมภาษณ์เจาะลึก พร้อมกันนันก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสาร
ประกอบด้วย แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน ผลงานนักเรี ยน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และสื อการเรี ยนการสอน เป็ นต้น
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัย ในครั งนี ใช้ก ารวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยการตี ค วาม (Interpretation) ซึ งได้จากการสั ง เกตและ
การสัมภาษณ์ทีได้จดบันทึ กไว้ และได้ทาํ การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ข้อมูลทีไม่ตอ้ งการจะถูกกําจัดออกไป
หลังจากนันทําการสร้างข้อสรุ ปแบบอุปนัย (Inductive) โดยการเขียนเป็ นประโยคหรื อข้อความตามกรอบแนวคิ ด
ทฤษฎี หรื อ ตอบปั ญหาของการวิ จัย และดํา เนิ น การเก็ บ ข้อมู ลเพิ มเติ ม ในส่ วนที ยังไม่ ส มบู ร ณ์ จนได้ข ้อมู ล ที
สอดคล้องและครบถ้วน เสนอผลการวิจยั ด้วยวิธีพรรณาวิเคราะห์ พร้อมภาพประกอบ

สรุ ปผลการวิจัย

การวิจยั เรื องการจัดการเรี ยนรู ้ผา่ นชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพ (PLC) ของโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ฝ่ ายประถมศึกษาในครังนี สรุ ปผลได้ดงั นี
1. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ผ่านชุ มชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พของโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏภู เก็ต
ฝ่ ายประถมศึกษา ประกอบด้วย ขันตอนที 1 การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ (Plan) เป็ นขันตอนทีสมาชิ กในชุ มชน
การเรี ยนรู ้วิชาชีพร่ วมกันวิเคราะห์ พูดคุยถึงสภาพการจัดการเรี ยนการสอนของตนเอง สะท้อนปั ญหาทีเกิดขึนกับ
นักเรี ยนของตน รวมทังร่ วมกันคัดเลือกปัญหาทีจะพัฒนา แก้ไขเป็ นลําดับแรก ร่ วมกันพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ทีเหมาะสมกับสภาพปั ญหาทีเกิดขึน พัฒนาสื อและนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ทีน่าสนใจ ทังสื อทํามือและสื อเทคโนโลยี
ตลอดจนร่ วมกันพัฒนาเครื องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ทีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ขันตอนที 2 การ
ปฏิ บตั ิ (Do) เป็ นขันตอนทีครู จดั กิ จกรรมเปิ ดห้องเรี ยน (Open class) ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีได้วางแผนไว้ มี
สื อและอุปกรณ์การสอน ใบความรู ้ ใบกิ จกรรม ให้นกั เรี ยนปฏิ บตั ิ ตามที ได้ออกแบบไว้ โดยมีครู เพือนคู่คิด และ
สมาชิ กในชุ ม ชนร่ วมสังเกตการณ์ แ ละบัน ทึ กพฤติ กรรมที เกิ ด ขึ นกับ ผูเ้ รี ยน และขันตอนที 3 การสะท้อนคิ ด
ผลการปฏิ บตั ิ งาน (See) เป็ นขันตอนทีสมาชิ กในชุ มชนร่ วมกันสะท้อนความคิ ดเห็ นทีได้จากการสังเกตการสอน
ของครู ว่ า ในการจัด การเรี ยนรู ้ นันสามารถแก้ไขปั ญหาที เกิ ด ขึ นกับ นักเรี ย นได้ห รื อไม่ มี สิงใดบ้า งที ประสบ
ผลสําเร็ จ และมีสิงใดบ้างทียังต้องปรับปรุ งแก้ไข ซึ งกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ผ่านชุ มชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พ ของ
โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ ายประถมศึกษา ทัง 3 ขันตอนนัน ครู แต่ละคนจะต้องดําเนิ นการให้ครบ
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วงรอบการทํางาน หากไม่ประสบผลสําเร็ จหรื อยังไม่บรรลุผลตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ทีกําหนดไว้ ครู สามารถ
ดําเนิ นการปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้และนําไปจัดการเรี ยนรู ้อีกครัง ซึ งหากกระทําซํา ๆ บ่อย ๆ ก็จะเกิดเป็ น
นวัตกรรมทีสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาทีเกิดขึนกับนักเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ผลการจัด การเรี ย นรู ้ ผ่ า นชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ ของโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ภู เ ก็ ต
ฝ่ ายประถมศึกษา พบว่า
2.1 ครู มีความรู ้ ความเข้าใจในบริ บทของวิชา/กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทีสอน และมี จุด เน้นสําคัญ
ในการจัดการเรี ยนรู ้มากขึ น จากการได้ศึกษาวิเ คราะห์หลักสู ตร รายละเอี ยดของรายวิชา/กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี วัด สาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ทีเหมาะสมกับวิชา/กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ ตังแต่ การเขี ยนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิ ค วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ ที ได้ศึ กษาจาก
เว็บไซต์ จากตําราวิชาการ จากการพูดคุยกับผูเ้ ชี ยวชาญในชุ มชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พ เช่ น การจัดการเรี ยนรู ้ แ บบ
สื บเสาะ (5E) การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) การสอนแบบเปิ ด (Open Approach)
และการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active learning) รวมทังการผลิตสื อทํามือ สื อเทคโนโลยี และเครื องมือวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ โดยมีผูเ้ ชี ยวชาญในชุ มชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พที มีประสบการณ์และมี ความเชี ยวชาญ
คอยเป็ นที ปรึ กษาและให้ขอ้ เสนอแนะที เป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เพื อแก้ปัญหาที เกิ ดขึ นกับ นักเรี ยน
ช่ วยลดความโดดเดี ยวและเพิมความมันใจของครู ซึ งจากเดิ มทีผูส้ อนแต่ ละคนคิ ดวางแผนการสอนเพี ยงคนเดียว
เมือมีปัญหาเกิดขึนกับผูเ้ รี ยนของตนก็แก้ปัญหาทีเกิดขึนตามลําพัง การปรึ กษาหารื อกันเพือพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้
ยังมีนอ้ ยแม้จะอยู่ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เดียวกันก็ตาม เปลียนมาเป็ นการร่ วมมือในการคิดและแก้ปัญหาด้วยกัน
ตังแต่ ข ันตอนการวางแผนการจัด การเรี ย นรู ้ (Plan) ขันตอนการปฏิ บ ัติ (Do) และขันตอนการสะท้อนคิ ด ผล
การปฏิ บตั ิ งาน (See) โดยมีเป้ าหมายเดี ยวกัน คื อ พัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนให้บรรลุผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ทีคาดหวัง
ช่ วยให้เกิ ดความกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุภารกิจ เนื องจากได้รับการสนับสนุ นด้านต่าง ๆ จากเพือน
สมาชิ กในชุ มชนการเรี ยนรู ้ เช่นที หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ ของโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตฝ่ ายประถมศึกษา
กล่าวว่า “จากการทีโรงเรี ยนจัดการเรี ยนรู้ โดยการสร้ างชุ มชนการเรี ยนรู้ วิชาชี พ สิ งทีเห็นได้ ชัดเจนทีสุ ด คื อ ครู มี
ความกระตื อรื อร้ นในงานสอนของตนเอง ในฐานะครู ประจําวิ ชาอย่ างเด่ นชั ด ทีสุ ด” การสร้างชุ มชนการเรี ยนรู ้
วิชาชี พช่ วยให้ครู สามารถพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ของตนเองซึ งส่ งผลต่ อผูเ้ รี ยนอย่างเด่นชัด เนื องจากครู มีการ
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของตนเองร่ วมกับประสบการณ์ของสมาชิ กในชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพ นอกจากนีครู ทีเป็ น
สมาชิกในชุ มชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพยังได้เห็นตัวอย่างทีดี ในการจัดการเรี ยนการสอนของสมาชิ กคนอืน ๆ ในชุมชน
ที ได้เปิ ดชันเรี ยน (Open class) ไปแล้ว ซึ งสามารถนํามาประยุกต์ในการจัด การเรี ยนรู ้ ของตนเองได้ ผูส้ อนและ
สมาชิ กในชุ มชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พเกิ ดแรงบันดาลใจทีจะพัฒนางานเพือผูเ้ รี ยน ผูส้ อนสามารถปรับเปลียนวิธีการ
จัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับระยะเวลา เนือหา ผูเ้ รี ยน และสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน ผูส้ อนมี
ความกระตื อรื อร้นในการที จะเรี ยนรู ้ รูปแบบการสอนหรื อเทคนิ คการสอนใหม่ ๆ ที สอดคล้องกับสถานการณ์
ปั จจุบนั และความสนใจของผูเ้ รี ยน เช่ น การใช้บอร์ ดเกม (Boardgame) การใช้กิจกรรมวอร์ คแรลลี (Walk rally)
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การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ (5E) การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) การสอนแบบ
เปิ ด (Open Approach) รวมทังการนําสื อเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
2.2 นักเรี ยนมี ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย น ทักษะกระบวนการ และคุ ณ ลัก ษณะอันพึ งประสงค์
ที สู งขึ น เนื องจากครู ได้มี การออกแบบกระบวนการจัด การเรี ยนรู ้ ผ่านชุ มชนการเรี ย นรู ้ วิช าชี พ ตังแต่ขนตอน
ั
การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ (Plan) ขันปฏิบตั ิ (Do) และขันสะท้อนคิดผลการปฏิบตั ิ งาน (See) โดยเน้นการเรี ยนรู ้
แบบเชิงรุ ก (Active learning) ให้นกั เรี ยนได้คิด ได้พูด อภิปราย แลกเปลียนความคิดเห็น นําเสนอ และลงมือปฏิ บตั ิ
ในห้องเรี ยนมากขึน นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในทุกขันตอน ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีคะแนนผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ย นที สู งขึ น มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในเนื อหาที เรี ย นและสามารถปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมที ครู ก าํ หนดให้ เช่ น
การพัฒนาความรู ้ความเข้าใจเรื องแบบรู ปและความสัมพันธ์ของจํา นวนนับทีเพิมขึ นหรื อลดลงที เท่ า ๆ กัน ของ
นักเรี ยนชัน ประถมศึ กษาปี ที 6 การพัฒ นาความรู ้ ความเข้าใจเรื องการบวกเลขแบบมี ก ารทดของนักเรี ยนชัน
ประถมศึ กษาปี ที 2 เป็ นต้น และช่ วยพัฒนาทักษะกระบวนการของนักเรี ยนให้สูงขึนด้วย เช่ น การขาดทักษะการ
เคลือนไหวและความคล่องตัวของนักเรี ยนชัน ประถมศึกษาปี ที 5 การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลเชิ งวิทยาศาสตร์
ของนัก เรี ย นชัน ประถมศึ กษาปี ที 6 การพัฒ นาทักษะการคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ใ นการออกแบบชิ นงานและการ
แก้ปัญหาในการปฏิ บตั ิ กิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน ประถมศึกษาปี ที 4 การพัฒนาทักษะการอ่านและ
เขี ย นสะกดคํา ประสมสระเสี ย งสันของนักเรี ย นชัน ประถมศึ กษาปี ที 1 เป็ นต้น นอกจากนี แล้วยังช่ วยพัฒ นา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนให้สูงขึนด้วย เช่น การส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้
และสนใจในการเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ เ รื องภู เก็ ตท้องถิ นของเรา ของนักเรี ยนชัน ประถมศึ กษาปี ที 5 เช่ นที
หัวหน้า วิ ช าการของโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏภู เก็ ต ฝ่ ายประถมศึ ก ษา กล่ า วว่ า “การจั ด การเรี ย นรู้
โดยการสร้ างชุ มชนการเรี ยนรู้ วิ ชาชี พช่ วยให้ นักเรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจในเนื อหาความรู้ ที เรี ยนได้ ดีขึน เพราะ
นักเรี ยนได้ ลงมือปฏิ บัติ มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทุกขันตอน มีความสนุกสนาน และสนใจการเรี ยนมากขึน
ทั งนีเพราะครู มีกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที หลากหลาย มีสือ มีเพลงประกอบ” จากการสังเกตพฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยนในห้องเรี ยนทีครู ตน้ แบบ (Model teacher) เปิ ดชันเรี ยน และมีสมาชิ กในชุ มชนร่ วมสังเกตการสอน พบว่า
นักเรี ยนมีความสนใจในการเรี ยนเป็ นอย่างมาก มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน กล้าแสดงออกด้วยการยกมือถาม
และตอบ มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นอย่างดี และสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมได้ถูกต้อง
3. ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ผ่านชุ มชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พของโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต ฝ่ ายประถมศึกษา พบว่า ห้องเรี ยนสําหรับจัดการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ฝ่ ายประถมศึ กษา ยังขาดอุปกรณ์เทคโนโลยีสําหรับการจัดการเรี ยนรู ้ เช่ น เครื องฉายภาพโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ
เครื องคอมพิ วเตอร์ ลําโพง เป็ นต้น ซึ งอุปกรณ์เหล่านี จะช่ วยให้การจัด การเรี ยนรู ้ของครู น่าสนใจยิงขึ น โดยใน
ปั จจุบนั ครู สามารถดาวน์โหลดคลิ ปวิดีโอประเภทสารคดี เพลง เกม นิ ทาน จากยูทูป มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
ให้แก่ นกั เรี ยนได้ ครู วิทยาศาสตร์ ของโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ ายประถมศึ กษา กล่าวว่า “ถ้ ามี
เครื องฉายภาพโปรเจคเตอร์ สามารถดาวน์ โหลดภาพสั ตว์ มาให้ นักเรี ยนดู นักเรี ยนจะได้ เห็นการเคลือนไหวของ
สั ตว์ แต่ ละชนิด จะช่ วยให้ นักเรี ยนสนใจและเข้ าใจเนื อหาที เรี ยนมากกว่ านี” และการจัดการเรี ยนรู ้ผ่านชุ มชนการ
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เรี ยนรู ้ วิช าชี พ ในขันตอนการปฏิ บ ัติ (Do) ซึ งเป็ นขันตอนที ครู ต ้น แบบ (Model teacher) ครู เพือนคู่ คิด (Buddy
teacher) และสมาชิ กคนอื น ๆ ร่ วมกันพัฒนาสื อและนวัตกรรมสําหรับนําไปใช้จดั การเรี ยนรู ้ นนจํ
ั าเป็ นอย่างยิง
ที จะต้องมี งบประมาณสํา หรับจัดซื อวัสดุ สํา หรับการจัดทําสื อการจัดการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะสื อทํามื อ ซึ งจําเป็ น
ที จะต้องมีงบประมาณอย่างเพี ยงพอในการจัดซื อวัสดุ ประเภทกระดาษ นําหมึกสําหรั บเครื องพิมพ์ เพือจัดทํา สื อ
บัตรคํา บัตรภาพ แถบประโยค ใบความรู ้ ใบงาน ใบกิ จกรรม รวมทังสําหรับพิมพ์แบบฝึ กทักษะต่าง ๆ นอกจากนี
แล้วการจัดการเรี ยนรู ้ผ่านชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพ จะต้องได้รับการสนับสนุ นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ทังในด้าน
การกํากับ ติดตามดูแลการดําเนิ นงานให้ต่อเนืองและมีประสิ ทธิ ภาพ การให้กาํ ลังใจ แก้ไขในส่ วนทีบกพร่ อง รับรู ้
สภาพปั ญหาขณะดําเนิ นงานและร่ วมกันแก้ไข ปรับปรุ ง รวมทังการจัดเตรี ยมสถานที และสิ งอํานวยความสะดวก
ให้แก่ ครู ในการสร้ างชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พในแต่ละขันตอน ตลอดจนการเข้าร่ วมการสังเกตการสอน เข้าร่ วม
กิ จกรรมสะท้อนคิ ด และกิ จกรรมถอดบทเรี ยนกับครู และนักวิชาการ ซึ งจะส่ งผลให้การจัดการเรี ยนรู ้ผ่านชุมชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชี พมีความต่อเนืองและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน

อภิปรายผล

จากผลการวิจยั เรื อง การจัดการเรี ยนรู ้ผ่านชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พ (PLC) ของโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต ฝ่ ายประถมศึกษา คณะผูว้ ิจยั อภิปรายผล ดังนี
1. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ผ่านชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พ (PLC) ของโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ฝ่ ายประถมศึกษา
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ผ่านชุ มชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พ (PLC) ของโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ฝ่ ายประถมศึกษา ประกอบด้วย ขันตอนที 1 การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ (Plan) ขันตอนที 2 การปฏิบตั ิ (Do)
และขันตอนที 3 การสะท้อนคิ ดผลการปฏิ บตั ิ งาน (See) ซึ งในการจัดการเรี ยนรู ้เพือแก้ปัญหาทีเกิ ดขึนกับผูเ้ รี ยน
หรื อเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนของครู ตน้ แบบ (Model teacher) แต่ละคนนัน จะต้องจัดการเรี ยนรู ้ตามวงรอบการทํา งานนี
โดยมีสมาชิ กในชุมชนคอยทํางานร่ วมกันในแต่ละขันตอนอย่างใกล้ชิด และหากยังไม่ประสบผลสําเร็ จหรื อยังไม่
บรรลุผลตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ทีกําหนดไว้ สมาชิ กสามารถร่ วมกันดําเนิ นการปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
และนําไปจัดการเรี ยนรู ้ได้อีก ซึ งหากกระทําซํา ๆ บ่อย ๆ จะเกิดเป็ นนวัตกรรมทีสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาทีเกิ ด
ขึนกับนักเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ผา่ นชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พ ตามขันตอน Plan
– Do – See ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิ ดและหลักการของการสร้างชุ มชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พ คื อ การแลกเปลียน

ค่า นิ ย มและวิ สัย ทัศ น์ ร่วมกัน (Shared values and vision) สมาชิ ก ในชุ ม ชนต้องมี การแลกเปลี ยนมุ มมอง
วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ร่วมกัน เพือนําไปสู่ การมีค่านิ ยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ซึงจะเป็ นพืนฐานสําคัญ
สําหรับการพัฒนาเป็ นชุมชนการเรี ยนรู ้ในสถาบันศึกษา การร่ วมกันรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของ
ผูเ้ รี ยน (Collective responsibility for students learning) และเป็ นการให้ความสําคัญต่อผลลัพธ์การเรี ย นรู ้
ของผูเ้ รี ยน (Learning Outcomes) โดยอยูบ่ นพืนฐานความเชือว่าผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ได้ ซึ งจะทําให้
สมาชิ กร่ วมมือกันในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ และพัฒนาผลสัมฤทธิของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนือง การร่ วมมือ
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รวมพลัง (Collaboration) การมี วฒั นธรรมการร่ วมมือรวมพลังมีความสําคัญต่อชุ ม ชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พ
เพราะสมาชิ ก ในชุ ม ชนทังอาจารย์ผูส้ อนและผูบ้ ริ หาร ต้องพึงพาอาศัย กัน และกันในการพัฒนาความรู ้
ความสามารถในวิชาชี พ และการจัดการเรี ยนการสอนเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุเป้าหมายทีกําหนดร่ วมกัน
เช่น เกิ ดการแลกเปลียนวิธีหรื อเทคนิ คการสอน สื อและแหล่งการเรี ยนรู ้ แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ
และแนวทางการประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น การสื บ สอบเพื อสะท้อ นผลเชิ ง วิ ช าชี พ (Reflective
professional inquiry) การพูดคุยสนทนากันระหว่างสมาชิกในชุ มชนการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะอย่างยิงระหว่าง
อาจารย์ผูส้ อน ผูเ้ ชี ยวชาญ และผูบ้ ริ หารเกี ยวกับการปฏิบตั ิงานสอน และการจัดการเรี ยนรู ้เพือสะท้อนผล
การปฏิบตั ิรวมทังร่ วมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบตั ิทช่ี วยให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ได้ดีขึน การสะท้อนผล
และการชีแนะการปฏิบตั ิจะเป็ นเครื องมือ หรื อกลไกในการทบทวนประเด็นต่าง ๆ ซึ งจะเป็ นการจัดระบบ
ความรู ้ เพือช่วยให้ผูส้ อนมี ความรู ้เกียวกับผูเ้ รี ยน หลักสู ตร เทคนิ ควิธีสอน เนื อหา สื อ และแหล่งความรู ้
นําไปสู่ การจัดการเรี ยนการสอนทีมี ป ระสิ ทธิ ภาพ รวมทังพัฒนาความรู ้ ในการจัดการเรี ยนการสอนของ
สมาชิ กในชุ มชน และการสนับสนุ นการจัดลําดับโครงสร้ างและความสัมพันธ์ ของบุ คลากร (Supportive
conditions structural arrangements and collegial relationships) การเตรี ยมพร้ อ มในด้ า นการสนั บ สนุ น
ให้บุคลากรหรื อสมาชิ กในชุ มชนได้มีโอกาสสังเกตการสอน วิพากษ์วิจารณ์ และสะท้อนการปฏิ บตั ิ งาน
รวมทังการสอนของเพือนร่ วมงานและของชุ มชนการเรี ยนรู ้เพือมุ่งเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ทีจะเกิดขึนใน
ชุมชนและจะช่วยสนับสนุนให้เกิดชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พได้อย่างสมบูรณ์และต่อเนือง (Dufour, 2007)
โดยแนวคิ ดและหลักการของการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พข้างต้นเป็ นต้นทุนสําคัญทีช่ วยให้โรงเรี ยนสามารถ
พัฒนาความรู ้ ความสามารถและทักษะของครู ทีส่ งผลให้ผูเ้ รี ย นได้รับ การพัฒ นาในที สุ ด ซึ งการดําเนิ นการดัง
กล่ า วคื อ ตัว บ่ ง ชี ว่ า ครู ไ ด้รั บ การพัฒ นาให้ย กระดับ ความเป็ นนัก วิ ช าชี พ ให้ สู ง ขึ นอย่ า งเป็ นรู ป ธรรม (ชู ช าติ
พ่วงสมจิตร์, 2558)
2. ผลการจัด การเรี ย นรู ้ ผ่า นชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ ของโรงเรี ย นสาธิ ตมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏ ภู เ ก็ ต
ฝ่ ายประถมศึกษา
2.1 ครู มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในบริ บทของวิ ช าที สอน มี จุ ด เน้น สํา คัญ ในการจัด การเรี ยนรู ้
ได้เรี ยนรู ้ แลกเปลี ยนประสบการณ์กบั เพือนครู มี ความมันใจในการพูด กระตื อรื อร้ นในการปฏิ บตั ิ งาน การจัด
การเรี ยนรู ้เป็ นระบบและมีรูปแบบทีชัดเจนขึน มีการผลิตสื อและใช้สือในการจัดการเรี ยนรู ้ เกิ ดแรงบันดาลใจทีจะ
พัฒนางาน ปรั บเปลียนวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมากขึ น กระตื อรื อร้ นในการเรี ยนรู ้
รู ปแบบหรื อเทคนิ คการสอนใหม่ ๆ ทีเหมาะกับปั จจุบนั และความสนใจของผูเ้ รี ยน มีการแลกเปลียนความรู ้ และ
ประสบการณ์มากขึน กระตือรื อร้น รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานตามวงรอบการทํางาน ร่ วมมือภายในชุมชน คิดหา
วิธีการแก้ปัญหาที เกิ ดขึ นกับ นักเรี ย น มี ความผูกพันต่ อพัน ธกิ จและเป้ าหมายขององค์กร มี ค วามสัมพัน ธ์ แ บบ
กัลยาณมิ ตร ทํางานร่ วมกันเป็ นที ม มี ความสุ ขในการทํางาน ตลอดจนมี ความคิ ดริ เริ มในการใช้สือเทคโนโลยี
ในการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ งผลการวิจยั ทีได้สอดคล้องกับแนวคิดของ Hord (1997) ทีกล่าวว่า การนําชุมชนการเรี ยนรู ้
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วิชาชี พไปใช้ในโรงเรี ยนมีผลดีต่อครู คือ ลดความรู ้สึกโดดเดียวงานสอนของครู เพิมความรู ้สึกผูกพันต่อพันธะกิจ
และเป้ าหมายของโรงเรี ยนมากขึ น โดยเพิมความกระตื อรื อร้นที จะปฏิ บตั ิ ให้บรรลุพนั ธกิ จอย่างแข็งขันจนเกิ ด
ความรู ้สึกว่าต้องการร่ วมกันเรี ยนรู ้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรี ยนถือเป็ น “พลังการเรี ยนรู ้” ซึ ง
ส่ งผลให้การปฏิบตั ิการสอนในชันเรี ยนให้มีผลดียิงขึน กล่าวคือมีการค้นพบความรู ้และความเชือทีเกียวกับวิธีการ
สอน และตัวผูเ้ รี ยนทีเกิดจากการคอยสังเกตอย่างสนใจรวมถึงความเข้าใจในด้านเนือหาสาระทีต้องจัดการเรี ยนรู ้ได้
แตกฉานยิงขึน รวมทังการรับทราบข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ทีจําเป็ นต่อวิชาชี พได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ วขึ น
ส่ งผลดี ต่อการปรับปรุ งพัฒนางานวิชาชี พได้ตลอดเวลา เป็ นผลให้เกิ ดแรงบันดาลใจที จะพัฒนาและอุทิศตนทาง
วิชาชีพเพือศิษย์ ซึงเป็ นทังคุณค่าและขวัญกําลังใจต่อการปฏิบตั ิงานให้ดียงขึ
ิ น
2.2 นักเรี ยนมี ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย น ทักษะกระบวนการ และคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ งประสงค์
ทีสู งขึน ได้คิด ได้พูด อภิปราย แลกเปลียนความคิ ดเห็น นําเสนอ และลงมือปฏิบตั ิในห้องเรี ยนมากขึน มีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในทุ กขันตอน มีความสนใจในการเรี ยน มีความกระตื อรื อร้นในการเรี ยน กล้า แสดงออก
ด้วยการยกมือถามและตอบ สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมได้ถูกต้อง ซึงสาเหตุสาํ คัญทีส่ งผลให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ ทาง
การเรี ยน ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีสู งขึน ทังนี เพราะในการจัดการเรี ยนรู ้โดยการสร้าง
ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพนันทําให้ครู ได้พฒั นาการจัดการเรี ยนรู ้ ได้นาํ แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิ งรุ ก มาใช้ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ โดยเน้นให้นักเรี ยนได้คิด ได้พูด อภิ ปราย แลกเปลียนความคิ ดเห็น นําเสนอ และลงมือปฏิ บตั ิ
กิจกรรมมากขึน เช่นที สถาพร พฤฑฒิกุล (2558) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กเป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปั ญญา (Constructivism) ทีเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้มากกว่าเนื อหาวิชา เพือช่วยให้
ผูเ้ รี ยนสามารถเชือมโยงความรู ้ หรื อสร้างความรู ้ให้เกิดขึนในตนเองด้วยการลงมือปฏิ บตั ิจริ งผ่านสื อหรื อกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ทีมีครู เป็ นผูแ้ นะนํา กระตุน้ หรื ออํานวยความสะดวกให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ขึนโดยกระบวนการคิดขันสู ง
กล่าวคื อ ผูเ้ รี ยนมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่ าจากสิ งที ได้รับจากกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ทํา ให้การ
เรี ยนรู ้เป็ นไปอย่างมีความหมายและนําไปใช้ในสถานการณ์อนื ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. ปั ญหาและอุปสรรคในการจัด การเรี ย นรู ้ ผ่ า นชุ ม ชนการเรี ยนรู ้ วิ ช าชี พ (PLC) ของโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ ายประถมศึกษา
ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการจัด การเรี ยนรู ้ ผ่ า นชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ (PLC) ของโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ ายประถมศึ กษา พบว่า ห้องเรี ยนขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีสําหรับจัดการเรี ยนรู ้ให้
น่ าสนใจ ขาดงบประมาณสําหรับจัดซื อวัส ดุจัดทําสื อ และผูบ้ ริ หารไม่มีเวลากํากับ ติ ดตาม ดูแลการดําเนิ น งาน
รวมทังการเข้าร่ วมสังเกตการสอน และถอดบทเรี ยน ส่ งผลให้การจัดการเรี ยนรู ้ผ่านชุมชนวิชาชีพขาดความต่อเนือง
และมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้โดยการสร้างชุ มชนการเรี ยนรู ้ให้มีความต่ อเนือง และประสบ
ความสําเร็ จได้นนั การสนับสนุนงบประมาณ การนิ เทศ ติ ดตาม ดูแลการดําเนิ นงานของผูบ้ ริ หารนับว่าเป็ นสิ งทีมี
ความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง เพราะการจัดการเรี ยนรู ้ผ่านชุ มชนการเรี ยนรู ้วชิ าชี พ จําเป็ นทีจะต้องมีงบประมาณ
อย่ า งเพี ย งพอในการจัด ซื อวัส ดุ สํา หรั บ การผลิ ตสื อการเรี ย นรู ้ แ ละพัฒ นานวัต กรรมการจัด การเรี ย นรู ้ ต่ า ง ๆ
นอกจากนีการนิ เทศ ติดตามการดําเนิ นงานจะช่วยให้สามารถพัฒนางานทีทําให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน หรื อเมือเกิ ด
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ปั ญหาระหว่างการดําเนิ นงานสามารถหาแนวทางในการแก้ไขได้ รวมไปถึงการเข้าร่ วมกิ จกรรมสะท้อนคิ ด และ
ถอดบทเรี ยนกับสมาชิ กในชุมชนจะส่ งผลให้การจัดการเรี ยนรู ้ผ่านชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พของโรงเรี ยนประสบ
ความสําเร็ จ เกิ ดผลดี ต่อตัวครู และผูเ้ รี ยน ดังเช่ นผลการวิจยั ของ พรรณทิ ภาภรณ์ อภิ ปริ ญญา (2558) ที ได้ศึกษา
สภาพและปั ญ หาของการสร้ า งชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ ของโรงเรี ย นในสํ า นัก งานเขตพื นที การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 1 และเขต 2 กรุ งเทพมหานคร โดยผลการวิจยั พบว่า ครู ไม่ร่วมประชุม PLC ตามกําหนด ครู มีภาระ
งานมาก ผู บ้ ริ ห ารไม่ ติ ด ตามอย่า งสมําเสมอ โรงเรี ยนไม่ ก ํา กับ ติ ด ตาม PLC และโรงเรี ย นขาดการปรั บ ปรุ ง
การดําเนิ นงาน PLC ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน ดังนันการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พหากต้องการให้ประสบ
ความสําเร็ จ จะต้องหาวิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ได้ จึงจะประสบความสําเร็ จ

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
1.1 การสร้างชุ มชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พช่ วยพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ทักษะกระบวนการ และ
คุ ณ ลักษณะอันพึ งประสงค์ข องนัก เรี ย นให้สู งขึ น ตลอดจนช่ วยให้นัก เรี ย นมี ส่ ว นร่ วมในกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
ได้อย่างชัดเจน ดังนันผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึ งควรได้มีการส่ งเสริ ม สนับสนุ นกิ จกรรมการสร้ างชุ มชนการเรี ยนรู ้
วิชาชีพในสถานศึกษาให้มีความต่อเนือง
1.2 การสร้ า งชุ ม ชนการเรี ยนรู ้ วิ ช าชี พช่ วยพั ฒ นาครู ให้ มี ก ารพั ฒ นาตนเองด้ า นวิ ช าชี พ
ส่ งเสริ มให้ครู ทาํ งานร่ วมกันเป็ นที มอย่างแข็งขัน ดังนันผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาจึ งควรได้มีการส่ งเสริ ม สนับสนุ น
การดํา เนิ น กิ จ กรรมการสร้ า งชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิ ชาชี พ ให้มี ค วามก้า วหน้า เช่ น ประสานความร่ ว มมื อ ไปยัง
นักวิชาการในท้องถิน ในการเชิ ญเข้าร่ วมชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชี พ เป็ นต้น
1.3 การสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พก่ อให้เกิ ดองค์ความรู ้ใหม่ ๆ ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ อย่า งมาก
ผูท้ ี มี ส่ วนเกี ยวข้องในการจัด การศึ กษา ควรได้มีก ารเข้า ร่ วมกิ จกรรมถอดบทเรี ย นร่ ว มกัน เพื อประโยชน์ ต่ อ
การวางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครังต่ อไป
2.1 ควรได้มีการศึกษาวิจยั การสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พร่ วมกับพ่อแม่ ผูป้ กครองนักเรี ยน ในการ
พัฒนาคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ งประสงค์ หรื อพฤติ ก รรมนักเรี ยนที ไม่ เ หมาะสม หรื อฝ่ ายสาธารณสุ ขในการพัฒนา
สุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิตของนักเรี ยน เป็ นต้น
2.2 ควรได้มีก ารศึ ก ษาวิ จัย การสร้ า งชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ เพื อพัฒ นาสมรรถนะที สํา คัญ ของ
นักเรี ยนโดยเฉพาะ เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการแก้ปัญหา เป็ นต้น
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การจัดการเรี ยนรู ้ผา่ นชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพ (PLC) ของโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ฝ่ ายประถมศึกษา
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