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นายแพทยธี์ระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 มกราคม 2560
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น้อมน าพระราชกระแสฯ ด้านการศึกษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙



๑. นักเรียน 
๑.๑ “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน  าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลัง

มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน  เพื่อให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ   
เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (๑๑ มิ.ย.๕๕)  

๑.๒ “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดี
ใหน้ักเรียนชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี  เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน”
(๖ มิ.ย.๕๕) 

พระราชกระแสฯ ด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙



๑. นักเรียน (ต่อ)
๑.๓ “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกัน เป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น 

จะได้มีความสามัคคีรู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ความรู้และ   
ประสบการณแ์ก่กัน” (๕ ก.ค.๕๕) 

๑.๔ “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู  ครูรักนักเรียน” 
(๙ ก.ค.๕๕)

พระราชกระแสฯ ด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙



๒. ครู
๒.๑ “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน  ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู

เพราะจ านวนไม่พอและครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อนให้พร้อม
ที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตามที่ต้องการ  จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครู
ให้เหมาะสมและปลูกจิตส านึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม  
กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพื่อจะได้มีความผูกพันและ
คิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตนไมค่ิดย้ายไปย้ายมา” (๑๑ มิ.ย.๕๕) 

๒.๒ “ต้องปรับปรุงครู...ครูจะอายุ ๔๐-๕๐ ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”  
(๖ มิ.ย.๕๕) 

พระราชกระแสฯ ด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙



๒. ครู
๒.๓ “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพื่อให้

ได้ต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น  แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่  ส่วนครูที่มุ่งการสอน
หนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ 
การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมาก คือ 
มีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (๕ ก.ค.๕๕)  

๒.๔ “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน
หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้นจะ
เป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (๕ ก.ค.๕๕)  

พระราชกระแสฯ ด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙



พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๙
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๓

“...ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั น  ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการ และในทางการสอน
เท่านั นก็หาไม่ จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั งในด้านศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม
รวมทั งให้มีความส านึกรับผิดชอบในหน้าที่ และในฐานะที่จะเป็นพลเมืองดี

ของชาติต่อไปข้างหน้า การให้ความรู้หรือที่เรียกว่าการสอนนั น ต่างกับการอบรม
การสอนคือการให้ความรู้แก่ผู้เรียน ส่วนการอบรมเป็นการฝึกจิตใจของผู้เรียน
ให้ซึมซาบติดเป็นนิสัย ขอให้ท่านทั งหลายจงอย่าสอนแต่อย่างเดียว ให้อบรม

ให้ได้รับความรู้ดังกล่าวมาแล้วด้วย...”



พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 9

“ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั น 
ย่อมขึ นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นส าคัญ 
ผลการศึกษาอบรมในวันนี จะเป็นเครื่องก าหนดอนาคต

ของชาติในวันข้างหน้า...”





(ร่าง) การพฒันาครูเพ่ือใช้ประกอบการเล่ือนวทิยฐานะ

ครผููช่้วย

2 ปี

ช ำนำญกำร

5 ปี

ช ำนำญกำรพิเศษ

5 ปี

เช่ียวชำญ

5 ปี

เช่ียวชำญพิเศษ

5 ปี

คอร์สที่ได้รับรองมาตรฐาน (Approved Course) ตามระดับวทิยฐานะ

Probation

800 ช่ัวโมง / ปี    ( นับรวม PLC ด้วย )
+ + + +

ช่ัวโมง PLC ซ่ึงผ่านการรับรอง จาก ผอ.โรงเรียน + Logbook
+ + + +

*** ครูได้รับการสนับสนุนในการพฒันาส าหรับคอร์สที่รับรองมาตรฐานเพ่ือเล่ือนวทิยฐานะ 10,000 บาท/คน/ปี

การพฒันา

PLC

Entry Requirement
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การประเมินของนกัเรียนไทยจาก PISA 2000 ถึง PISA 2015



ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารราชการแผนดินเชิงยุทธศาสตร์ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้น าเสนอการขับเคลื่อนด้านการศึกษาใน 3 ส่วน คือ การจัดการศึกษาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ การจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ และการอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี
เห็นว่ากลไกที่ส าคัญที่สุด คือ ครู จึงต้องพัฒนาครูตลอดเวลา ทั้งเห็นด้วยกับการอบรมครูที่โรงเรียนและ
ไปศึกษาดูงานเท่าที่จ าเป็น โดยต้องปรับวิธีสอนของครู เน้นสอนให้เด็กอยากเรียน รู้จักคิดวิเคราะห์ 
ใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี โดยท่ีครูต้องเรียนรู้ไปกับเด็ก ที่ส าคัญต้องสอนให้เด็กเรียนรู้ปัญหาของชุมชนและ
น ามาเป็นโจทย์ในการเรียนรู้ นอกจากนี้ขอให้ ศธ.ไปทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอนว่าตอบโจทย์ใน 3 
เรื่องของการเรียนเพื่อให้มีความรู้ เพื่อพัฒนาสังคมและเพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศหรือไม่
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Training Course 
จะดีขนาดไหน จะไม่สามารถประสบความส าเรจ็ได้เลย
หากไม่มีการน าไปใชก้บันกัเรยีนโดยผ่านกลไกที่ดีและมปีระสิทธภิาพ

ครู ครู



“PLC”
“เป็นกระบวนการพัฒนาครูที่ท าได้ทันที ไม่ต้องรอใครสั่งการ ลงทุนน้อย 

ไม่ต้องทิ งเด็กๆตาด าๆ ไปอบรมทีละหลายๆวัน 
เพราะ PLC ใช้ห้องเรียนเป็นหน้างาน ท าแล้วพัฒนาและแก้ปัญหาเด็กได้ตรงประเด็น 

ใช้ปัญหาของเด็กเป็นตัวตั งในการท างานของครู 
PLC เป็นการรวมตัวกันของครู ร่วมกันท าแผนการสอน ร่วมกันสังเกตการสอน และร่วมกันวิพากษ์ 

ท าซ  าจนเกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ เมื่อมีนวัตกรรมเกิดขึ นจึงเชื่อได้ว่า เด็กๆได้รับการพัฒนาศักยภาพ… 
โรงเรียนก็ด าเนินการต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร”

นายชัยวัฒน์ แก้วบัวทอง
หัวหน้าคณะท างานพัฒนาครูจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จาก PLC วิถีไทย : นานาทัศนะ โครงการติดตามสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้โครงการพัฒนาระบบกลไกและแนวทางการหนุน
เสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน



"เม่ือผู้บริหารการศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจเรื่อง PLC นี อย่างชัดเจน  
PLC ก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครู และบุคลากรทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน 

แต่ต้องเข้าใจว่า PLC ไม่ใช่หัวข้อการอบรม แต่เป็น กระบวนการ 
ครูสามารถน ากระบวนการ PLC นี มาใช้เพื่อศึกษาเรื่องที่ตนเองสนใจ 

หรือเพื่อศึกษาหาทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ตนพบ 
หรือเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของตนได้ตลอดไปอย่างยั่งยืน 

คือใช้กระบวนการ PLC แต่ปรับเปลี่ยนหัวข้อหรือปัญหา
ที่ต้องการศึกษาได้ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน แต่ละพื นที"่

รศ. นราพร จันทร์โอชา



PLC คืออะไร

P

L

C

Professional

Learning

Community

PLC = Professional Learning Community
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ



ความหมายของ PLC Professional 
Learning Community

การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร 
และนักการศึกษา บนพื นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่มีวิสัยทัศน์  
คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยท างานร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้น า
ร่วมกันและผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลง
คุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของ 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน
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1

2

3

เพื่อเป็นเครือ่งมอืทีช่่วยให้
การแลกเปลี่ยนเรยีนรูม้ปีระสิทธภิาพ 

เพื่อให้เกดิการพฒันาวชิาชพีครู
ด้วยการพฒันาผู้เรยีน

วัตถุประสงค์ Professional 
Learning Community

PLC

เพื่อให้เกดิการรว่มมือ รวมพลังของทกุฝ่าย
ในการพัฒนาการเรยีนการสอนสูค่ณุภาพ

ของผู้เรยีน

PLC  ถือว่า
ทุกคนคือคนเชี่ยวชาญในงานนั น 

จึงเรียนรู้ร่วมกันได้



1

2

3
4

ยอมรับว่าการสอนและการ
ปฏิบัติงานของครูมีผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน

01

ยอมรับว่า การสอน
บางครั งต้องอาศัย
ความร่วมมือ ร่วมใจ
และสัมพันธภาพแบบ
กัลยาณมิตร

03ยอมรับหลักการที่ว่า
การเรียนรู้ของครู คือ
การเรียนรู้ของผู้เรียน

02

ยอมรับว่า
ครูมีความแตกต่าง

04

ความเชื่อของ PLC
Professional 
Learning Community





01

02

03

04

05

06

ต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
มีเป้าหมาย ทิศทางเดียวกัน 
มุ่งสู่การพัฒนาการเรียนการ

สอนสู่คุณภาพผู้เรียน

ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ
ต้องเปิดใจ รับฟัง เสนอวิธีการ 

น าสูก่ารปฏิบัติและประเมินร่วมกนั
Open เปิดใจรับและให้  

care และ Share

ภาวะผู้น าร่วม

การท าPLC ต้องมีผู้น าและ
ผู้ตามในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้

กัลยาณมิตร

เป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
เติมเต็มส่วนที่ขาดของ

แต่ละคน

ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร

ต้องเน้นการท างานที่เปิดโอกาส
การท างานที่ช่วยเหลือกันมากกว่า

การสั่งการ มีชั่วโมงพูดคุย

การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ

การเรียนรู้การปฏิบัติงาน
และตรงกับภาระงานคือ
การสอนสู่คุณภาพผู้เรียน

องค์ประกอบส าคัญของ PLC : Professional Learning Community
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Reflect

Share

Learn

Do

Innovation 
ของกลุ่ม PLC

ผู้เรียน

เทคนิคการสอน

อื่น ๆ

Professional 
Learning CommunityPLC
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Lesson Study

Active Learning

PBL

อื่นๆ

น าผลมาคยุ

ปรับและน าผลมาคุย

สรุปผล

ปัญหา สาเหตุ แนวทางแกไ้ข

เลือกวธิี

สร้างแผนการเรยีนรู้
ร่วมกัน

น าแผนไปใช้

ไม่ส าเรจ็

ส าเร็จ

นวัตกรรม/เผยแพร่

ขั้นตอนการด าเนนิการ PLC Professional 
Learning Community PLC



Professional 
Learning Community PLCประโยชน์ของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถานศึกษา

1

2

3

ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวในงานสอนของครูลง

เพ่ิมความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของ
โรงเรียนมากขึ น  โดยเพิ่มความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติ
ให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน

มีความรู้สึกที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อพัฒนาการ
โดยรวมของนักเรียนและร่วมกันรับผิดชอบเป็นกลุ่ม
ต่อผลส าเร็จของนักเรียน

ประโยชน์
ต่อครูผู้สอน



“กระบวนการเรียนรู้ส าคัญกว่าความรู้”

ครูมิใช่ผู้มอบความรู้

ครูเป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้พร้อมผู้เรียน

เป้าหมายการเรียนรู้มิใช่ตัวความรู้อีกต่อไป

แหล่งเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ เปิดกว้างอย่างไร้ขีดจ ากัด



Thank You
ขอบคุณค่ะ


