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Introduction

บทนา
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.

การศึกษาวิจยั ในบริบทต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ได้ ให้ ความสาคัญกับคุณค่าและบทบาท
ของชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Communities หรื อ PLCs) เพื่อส่งเสริมการปฏิบตั ทิ าง
วิชาชีพ (Stoll & Louis, 2007) นอกจากนี ้การศึกษาวิจยั ที่แสดงผลลัพท์เชิงบวกจากการที่โรงเรี ยนได้ ดาเนินโครงการ
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพก็มีจานวนเพิ่มมากขึ ้น (Lomos et al., 2012; Thomas, 2010) ดังนันจึ
้ งไม่นา่ แปลกใจที่
การศึกษาแนวคิดการดาเนินโครงการชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพจะได้ รับความสนใจในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะ
ในประเทศจีนและประเทศในแถบเอเชียตะวันออก (Hannum et al., 2007; Sargent & Hannum, 2009; Wong 2010a;
2010b) นับตังแต่
้ ประเทศจีนได้ นาระบบเศรษฐกิจการแข่งขัน (Market-Based Economy) มาใช้ รัฐบาลจีนได้ เชื่อมโยง
เป้าหมายของการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจกับความจาเป็ นในการปฏิรูปการศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การที่ประเทศจีนก้ าวไปสู่ยคุ โลกาภิวตั น์ ด้ วยเหตุนี ้จึงได้ มีการเร่งรัดการปฏิรูปหลักสูตรและการประเมินผล แผนการ
พัฒนาและปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติในระยะเวลา 10 ปี ของประเทศจีน (CMOE, 2010) มุง่ เน้ นความจาเป็ นในการ
ปรับปรุงคุณภาพการสอน แนวทางและวิธีการสอน ในขณะเดียวกัน ประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกก็กาลังเผชิญกับ
ความท้ าทายนี ้และอยูใ่ นระหว่างการปฏิรูปการสอนเช่นเดียวกัน
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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.

อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจยั เชิงประจักษ์ ในเรื่ องนี ้มีจานวนไม่มากนักในประเทศจีน แม้ วา่ นักวิจยั บางคนยืนยันว่า PLCs
มักจะอยูใ่ นโครงสร้ างองค์กรทางระบบการศึกษา โดยส่วนใหญ่อยูใ่ นรูปแบบของกลุม่ การสอนและการศึกษาวิจยั ใน
โรงเรี ยน (Teddlie & Liu, 2008) งานวิจยั อื่น ๆ ระบุวา่ ครู จานวนมากในประเทศจีนเห็นว่าการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพยังด้ อย
พัฒนา และความพึงพอใจของครูที่มีตอ่ กิจกรรมเพี่อการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพก็อยูใ่ นระดับต่า (Zhao et al, 2009)
นอกจากนี ้ มีข้อมูลที่บง่ ชี ้ว่าโอกาสในการที่ครูจะสามารถเข้ าร่วมกิจกรรมเพี่อการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพนันยั
้ งมีไม่ทวั่ ถึง
กล่าวคือ ครูที่อาศัยอยูใ่ นเขตชนบทที่หา่ งไกลมีโอกาสน้ อยที่จะได้ เข้ าร่วมโครงการพัฒนาวิชาชีพ (Robinson & Yi,
2008) หากการยกระดับคุณภาพการศึกษานันมี
้ ความสาคัญต่อการลดปั ญหาความยากจนในประเทศจีน (Zhang &
Zhao, 2006) ย่อมมีความจาเป็ นที่จะต้ องพิจารณาธรรมชาติและความเป็ นจริงของการพัฒนาวิชาชีพครู ตลอดจนสิ่งที่
เป็ นประโยชน์อย่างแท้ จริงของชุมชนการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมคุณภาพของครูและประสิทธิผลของโรงเรี ยน
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.

ข้ อมูลจากการดาเนินโครงการพัฒนาครูและคุณภาพการศึกษาในประเทศจีน (ITDEQC) ระบุวา่ โรงเรี ยนในประเทศจีนที่
พัฒนาเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพที่มีประสิทธิผลสามารถมีสว่ นช่วยในการนาพาไปสูก่ ารปฏิรูปการศึกษาและ
การเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ได้ ดังนัน้ ข้ อเสนอเชิงนโยบายและเครื่ องมือสาหรับครูที่เข้ าร่วมโครงการ ITDEQC
จะช่วยสนับสนุนการพัฒนา PLCs โดยผ่านบทเรี ยนที่ครูได้ เรี ยนรู้และตัวอย่างการปฏิบตั จิ าก PLCs จากกรณีศกึ ษาของ
โรงเรี ยนต่างๆในประเทศจีน วัสดุและเอกสารของ PLCs เหล่านี ้ไม่เพียงแต่จะเชื่อมโยงกับบริ บทของครูชาวจีน แต่ยงั
ได้ รับการออกแบบมาเพื่อให้ เป็ นประโยชน์กับครูในประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกที่ได้ รับอิทธิพลจากลัทธิขงจื ้อ
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Improving Teacher Development and Educational Quality in China (ITDEQC) Project

โครงการพัฒนาครูและคุณภาพการศึกษาในประเทศจีน (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.

ข้ อมูลที่เรารวบรวมได้ นนมาจากโครงการความร่
ั้
วมมือทางการศึกษาวิจยั ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศจีน เรื่ อง
“การพัฒนาครูและคุณภาพการศึกษาในประเทศจีน” ซึง่ ได้ รับทุนสนับสนุนจาก UKAID / DfID (IEEQC/ITDEQC, 2017)
งานวิจยั นี ้ได้ ศกึ ษาการดารงอยูแ่ ละความเกี่ยวข้ องของชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพ (PLCs) เพื่อส่งเสริมผลการเรี ยนรู้
ของนักเรี ยนและการพัฒนาครูในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศจีน ข้ อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพซึ่งได้ ถกู
รวบรวมและวิเคราะห์นนประกอบด้
ั้
วยบทสัมภาษณ์และการสนทนากลุม่ จากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียประมาณ 90 คน และ
แบบสารวจจากครู จานวน 17,000 คน จาก 3 ภูมิภาค การที่ PLCs ได้ รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ดาเนินการใน
โรงเรี ยนต่างๆ ในประเทศจีนถูกกาหนดโดยผู้กาหนดนโยบายแห่งชาติและโรงเรี ยนกรณีศกึ ษา จานวน 4 แห่ง ซึง่ ได้ รับ
การคัดเลือกจาก “ความมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมูลค่า” และโรงเรี ยนที่ห่างไกลหรื อโรงเรี ยนในชนบท โดยภาพรวมแล้ ว
โครงการ (ITDEQC) มีจดุ มุง่ หมายเพื่อให้ ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อสร้ างความเข้ าใจเรื่ องการพัฒนาครูและการเรี ยนรู้ สิ่ง
เหล่านี ้มีความเชื่อมโยงกับประสิทธิผลและการพัฒนาของโรงเรี ยนย่างไร ตลอดจนเราจะส่งเสริมการพัฒนาครูอย่าง
ยัง่ ยืนได้ อย่างไร
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 มีดงั นี ้ "ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) คือ กลุม่ คนที่รวมตัวกันจากการมี
วิสยั ทัศน์ในการเรี ยนรู้ร่วมกัน กลุม่ คนที่สนับสนุนซึง่ กันและกันตลอดจนทางานร่วมกัน หาแนวทางทังจากภายในและ
้
ภายนอกชุมชนเพื่อสอบถามแนวทางการปฏิบตั ิ และร่วมกันเรี ยนรู้แนวทางใหม่ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
ทุกคน”
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
3

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:

คานิยามมาจากเอกสารข้ อมูลต่างๆ และมีไว้ สาหรับผู้นาของโรงเรี ยนและผู้นาด้ านการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพคนอื่นๆ (Stoll et
al., 2006) เอกสารต่างๆ ล้ วนมากจากงานวิจยั ซึง่ ได้ รับทุนจากรัฐบาลอังกฤษซึง่ มีจดุ มุง่ หมายที่จะสร้ างและสนับสนุน
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ (Bolam, et al., 2005) จุดมุง่ หมายหลักของโครงการ ITDEQC คือ
สารวจและตรวจสอบการรับรู้ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในบริบทของประเทศจีน เรื่ องลักษณะ 8 ประการของ PLC ตลอดจน
4 ขันตอนในการประชาสั
้
มพันธ์และสนุนลักษณะดังกล่าว ตามที่ Bolam และคณะได้ ระบุไว้
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.

ลักษณะสาคัญ 8 ประการของ PLC: มีคา่ นิยมและวิสยั ทัศน์ร่วมกัน มีความรับผิดชอบร่วมกันในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
ร่วมกันทางานโดยมุง่ เน้ นที่การเรี ยนรู้เป็ นหลัก การเรี ยนรู้ทางวิชาชีพในรายบุคคลและกลุม่ การตังค
้ าถามสะท้ อน
ความคิดด้ านวิชาชีพ การเปิ ดกว้ าง เครื อข่ายและการเป็ นหุ้นส่วนร่วมกัน ตลอดจนการรวมสมาชิก ความไว้ วางใจซึง่ กัน
ความเคารพ และการสนับสนุนซึง่ กันและกัน
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 ขันตอนในการพั
้
ฒนา PLC: การเพิ่มพูนทรัพยากรและโครงสร้ างเพื่อประชาสัมพันธ์ PLC การส่งเสริมการเรี ยนรู้ทาง
วิชาชีพ การประเมินและการสนับสนุน PLC การเป็ นผู้นาและการจัดการเพื่อประชาสัมพันธ์ 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.

ความแตกต่างที่สาคัญระหว่าง PLCs กับแนวคิด “ชุมชนการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน” คือ PLCs มุง่ เน้ นการพัฒนาครูและ
บทบาทของการเรี ยนรู้ของครู ที่มีตอ่ ผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน โดยทัว่ ไปแล้ ว ทังสองแนวคิ
้
ดนันมี
้ ความคาบเกี่ยวกัน แต่
ทว่า “ชุมชนการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน” นันเป็
้ นแนวคิดที่กว้ างกว่าซึง่ ให้ ความสาคัญกับบริ บทและกระบวนการในการเรี ยนรู้
ของคนในโรงเรี ยน
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What are the lessons learned about PLCs in China?

สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับ PLCs ในประเทศจีนมีอะไรบ้ าง?
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.

สิ่งที่ค้นพบจากการศึกษา ITDEQC คือแนวคิดเกี่ยวกับ PLCs มีความเกี่ยวข้ องและเป็ นประโยชน์ในบริ บทของประเทศ
จีน โดยแนวคิดปรากฏอยูท่ งในชุ
ั ้ มชนแห่งการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพย่อยและในระดับโรงเรี ยน อย่างไรก็ตาม ความเข้ าใจของ
ผู้เข้ าร่วมในงานวิจยั เกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าวนันมี
้ หลากหลาย เช่นเดียวกัน มุมมองของพวกเขาที่มองว่าแนวคิดนี ้ปรากฏ
ชัดเจนอยู่ในโรงเรี ยนของพวกเขาเองหรื อโรงเรี ยนทัว่ ไปในประเทศจีนก็มีความหลากหลาย การศึกษาวิจยั ดังกล่าวมีความ
สอดคล้ องกับงานวิจยั ก่อนหน้ านี ้ (Wong, 2010) ที่พบว่าผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ เชื่อมโยง PLCs กับการปฏิบตั ขิ องครูที่อยู่
ในกลุม่ การสอนและการวิจยั และกลไกการพัฒนาทางวิชาชีพอื่น ๆ เช่น สนับสนุนการให้ คาปรึกษา การทางานร่วมกัน
และบทเรี ยนแม่แบบ แม้ วา่ โรงเรี ยนกรณีศกึ ษาทังหมดได้
้
ใช้ กลุม่ การสอนเป็ นกลไกในการจัดการ แต่กลุม่ การสอนก็มี
ความแตกต่างกันไปในลักษณะการดาเนินการและลักษณะที่ผ้ เู ข้ าร่วมงานวิจยั ได้ อธิบายถึงวัตถุประสงค์และการมีสว่ น
ร่วมของพวกเขา เช่น พวกเขามีสว่ นร่วมในการสอบถามเพื่อสะท้ อนความคิดมากน้ อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม นักเรี ยนที่
ศึกษาในโรงเรี ยนกรณีศกึ ษาทัง้ 4 แห่ง กล่าวถึงความรู้สกึ ของพวกเขาว่า พวกได้ รับการสนับสนุนจากครู แม้ วา่ พวกเขาจะ
เรี ยนอยู่ในชันปี
้ สุดท้ ายและกาลังจะเตรี ยมตัวสอบเข้ ามหาวิทยาลัย พวกเขาได้ กล่าวถึงการที่ได้ ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ขิ องครู พวกเขาคาดหวังและได้ เห็นการเปลี่ยนแปลงอันเป็ นผลมาจากข้ อเสนอแนะของพวกเขา
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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ในส่วนของลักษณะเฉพาะ 8 ประการ ของ PLC ที่มกั ปรากฎในโรงเรี ยนต่างๆของอังกฤษ (Bolam et al, 2005)
ลักษณะเฉพาะของ PLC 4 ประการ ที่ปรากฏตรงกันในข้ อมูลที่ได้ รับจากผู้กาหนดนโยบายและโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอน
ปลายทัง้ 4 แห่ง มีดงั นี ้:
• ค่านิยมและและวิสยั ทัศน์ที่มีร่วมกัน
• ความรับผิดชอบร่วมกันในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
• ความร่วมมือด้ านการเรี ยนรู้
• การเรี ยนรู้ทางวิชาชีพในรายบุคคลและกลุม่ คณะ
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

ในขณะเดียวกัน มีข้อมูลที่แสดงลักษณะเฉพาะของ PLC ที่ผสมผสานลักษณะ 2 ประการเข้ าด้ วยกัน: ความไว้ วางใจซึง่
กันและกัน ความเคารพ และการสนับสนุนซึง่ กันและกัน กับ การเปิ ดกว้ าง เครื อข่าย และการเป็ นหุ้นส่วน โดย
ลักษณะเฉพาะอย่างหลังปรากฎชัดเจนในข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลากรของโรงเรี ยนกับโอกาสในการได้ รับทุน ใน
ขณะเดียวกัน ลักษณะของ PLC ที่ท้าทายที่สดุ มีดงั นี ้:
• การสอบถามเกี่ยวกับวิชาชีพแบบสะท้ อนความคิด
• 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.

การรวมทุกกลุม่ คน เป็ นแนวคิดที่เข้ าใจได้ ง่ายที่สดุ การตอบสนองของโรงเรี ยนต่างๆ ที่มีตอ่ แนวคิดนี ้มีหลากหลาย ตาม
แบบฉบับแล้ วจะเน้ นที่ธรรมชาติของหน้ าที่ความรับผิดชอบของเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสนับสนุน ดูเหมือนว่าจะมีการมองหา
ลักษณะเฉพาะในด้ านการตังค
้ าถามแบบสะท้ อนความคิดในโรงเรี ยนต่างๆ ของจีน และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียพิจารณาว่า
การสะท้ อนความคิดของครูคอ่ นข้ างจะผิวเผินหรื อมุง่ เน้ นไปที่ความสาเร็จของการสอบมากเกินไป การจัดการของครูมกั
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เป็ นแบบลาดับชันและขาดโอกาสในการเป็
้
นผู้นาซึง่ อาจส่งผลต่อครูที่มีแรงจูงใจจากภายนอก เช่น เกณฑ์การเลื่อนลาดับ
ขัน้ อีกประเด็นที่นา่ สนใจคือดูเหมือนว่าครูรุ่นใหม่และบุคลากรที่ไม่ใช่ครู จะแสดงความคิดที่ก้าวหน้ ามากขึ ้น แต่ลาดับชัน้
ขององค์กรอาจขัดขวางการมีสว่ นร่วมของพวกเขา การที่ข้อมูลนี ้มีความแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรี ยนและความ
เชื่อมโยงระหว่างแนวคิดเรื่ องความไว้ วางใจซึง่ กัน ความเคารพ และการสนับสนุนซึง่ กันและกัน ซึง่ เป็ นปั จจัยที่ดเู หมือน
จะแตกต่างกันออกไปในโรงเรี ยนจีนทัง้ 4 แห่ง แต่อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลดังกล่าวปรากฏอยูอ่ ย่างชัดเจนใน PLCs ที่เติบโต
มากขึ ้น
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:

ในประเด็นที่วา่ ทาอย่างไรจึงจะพัฒนา PLC ให้ มีความเหมาะสมกับบริ บทของจีนนัน้ ครูและผู้กาหนดนโยบายชี ้ว่า
กิจกรรมที่ดาเนินการโดยผู้นาและฝ่ ายบริ หารการศึกษาในทุกระดับ (โรงเรี ยน ภูมิภาค ประเทศ) เป็ นกุญแจสาคัญและ
เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ ชิดกับนโยบายและวิธีการประเมินการพัฒนาทางวิชาชีพของครูและผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
ประเด็นนี ้มีความสาคัญและแสดงให้ เห็นถึงความจาเป็ นในการปรับแนวคิด PLC เพื่อให้ เข้ ากับบริบทของประเทศจีน
มุมมองที่จาเป็ นจะต้ องพิจารณาเพื่อปรับแนวคิด 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.

• ในบริบทของลัทธิขงจื๊อ นักเรี ยน ผู้ปกครอง และสังคม ให้ คณ
ุ ค่ากับผลการสอบอย่างยิ่ง หากเทียบกับผลจาก
การศึกษาด้ านอื่นๆ
• มีความแตกต่างกันอย่างมากในด้ านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และในมุมมองแบบดังเดิ
้ ม ระหว่างภาค
ตะวันออกและตะวันตกของจีน บริ บทของสังคมเมืองและชนบท ดังนัน้ แนวคิดใหม่ๆ เช่น PLCs อาจจะยากต่อ
ต่อการนาไปปฏิบตั ใิ นพื ้นที่ที่ยากจน
• ความแข็งแกร่งของศาสตร์ การสอนที่มีมา ความร่วมมือ ชนชัน้ และการแข่งขัน ซึง่ ลดบทบาทของเจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
สนับสนุนและผู้ปกครองและไม่เอื ้อต่อความเป็ นผู้นา
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• ความต้ องการด้ านนโยบายของรัฐบาลและระดับภูมิภาคที่ชดั เจนในการสนับสนุนการพัฒนา PLC ในโรงเรี ยน
ตลอดจนการะดมทุนสนับสนุนในการฝึ กอบรมครูและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่นภายใต้ แนวคิด 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.

ประเด็นสาคัญสุดท้ ายคือความเป็ นผู้นาและการสนับสนุนจากทังภู
้ มิภาคและรัฐบาลแห่งชาติถือเป็ นกุญแจสาคัญในการ
พัฒนาศักยภาพของครูให้ มีความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู้ของตนเองและการพัฒนาโรงเรี ยนให้ มากขึ ้น นอกจากนี ้ เวลา
และการฝึ กอบรมที่เพียงพอยังจาเป็ นสาหรับการปลูกฝั งนิสยั ใหม่ๆ แม้ วา่ จะมีความเป็ นไปได้ สงู ว่าการกระจายทุนใน
ภูมิภาคและโรงเรี ยนต่างๆ จาเป็ นต้ องมีการจัดการที่ดีขึ ้น เพื่อสร้ างโอกาสให้ โรงเรี ยนและครูในชนบทมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนา PLC มากขึ ้น
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 เรายืนยันว่าข้ อมูลจากโครงการ ITDEQC แสดงให้ เห็นว่าเราสามารถส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาด้ านการ
พัฒนาครูและการปรับปรุงผลการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนผ่านการพัฒนา PLC ซึง่ สามารถออกแบบให้ เหมาะสมกับสาหรับ
บริบทของประเทศจีนหรื อประเทศในเอเชียตะวันออกที่มีบริบทคล้ ายกัน ผู้มีสว่ นได้ เสียได้ ระบุว่าเครื่ องมือสาหรับการ
ประเมินผลและการฝึ กอบรมของ PLC สามารถช่วยปรับปรุงวิธีปฏิบตั ใิ นการพัฒนาวิชาชีพและหน่วยงานครู โรงเรี ยน
ภายใต้ โครงการ ITDEQC รายงานว่าเจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับการฝึ กอบรมดังกล่าวมีความเข้ าใจมากขึ ้นในเรื่ องคุณลักษณะของ
PLCs ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น เช่น การสอนแบบสะท้ อนความคิดและการเป็ นผู้นา ในบางกรณี โรงเรี ยนภายใต้ โครงการ
ITDEQC ได้ แนะนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้นในการส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรี ยน เช่นเดียวกับที่ PLC ได้
ดาเนินการ เช่น การที่เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสนับสนุนมีสว่ นร่วมมากขึ ้น บทเรี ยนสาคัญคือ การพัฒนา PLC ซึง่ ได้ รับการปรับให้
สอดคล้ องกับบริ บทของลัทธิขงจื ้อและลาดับความสาคัญของประเทศที่มีศกั ยภาพในการทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
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จาเป็ นเพื่อปรับปรุงคุณภาพและความเท่าเทียมกันในระบบการศึกษาของประเทศจีนและของประเทศเอเชียตะวันออกที่
มีบริบทคล้ ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม สิ่งนี ้จะเป็ นไปไม่ได้ หากไม่มีการรับรองอย่างชัดเจนและการสนับสนุนจากผู้กาหนด
นโยบายและผู้นาโรงเรี ยน และผลอาจถูกจากัดโดยไม่มีการแจกจ่ายทรัพยากรอย่างเป็ นธรรมระหว่างโรงเรี ยนและ
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