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Introduction  

บทน า 
 
Research studies in a range of international contexts such as USA and UK have emphasised the value 
and role of professional learning communities (PLCs) to enhance professional practice (Stoll & Louis, 
2007). There is also growing evidence of the positive outcomes of schools operating as professional 
learning communities (Lomos et al, 2012; Thomas 2010), and so it is not surprising to find increasing 
interest in exploring the concept internationally, and specifically in China and East Asia (Hannum et al, 
2007; Sargent & Hannum, 2009; Wong 2010a; 2010b). Since the introduction of a market-based 
economic system, the central government in China has linked achieving economic growth and a need for 
educational reform designed to meet the challenges of globalization.  This has involved an accelerating 
series of reforms of curriculum and assessment. The Chinese ten-year plan National Plan for Education 
Reform and Development (CMOE, 2010) highlighted in particular the need to improve teaching quality, 
methods and approaches.  Moreover, similar challenges exist and reforms are underway in other East 
Asian countries. 
 

การศกึษาวิจยัในบริบทตา่งประเทศ เชน่ สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจกัร ได้ให้ความส าคญักบัคณุคา่และบทบาท
ของชมุชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Communities หรือ PLCs) เพ่ือสง่เสริมการปฏิบตัทิาง
วิชาชีพ (Stoll & Louis, 2007) นอกจากนีก้ารศกึษาวิจยัท่ีแสดงผลลพัท์เชิงบวกจากการท่ีโรงเรียนได้ด าเนินโครงการ
ชมุชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพก็มีจ านวนเพิ่มมากขึน้ (Lomos et al., 2012; Thomas, 2010) ดงันัน้จงึไมน่า่แปลกใจท่ี
การศกึษาแนวคิดการด าเนินโครงการชมุชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพจะได้รับความสนใจในระดบันานาชาติ โดยเฉพาะ
ในประเทศจีนและประเทศในแถบเอเชียตะวนัออก (Hannum et al., 2007; Sargent & Hannum, 2009; Wong 2010a; 
2010b) นบัตัง้แตป่ระเทศจีนได้น าระบบเศรษฐกิจการแข่งขนั (Market-Based Economy) มาใช้ รัฐบาลจีนได้เช่ือมโยง
เป้าหมายของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกบัความจ าเป็นในการปฏิรูปการศกึษาท่ีออกแบบมาเพ่ือให้สอดคล้องกบั
การท่ีประเทศจีนก้าวไปสู่ยคุโลกาภิวตัน์ ด้วยเหตนีุจ้งึได้มีการเร่งรัดการปฏิรูปหลกัสตูรและการประเมินผล แผนการ
พฒันาและปฏิรูปการศกึษาแหง่ชาติในระยะเวลา 10 ปี ของประเทศจีน (CMOE, 2010) มุง่เน้นความจ าเป็นในการ
ปรับปรุงคณุภาพการสอน แนวทางและวิธีการสอน ในขณะเดียวกนั ประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียตะวนัออกก็ก าลงัเผชิญกบั
ความท้าทายนีแ้ละอยูใ่นระหวา่งการปฏิรูปการสอนเชน่เดียวกนั 
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However, in mainland China, little empirical research exists on this topic although some researchers 
have argued that PLCs typically exist as part of the formal organisational structure of the education 
system, largely in the form of teaching and school research groups (Teddlie & Liu, 2008).  Other research 
indicates that for many teachers in China professional learning is underdeveloped and that their 
satisfaction with CPD activities is low (Zhao et al, 2009). Moreover, there are indications that teachers’ 
access to CPD is not equitable, with those in disadvantaged and rural areas having fewer opportunities 
to participate meaningfully in professional development (Robinson, & Yi, 2008). Given the importance of 
raising educational quality to reduce poverty in China (Zhang & Zhao, 2006), it is timely and essential to 
consider the nature and reality of teachers professional development as well as the utility of 
professional learning communities concept to enhance teacher quality and school effectiveness.   
 

อยา่งไรก็ตาม การศกึษาวิจยัเชิงประจกัษ์ในเร่ืองนีมี้จ านวนไมม่ากนกัในประเทศจีน แม้วา่นกัวิจยับางคนยืนยนัวา่ PLCs
มกัจะอยูใ่นโครงสร้างองค์กรทางระบบการศกึษา โดยสว่นใหญ่อยูใ่นรูปแบบของกลุม่การสอนและการศกึษาวิจยัใน
โรงเรียน (Teddlie & Liu, 2008) งานวิจยัอ่ืน ๆ ระบวุา่ครูจ านวนมากในประเทศจีนเห็นวา่การเรียนรู้ทางวิชาชีพยงัด้อย
พฒันา และความพงึพอใจของครูท่ีมีตอ่กิจกรรมเพี่อการเรียนรู้ทางวิชาชีพก็อยูใ่นระดบัต ่า (Zhao et al, 2009) 
นอกจากนี ้มีข้อมลูท่ีบง่ชีว้า่โอกาสในการท่ีครูจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพี่อการเรียนรู้ทางวิชาชีพนัน้ยงัมีไมท่ัว่ถึง 
กลา่วคือ ครูท่ีอาศยัอยูใ่นเขตชนบทท่ีหา่งไกลมีโอกาสน้อยท่ีจะได้เข้าร่วมโครงการพฒันาวิชาชีพ (Robinson & Yi, 
2008) หากการยกระดบัคณุภาพการศกึษานัน้มีความส าคญัตอ่การลดปัญหาความยากจนในประเทศจีน (Zhang & 
Zhao, 2006) ยอ่มมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาธรรมชาตแิละความเป็นจริงของการพฒันาวิชาชีพครู ตลอดจนสิ่งท่ี
เป็นประโยชน์อยา่งแท้จริงของชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือสง่เสริมคณุภาพของครูและประสิทธิผลของโรงเรียน 
 
In this context, the evidence from the ITDEQC project indicates that Chinese schools developing as 
effective professional learning communities could meaningfully contribute to achieving the desired 
educational reforms and change (Thomas et al 2015).   Therefore, this policy brief and the ITDEQC 
teachers’ toolkit seeks to support the development of PLCs by providing lessons learned and best 
practice exemplars from PLCs in Chinese case study schools.  These PLC materials are relevant to 
Chinese teachers but are also designed to be potentially useful to teachers in other Confucian heritage 
countries in East Asia.  
 

ข้อมลูจากการด าเนินโครงการพฒันาครูและคณุภาพการศกึษาในประเทศจีน (ITDEQC) ระบวุา่โรงเรียนในประเทศจีนท่ี
พฒันาเป็นชมุชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีมีประสิทธิผลสามารถมีสว่นชว่ยในการน าพาไปสูก่ารปฏิรูปการศกึษาและ
การเปล่ียนแปลงตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ได้ ดงันัน้ ข้อเสนอเชิงนโยบายและเคร่ืองมือส าหรับครูท่ีเข้าร่วมโครงการ ITDEQC 
จะชว่ยสนบัสนนุการพฒันา PLCs โดยผ่านบทเรียนท่ีครูได้เรียนรู้และตวัอยา่งการปฏิบตัจิาก PLCs จากกรณีศกึษาของ
โรงเรียนตา่งๆในประเทศจีน วสัดแุละเอกสารของ PLCs เหลา่นีไ้มเ่พียงแตจ่ะเช่ือมโยงกบับริบทของครูชาวจีน แตย่งั
ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับครูในประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียตะวนัออกท่ีได้รับอิทธิพลจากลทัธิขงจือ้  
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Improving Teacher Development and Educational Quality in China (ITDEQC) Project 

โครงการพฒันาครูและคณุภาพการศกึษาในประเทศจีน (ITDEQC) 
 
The evidence we draw on comes from the findings of a joint UK-China research project “Improving 
Teacher Development and Educational Quality in China” funded by UKAID/DfID (IEEQC/ITDEQC, 2017).  
The research investigated the existence and relevance of professional learning communities (PLCs) to 
promote student outcomes and teacher development in Chinese senior secondary schools. Both 
quantitative and qualitative data were collected and analysed including interviews and focus groups 
with 90+ stakeholders and a survey of 17,000+ teachers in three regions. The ways PLCs are promoted 
and sustained in Chinese schools were identified from national policy makers and four detailed case 
study schools, selected on the basis of “value added effectiveness” and rural/urban location.  Overall, 
the project sought to provide quality data to enhance understanding of teacher development and 
learning, how these aspects relate to school effectiveness and improvement and how sustainable 
teacher development can be promoted.  
 

ข้อมลูท่ีเรารวบรวมได้นัน้มาจากโครงการความร่วมมือทางการศกึษาวิจยัระหว่างสหราชอาณาจกัรและประเทศจีน เร่ือง 
“การพฒันาครูและคณุภาพการศกึษาในประเทศจีน” ซึง่ได้รับทนุสนบัสนนุจาก UKAID / DfID (IEEQC/ITDEQC, 2017) 
งานวิจยันีไ้ด้ศกึษาการด ารงอยูแ่ละความเก่ียวข้องของชมุชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLCs) เพ่ือสง่เสริมผลการเรียนรู้
ของนกัเรียนและการพฒันาครูในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายของประเทศจีน ข้อมลูเชิงปริมาณและคณุภาพซึ่งได้ถกู
รวบรวมและวิเคราะห์นัน้ประกอบด้วยบทสมัภาษณ์และการสนทนากลุม่จากผู้ มีสว่นได้สว่นเสียประมาณ 90 คน และ
แบบส ารวจจากครู จ านวน 17,000 คน จาก 3 ภมูิภาค การท่ี PLCs ได้รับการสง่เสริมและสนบัสนนุให้ด าเนินการใน
โรงเรียนตา่งๆ ในประเทศจีนถกูก าหนดโดยผู้ก าหนดนโยบายแหง่ชาตแิละโรงเรียนกรณีศกึษา จ านวน 4 แหง่ ซึง่ได้รับ
การคดัเลือกจาก “ความมีประสิทธิภาพท่ีเพิ่มมลูคา่” และโรงเรียนท่ีห่างไกลหรือโรงเรียนในชนบท โดยภาพรวมแล้ว 
โครงการ (ITDEQC) มีจดุมุง่หมายเพ่ือให้ข้อมลูเชิงคณุภาพ เพ่ือสร้างความเข้าใจเร่ืองการพฒันาครูและการเรียนรู้ สิ่ง
เหลา่นีมี้ความเช่ือมโยงกบัประสิทธิผลและการพฒันาของโรงเรียนยา่งไร ตลอดจนเราจะสง่เสริมการพฒันาครูอยา่ง
ยัง่ยืนได้อยา่งไร 
 
The definition of PLC used in the ITDEQC project was as follows: “A professional learning community 
(PLC) is an inclusive group of people, motivated by a shared learning vision, who support and work with 
each other, finding ways, inside and outside their immediate community, to enquire on their practice 
and together learn new and better approaches that will enhance all students’ learning.”  
 

นิยามของ PLC ตามโครงการ ITDEQC มีดงันี ้"ชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) คือ กลุม่คนท่ีรวมตวักนัจากการมี
วิสยัทศัน์ในการเรียนรู้ร่วมกนั กลุม่คนท่ีสนบัสนนุซึง่กนัและกนัตลอดจนท างานร่วมกนั  หาแนวทางทัง้จากภายในและ
ภายนอกชมุชนเพ่ือสอบถามแนวทางการปฏิบตั ิและร่วมกนัเรียนรู้แนวทางใหม่ๆ  ท่ีจะชว่ยสง่เสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน
ทกุคน” 
 
This definition was taken from the source materials, for school leaders and other leaders of professional 
learning (Stoll et al, 2006), produced from UK government-funded research into creating and sustaining 
effective professional learning communities (Bolam et al 2005).  A key aim of the ITDEQC project was to 
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explore and test out in the Chinese context the existence and stakeholder perceptions of eight PLC 
characteristics and four processes which promote and sustain them, as identified by Bolam and 
colleagues:   
 

ค านิยามมาจากเอกสารข้อมลูตา่งๆ และมีไว้ส าหรับผู้น าของโรงเรียนและผู้น าด้านการเรียนรู้ทางวิชาชีพคนอ่ืนๆ (Stoll et 
al., 2006) เอกสารตา่งๆ ล้วนมากจากงานวิจยัซึง่ได้รับทนุจากรัฐบาลองักฤษซึง่มีจดุมุง่หมายท่ีจะสร้างและสนบัสนนุ
ชมุชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ (Bolam, et al., 2005) จดุมุง่หมายหลกัของโครงการ ITDEQC คือ 
ส ารวจและตรวจสอบการรับรู้ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในบริบทของประเทศจีน เร่ืองลกัษณะ 8 ประการของ PLC ตลอดจน 
4 ขัน้ตอนในการประชาสมัพนัธ์และสนนุลกัษณะดงักลา่ว ตามท่ี Bolam และคณะได้ระบไุว้ 
 
Eight Characteristics of a PLC: Shared values and vision, Collective responsibility for students’ learning, 
Collaboration focused on learning, Group as well as individual professional learning, Reflective 
professional enquiry, Openness, networks and partnerships, Inclusive Membership, Mutual trust, 
respect and support.  
 

ลกัษณะส าคญั 8 ประการของ PLC: มีคา่นิยมและวิสยัทศัน์ร่วมกนั มีความรับผิดชอบร่วมกนัในการเรียนรู้ของนกัเรียน 
ร่วมกนัท างานโดยมุง่เน้นท่ีการเรียนรู้เป็นหลกั การเรียนรู้ทางวิชาชีพในรายบคุคลและกลุม่ การตัง้ค าถามสะท้อน
ความคดิด้านวิชาชีพ การเปิดกว้าง เครือขา่ยและการเป็นหุ้นสว่นร่วมกนั ตลอดจนการรวมสมาชิก ความไว้วางใจซึง่กนั 
ความเคารพ และการสนบัสนนุซึง่กนัและกนั 
        
Four Processes to develop a PLC: Optimising resources and structures to promote the PLC, Promoting 
professional learning, Evaluating and sustaining the PLC, Leading and managing to promote the PLC. 
 

4 ขัน้ตอนในการพฒันา PLC: การเพิ่มพนูทรัพยากรและโครงสร้างเพื่อประชาสมัพนัธ์ PLC การสง่เสริมการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ การประเมินและการสนบัสนนุ PLC การเป็นผู้น าและการจดัการเพ่ือประชาสมัพนัธ์ PLC 
 
A key difference between PLCs and the related concept of “school learning community” is that PLCs are 
primarily focused on teacher development and the impact of teacher learning on student outcomes.  
Overall the two concepts overlap, but the idea of a “school learning community” is a broader concept 
highlighting the learning context and processes of all individuals in the school community.  
 

ความแตกตา่งท่ีส าคญัระหว่าง PLCs กบัแนวคิด “ชมุชนการเรียนรู้ในโรงเรียน” คือ PLCs มุง่เน้นการพฒันาครูและ
บทบาทของการเรียนรู้ของครูท่ีมีตอ่ผลการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยทัว่ไปแล้ว ทัง้สองแนวคดินัน้มีความคาบเก่ียวกนั แต่
ทวา่ “ชมุชนการเรียนรู้ในโรงเรียน” นัน้เป็นแนวคิดท่ีกว้างกวา่ซึง่ให้ความส าคญักบับริบทและกระบวนการในการเรียนรู้
ของคนในโรงเรียน 
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What are the lessons learned about PLCs in China?  

สิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบั PLCs ในประเทศจีนมีอะไรบ้าง? 
 
The findings from the ITDEQC study indicate that the concept of PLCs is relevant and useful in the 
Chinese context, both established sub-PLCs, as well as whole school PLCs seem to exist.  However, 
participants understanding of the concept varied, as did their view of how far features of a PLC were 
evident in their own schools or more generally in Chinese schools. Typically and in line with previous 
research (Wong, 2010), stakeholders linked PLCs with their established practice of teachers working in 
teaching and research groups, and other existing professional development mechanisms such as strong 
support for mentoring, collaboration and model lessons. Although all the case schools used teaching 
groups as an organising mechanism for management they differed in the ways these groups operated 
and in the ways participants described their involvement and purposes, for example involving more or 
less meaningful reflective enquiry.  Nevertheless, students in all four case study schools said they felt 
supported by teachers – though these were all final year students and preparing for the college 
entrance exam.  They all referred to giving regular formal feedback on teachers’ practice.  They 
expected, and saw, changes as a result of their feedback. 
 

สิ่งท่ีค้นพบจากการศกึษา ITDEQC คือแนวคิดเก่ียวกบั PLCs มีความเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ในบริบทของประเทศ
จีน โดยแนวคิดปรากฏอยูท่ัง้ในชมุชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพยอ่ยและในระดบัโรงเรียน อยา่งไรก็ตาม ความเข้าใจของ
ผู้ เข้าร่วมในงานวิจยัเก่ียวกบัแนวคิดดงักล่าวนัน้มีหลากหลาย เชน่เดียวกนั มมุมองของพวกเขาท่ีมองวา่แนวคิดนีป้รากฏ
ชดัเจนอยู่ในโรงเรียนของพวกเขาเองหรือโรงเรียนทัว่ไปในประเทศจีนก็มีความหลากหลาย การศกึษาวิจยัดงักลา่วมีความ
สอดคล้องกบังานวิจยัก่อนหน้านี ้(Wong, 2010) ท่ีพบว่าผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้เช่ือมโยง PLCs กบัการปฏิบตัขิองครูท่ีอยู่
ในกลุม่การสอนและการวิจยั และกลไกการพฒันาทางวิชาชีพอ่ืน ๆ เชน่ สนบัสนนุการให้ค าปรึกษา การท างานร่วมกนั 
และบทเรียนแมแ่บบ แม้วา่โรงเรียนกรณีศกึษาทัง้หมดได้ใช้กลุม่การสอนเป็นกลไกในการจดัการ แตก่ลุม่การสอนก็มี
ความแตกตา่งกนัไปในลกัษณะการด าเนินการและลกัษณะท่ีผู้ เข้าร่วมงานวิจยัได้อธิบายถึงวตัถปุระสงค์และการมีสว่น
ร่วมของพวกเขา เชน่ พวกเขามีสว่นร่วมในการสอบถามเพ่ือสะท้อนความคดิมากน้อยเพียงใด อยา่งไรก็ตาม นกัเรียนท่ี
ศกึษาในโรงเรียนกรณีศกึษาทัง้ 4 แหง่ กลา่วถึงความรู้สกึของพวกเขาว่า พวกได้รับการสนบัสนนุจากครู แม้วา่พวกเขาจะ
เรียนอยู่ในชัน้ปีสดุท้ายและก าลงัจะเตรียมตวัสอบเข้ามหาวิทยาลยั พวกเขาได้กลา่วถึงการท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบั
การปฏิบตัขิองครู พวกเขาคาดหวงัและได้เห็นการเปล่ียนแปลงอนัเป็นผลมาจากข้อเสนอแนะของพวกเขา 
 
In terms of the eight particular PLC characteristics identified in English schools (Bolam et al, 2005), there 
was generally strong consistent evidence from policy makers and across the four senior secondary 
schools on four out of eight characteristics. The most developed PLC features comprised:  

• shared value and vision,  

• collective responsibility for student learning,  

• collaboration focused on learning,  

• group and individual professional learning.  
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ในสว่นของลกัษณะเฉพาะ 8 ประการ ของ PLC ท่ีมกัปรากฎในโรงเรียนตา่งๆขององักฤษ (Bolam et al, 2005) 
ลกัษณะเฉพาะของ PLC 4 ประการ ท่ีปรากฏตรงกนัในข้อมลูท่ีได้รับจากผู้ก าหนดนโยบายและโรงเรียนมธัยมศกึษาตอน
ปลายทัง้ 4 แหง่ มีดงันี:้ 

• คา่นิยมและและวิสยัทศัน์ท่ีมีร่วมกนั 
• ความรับผิดชอบร่วมกนัในการเรียนรู้ของนกัเรียน 
• ความร่วมมือด้านการเรียนรู้ 
• การเรียนรู้ทางวิชาชีพในรายบคุคลและกลุม่คณะ 

 
Meanwhile, the evidence was more mixed for two PLC features: mutual trust, respect and support and 
openness, networks and partnerships, with the latter feature clearly linked by school staff to the extent 
of funding opportunities. In contrast, the most challenging PLC features were found to be:  
 

• reflective professional enquiry  

• inclusive Membership 
 

ในขณะเดียวกนั มีข้อมลูท่ีแสดงลกัษณะเฉพาะของ PLC ท่ีผสมผสานลกัษณะ 2 ประการเข้าด้วยกนั: ความไว้วางใจซึง่
กนัและกนั ความเคารพ และการสนบัสนนุซึง่กนัและกนั กบั การเปิดกว้าง เครือขา่ย และการเป็นหุ้นสว่น โดย
ลกัษณะเฉพาะอยา่งหลงัปรากฎชดัเจนในข้อมลูเก่ียวกบับคุคลากรของโรงเรียนกบัโอกาสในการได้รับทนุ ใน
ขณะเดียวกนั ลกัษณะของ PLC ท่ีท้าทายท่ีสดุมีดงันี:้ 

• การสอบถามเก่ียวกบัวิชาชีพแบบสะท้อนความคดิ 
• การวมสมาชิก 

 
Inclusiveness was the least easily understood concept.  The response of schools to this idea varied but 
typically was focused on the separate nature of support staff responsibilities.  In terms of reflective 
professional enquiry, this appears to be highly formalized and monitored in Chinese schools and some 
stakeholders consequently considered teachers reflections to be rather superficial or much too focused 
on examination success. The management of teachers is typically hierarchical and lacks opportunities 
for distributed leadership, which may result in teachers’ being motivated mainly by external incentives 
such as promotion criteria.  Interestingly junior teachers and some non-teachers seemed to express the 
more progressive ideas but the social and organizational hierarchy may impede their contribution. The 
extent to which this is evident varies between schools and links to ideas of mutual trust, respect and 
support, a factor which also seemed to differ between the four Chinese schools but nevertheless is 
clearly evident in more mature PLCs.   
 

การรวมทกุกลุม่คน เป็นแนวคดิท่ีเข้าใจได้ง่ายท่ีสดุ การตอบสนองของโรงเรียนตา่งๆ ท่ีมีตอ่แนวคิดนีมี้หลากหลาย ตาม
แบบฉบบัแล้วจะเน้นท่ีธรรมชาตขิองหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนบัสนนุ ดเูหมือนว่าจะมีการมองหา
ลกัษณะเฉพาะในด้านการตัง้ค าถามแบบสะท้อนความคิดในโรงเรียนตา่งๆ ของจีน และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียพิจารณาวา่
การสะท้อนความคิดของครูคอ่นข้างจะผิวเผินหรือมุง่เน้นไปท่ีความส าเร็จของการสอบมากเกินไป การจดัการของครูมกั
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เป็นแบบล าดบัชัน้และขาดโอกาสในการเป็นผู้น าซึง่อาจสง่ผลตอ่ครูท่ีมีแรงจงูใจจากภายนอก เชน่ เกณฑ์การเล่ือนล าดบั
ขัน้ อีกประเด็นท่ีนา่สนใจคือดเูหมือนวา่ครูรุ่นใหมแ่ละบคุลากรท่ีไมใ่ชค่รูจะแสดงความคดิท่ีก้าวหน้ามากขึน้ แตล่ าดบัชัน้
ขององค์กรอาจขดัขวางการมีสว่นร่วมของพวกเขา การท่ีข้อมลูนีมี้ความแตกตา่งกนัไปในแตล่ะโรงเรียนและความ
เช่ือมโยงระหวา่งแนวคิดเร่ืองความไว้วางใจซึง่กนั ความเคารพ และการสนบัสนนุซึง่กนัและกนั ซึง่เป็นปัจจยัท่ีดเูหมือน
จะแตกตา่งกนัออกไปในโรงเรียนจีนทัง้ 4 แหง่ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ข้อมลูดงักลา่วปรากฏอยูอ่ยา่งชดัเจนใน PLCs ท่ีเตบิโต
มากขึน้ 
 
In terms of how PLC development could be better supported in the Chinese context, teachers and policy 
makers indicated that the activity by leaders and educational administrative departments at all levels 
(school, region, national) was key and closely involved the policy and method of evaluating teacher’s 
professional development and student outcomes.  This issue is important and suggests that the PLC 
concept needs to be adapted to the Chinese context.  Aspects that need to be considered in refining the 
PLC concept in China include acknowledging: 
 

ในประเดน็ท่ีวา่ท าอยา่งไรจงึจะพฒันา PLC ให้มีความเหมาะสมกบับริบทของจีนนัน้ ครูและผู้ก าหนดนโยบายชีว้า่ 
กิจกรรมท่ีด าเนินการโดยผู้น าและฝ่ายบริหารการศกึษาในทกุระดบั (โรงเรียน ภมูิภาค ประเทศ) เป็นกญุแจส าคญัและ
เช่ือมโยงกนัอยา่งใกล้ชิดกบันโยบายและวิธีการประเมินการพฒันาทางวิชาชีพของครูและผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 
ประเดน็นีมี้ความส าคญัและแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับแนวคิด PLC เพ่ือให้เข้ากบับริบทของประเทศจีน 
มมุมองท่ีจ าเป็นจะต้องพิจารณาเพ่ือปรับแนวคดิ PLC ในประเทศจีนคือการรับรู้วา่: 
 

• A Confucian heritage context, where many students, their parents and society more broadly, 
typically value high stakes examination results above all other educational outcomes. 

• Large differences exist in socio-economic development and traditional perspectives between 
east and west and rural and urban contexts; consequently new ideas such as PLCs may be more 
difficult to implement in some poorer areas.  

• The strength of existing pedagogies and collaboration, as well as hierarchies and competition, 
which typically down plays the role of non-teaching support staff and parents and does not 
facilitate distributed leadership. 

• The need for explicit government and regional policy to support PLC development in schools as 
well as funding for training teachers and other stakeholders in the PLC concept.  
 

 

• ในบริบทของลทัธิขงจ๊ือ นกัเรียน ผู้ปกครอง และสงัคม ให้คณุคา่กบัผลการสอบอยา่งยิ่ง หากเทียบกบัผลจาก
การศกึษาด้านอ่ืนๆ  

• มีความแตกตา่งกนัอยา่งมากในด้านการพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคม และในมมุมองแบบดัง้เดมิ ระหวา่งภาค
ตะวนัออกและตะวนัตกของจีน บริบทของสงัคมเมืองและชนบท ดงันัน้ แนวคิดใหม่ๆ  เชน่ PLCs อาจจะยากตอ่
ตอ่การน าไปปฏิบตัใินพืน้ท่ีท่ียากจน 

• ความแข็งแกร่งของศาสตร์การสอนท่ีมีมา ความร่วมมือ ชนชัน้ และการแขง่ขนั ซึง่ลดบทบาทของเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
สนบัสนนุและผู้ปกครองและไมเ่อือ้ตอ่ความเป็นผู้น า 
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• ความต้องการด้านนโยบายของรัฐบาลและระดบัภมูิภาคท่ีชดัเจนในการสนบัสนนุการพฒันา PLC ในโรงเรียน 
ตลอดจนการะดมทนุสนบัสนนุในการฝึกอบรมครูและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนภายใต้แนวคดิ PLC 

 
The last point is crucial given the leadership of the head and support from the whole district and 
national government is key to empower teachers to take more responsibilities themselves for their own 
learning and school improvement.  Adequate time and training is also necessary for new habits to be 
cultivated, although it is likely that large variations in funding across regions and schools needs to be 
better addressed to provide more opportunities for rural schools and teachers to be actively engaged in 
PLC development.   
 

ประเดน็ส าคญัสดุท้ายคือความเป็นผู้น าและการสนบัสนนุจากทัง้ภมูิภาคและรัฐบาลแหง่ชาตถืิอเป็นกญุแจส าคญัในการ
พฒันาศกัยภาพของครูให้มีความรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของตนเองและการพฒันาโรงเรียนให้มากขึน้ นอกจากนี ้เวลา
และการฝึกอบรมท่ีเพียงพอยงัจ าเป็นส าหรับการปลกูฝังนิสยัใหม่ๆ  แม้วา่จะมีความเป็นไปได้สงูวา่การกระจายทนุใน
ภมูิภาคและโรงเรียนตา่งๆ จ าเป็นต้องมีการจดัการท่ีดีขึน้ เพ่ือสร้างโอกาสให้โรงเรียนและครูในชนบทมีสว่นร่วมในการ
พฒันา PLC มากขึน้ 
 
Overall, we would argue that the ITDEQC evidence indicates that educational reforms around teacher 
development and improving student outcomes could be enhanced through PLC development tailored 
for the Chinese or similar East Asian contexts. Stakeholders clearly indicated that PLC evaluation tools 
and training could improve professional development practices and teacher agency.  ITDEQC schools 
reported that staff who had received such training had developed a better understanding of the 
features of more effective PLCs, such as reflective teaching practices and distributed leadership.  In 
some cases ITDEQC schools had also subsequently introduced more effective strategies to promote and 
sustain the school as a PLC, such as greater involvement of non-teaching support staff.  The important 
lesson learned is that PLC development adapted to Confucian heritage contexts and country priorities 
has the potential to be very powerful in bringing about the changes needed to improve quality and 
equity in the Chinese and similar east Asian education systems.  However, this is unlikely to be achieved 
without explicit endorsement and support from policy makers and school leaders and impact may be 
limited without a fairer distribution of resources across schools and regions. 
 

โดยภาพรวม เรายืนยนัวา่ข้อมลูจากโครงการ ITDEQC แสดงให้เห็นวา่เราสามารถสง่เสริมการปฏิรูปการศกึษาด้านการ
พฒันาครูและการปรับปรุงผลการเรียนรู้ของนกัเรียนผา่นการพฒันา PLC ซึง่สามารถออกแบบให้เหมาะสมกบัส าหรับ
บริบทของประเทศจีนหรือประเทศในเอเชียตะวนัออกท่ีมีบริบทคล้ายกนั ผู้ มีสว่นได้เสียได้ระบวุ่าเคร่ืองมือส าหรับการ
ประเมินผลและการฝึกอบรมของ PLC สามารถชว่ยปรับปรุงวิธีปฏิบตัใินการพฒันาวิชาชีพและหนว่ยงานครู โรงเรียน
ภายใต้โครงการ ITDEQC รายงานวา่เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการฝึกอบรมดงักลา่วมีความเข้าใจมากขึน้ในเร่ืองคณุลกัษณะของ 
PLCs ท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เชน่ การสอนแบบสะท้อนความคดิและการเป็นผู้น า ในบางกรณี โรงเรียนภายใต้โครงการ 
ITDEQC ได้แนะน ากลยทุธ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ในการสง่เสริมและสนบัสนนุโรงเรียน เชน่เดียวกบัท่ี PLC ได้
ด าเนินการ เชน่ การท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนบัสนนุมีสว่นร่วมมากขึน้ บทเรียนส าคญัคือ การพฒันา PLC ซึง่ได้รับการปรับให้
สอดคล้องกบับริบทของลทัธิขงจือ้และล าดบัความส าคญัของประเทศท่ีมีศกัยภาพในการท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ี
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จ าเป็นเพ่ือปรับปรุงคณุภาพและความเทา่เทียมกนัในระบบการศกึษาของประเทศจีนและของประเทศเอเชียตะวนัออกท่ี
มีบริบทคล้ายคลงึกนั อย่างไรก็ตาม สิ่งนีจ้ะเป็นไปไมไ่ด้หากไมมี่การรับรองอยา่งชดัเจนและการสนบัสนนุจากผู้ก าหนด
นโยบายและผู้น าโรงเรียน และผลอาจถกูจ ากดัโดยไมมี่การแจกจา่ยทรัพยากรอย่างเป็นธรรมระหวา่งโรงเรียนและ
ภมูิภาค 
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