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1. ชื่อโครงการ
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (Thailand ๔.๐)
2. ชื่อหลักสูตรที่อบรม
หลักสูตร การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (PLC)
3. ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
4. หลักการและเหตุผล/กรอบแนวคิดในการจัดทําหลักสูตรและคําสําคัญ
ปั จ จุ บั น เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว่ า ในแต่ ล ะห้ อ งเรี ย นจะมี นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถที่ ห ลากหลายและแตกต่ า งกั น
มากยิ่งขึ้น ความรับผิดชอบของครูที่ต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนจึงต้องเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ดัง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐ ที่ระบุว่า
การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัด
ให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ นอกจากนี้แล้วในมาตรา ๒๒ ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ครูทุกคนจึงมีความจําเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว
และในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นี้ยิ่งทําให้ครูต้องเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการ
พัฒนาวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
การพั ฒ นาครู ที่ ป ระสบผลสํ า เร็ จ ในหลายประเทศ ต่ า งให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ที่ มุ่ ง ให้ ค รู แ ละ
ผู้เกี่ยวข้องร่วมมือรวมพลังกันพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบของ“ชุมชนแห่งการเรียนรู้”อันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง
พฤติกรรมทางบวกแก่ครูโดยเฉพาะการเปลี่ยนกรอบคิดการพัฒนาตนเองของครูและส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนเกิดกลไกที่นําไปสู่การเพิ่มสมรรถนะในการทํางานของทุกฝ่ายซึ่งเป็นคุณลักษณะสําคัญทําให้เกิดการพัฒนาการ
เรียนการสอนสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับ
ครูจึงต้องมีรูปแบบและวิธีการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพื่อให้ครูสามารถพัฒนาวิชาชีพของตนเองในยุคโลกปัจจุบันที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
นวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนให้กับครูในยุคนี้ ได้แก่ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ หรือ Professional Learning Community (PLC) เป็น “การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมทํา และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของ
ครู ผู้บริหารและนักเรียนบนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความ
สําเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสําคัญ และความสุขของการทํางานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ”
ชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ จึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ให้ ค รู ร วมตั ว กั น เป็ น กลุ่ ม แบบ community ก่ อ ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในระดับปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นการปฏิรูปที่เกิดจากภายใน คือครูร่วมดําเนินการ เอาประสบการณ์การจัดการ
เรียนรู้ที่คลอบคลุม อาทิ การสอนแบบ Active Learning การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นเป็นสําคัญ หรือการบริหาร
จัดการชั้นเรียน เป็นต้น มาแลกเปลี่ยนแบ่งปัน ช่วยกันออกแบบการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้
ที่ดีกว่าเดิม ช่วยกัน ทดลองสอนจริง มีมิตรวิพากษ์ เกิดเป็นงานสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งผลต่อนักเรียนโดยตรง การ
พัฒนาครูจึงเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริง
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5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
๒. เพื่อให้ครูผู้สอนตระหนักถึงความสําคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพทีม่ ีต่อการพัฒนาตนเอง
และพัฒนานักเรียน
๓. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถสร้าง/จัดตั้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนและห้องเรียนของตนเองได้
๔. เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนาวิชาชีพและเกิดการเรียนรู้ในองค์กร
6. ตัวชี้วดั ความสําเร็จของโครงการ/วัตถุประสงค์
๖.๑ ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
๑) ร้อยละ ๘๐ ของครูเข้าโครงการตามเป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้
๒) ร้อยละ ๘๐ ของครูที่เข้าโครงการมีคะแนนความรู้หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม
๓) ร้อยละ ๘๐ ของครูได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากการฝึกอบรมไปดําเนินกิจกรรมของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
๔) จํานวนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ทีไ่ ด้รับการจัดตั้งในโรงเรียน
๕) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนพึงพอใจเมื่อครูได้จัดการเรียนรู้ที่เป็นผลงานของครูชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)
๖.๒ ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
๑) ครูที่ได้เข้าโครงการได้นําความรูเ้ รือ่ งชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (PLC) ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
กลุ่ม PLC
๒) ครูที่เข้ากลุ่ม PLC ร่วมกับครูที่เข้าโครงการนี้ได้พฒ
ั นาตนเองและช่วยเพื่อนครูพฒ
ั นาตนเอง
7. กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการครูทปี่ ฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้าสายชั้น และข้าราชการครูระดับปฐมวัย ระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา รวมจํานวน ๒๘๐ คน
8. สถานทีจ่ ดั อบรม
อาคาร ๓ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
9. วันเวลาที่ฝกึ อบรม
รุ่นที่ ๑
ช่วงที่ ๑: วันพฤหัสบดีที่ ๔ - วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

ช่วงที่ ๒: วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๒

ช่วงที่ ๑: วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ - วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

ช่วงที่ ๒: วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๓

ช่วงที่ ๑: วันพฤหัสบดีที่ ๒ - วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ช่วงที่ ๒: วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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10. เนือ้ หาสาระของหลักสูตร
๑. องค์ความรู้ด้านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
๑.๑ ความหมาย ความสําคัญและประโยชน์
๑.๒ หลักการและลักษณะที่สําคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
๑.๓ องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
๑.๔ กระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
๒. ศิลปะแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: ทักษะและเทคนิค
๓. การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๔. ฝึกปฏิบัติการรวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
11. รูปแบบของกิจกรรมการฝึกอบรม
๑. การบรรยาย
๑. การอภิปรายกลุม่
๓. การแบ่งกลุ่มฝึกทักษะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
๔. นําเสนอผลงานของกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
12. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
๑. ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นโดยเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตระหนักถึง
ความสําคัญ
ของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
๒. โรงเรียนเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
๓. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เป็นผู้ลงมือปฏิบัติและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง ผลสัมฤทธิท์ างด้าน
การเรียนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
๑๓. อัตราค่าลงทะเบียน คนละ 3,200 บาท
อัตรานีร้ วมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม และค่าติดตามผล
การดําเนินการ
14. สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ฝกึ อบรม
คอมพิวเตอร์, เครื่องVisualizer, เครื่องฉาย, Flipchart
15. วิธกี ารวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
๑. ประเมินด้านความรู้
เครื่องมือ: แบบทดสอบความรู้ก่อน – หลังการฝึกอบรม

๔

๒. การสอบถามการประยุกต์ใช้ความรู้
เครื่องมือ: แบบสอบถาม
๓. การประเมินการสอน
เครื่องมือ: แบบประเมินการสอนผ่านกระบวนการ PLC ในโรงเรียน ได้แก่
๑. แบบประเมินตนเอง
๒. แบบประเมินโดยเพื่อนครู และ ๓. แบบประเมินโดยหัวหน้ากลุ่มสาระ
๔. การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
เครื่องมือ: แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
๕. พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
เครื่องมือ: แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนเมื่อได้รับการจัดการเรียนการสอนจากครูที่ผ่านการพัฒนา
16. กิจกรรมการติดตามหรือทํางานร่วมกับครูหลังการพัฒนา
๑. ระหว่างการฝึกอบรม: คณะวิทยากรลงพื้นที่แต่ละโรงเรียน ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ดําเนินการติดตามครู
ที่ได้รับการฝึกอบรมช่วงที่ ๑ จํานวน ๒ วัน เพือ่ ประเมินและให้คําแนะนําการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้สําหรับกิจกรรมของ
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
๒. หลังการฝึกอบรม ๓ เดือน: คณะวิทยากรทํางานร่วมกับครู โดยให้คําปรึกษาแก่ครูผ่านช่องทางสื่อออนไลน์
ได้แก่ E-mail, และ Group Line เป็นการให้คําปรึกษารายบุคคลและเป็นกลุ่ม เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
17. ประวัติวทิ ยากรประจําหลักสูตร
คณะวิทยากร (โปรดดูประวัตแิ นบท้าย)
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท อาจารย์พเิ ศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
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คณะทํางาน
๑. หัวหน้าคณะทํางาน: รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,
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๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
๔. อาจารย์จันทิมา ขณะรัตน์ อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
๕. อาจารย์ประภาพร เหลืองช่วยโชค อาจารย์ประจําฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
๕. อาจารย์จันทิมา ขณะรัตน์ อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
๖. อาจารย์ประภาพร เหลืองช่วยโชค อาจารย์ประจําฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

๕

18. กําหนดการการฝึกอบรม
รุ่นที่ ๑ ถึง รุน่ ที่ ๓
วัน-เวลา
วันแรก

๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
๑. องค์ความรู้ด้านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community: PLC)
๑.๑ ความหมาย ความสําคัญและประโยชน์
๑.๒ หลักการและลักษณะที่สําคัญ

๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
๓. องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ าง
วิชาชีพ
๔. กระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ

๒. การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
วันที่สอง

๕. ศิลปะแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ:
ทักษะและเทคนิค
๖. ฝึกปฏิบัติการรวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรุ้
ทางวิชาชีพ

วันที่สาม

๗. ฝึกปฏิบัติ (ต่อ)
๘. นําเสนอผลงานกลุ่ม

ภายหลังการฝึกอบรมชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ๑ เดือน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนําเสนอผลงาน
แผนการจัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวน ๑ วัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
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