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คูมือการดำเนินงาน

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
ชุนชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP)
สู.....การบริหารจัดการความรู (Knowledge Management : KM)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1
(สำหรับบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค(2) และศึกษานิเทศก)

1. บทนำ
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ เขต 1 ได ข ั บ เคลื ่ อ นคุ ณ ภาพ
การศึกษา ดวยจุดเนนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจุดเนนที่สำคัญหนึ่งของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 คือ การพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพดวย PLC และ ID PLAN ทั้งนี้การขับเคลื่อนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community : PLC) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ได
มุงเนนใหสถานศึกษาสามารถพัฒนาวิชาชีพครู เนื่องจากเปนกลไกสำคัญที่พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรและพัฒนาวิชาชีพ ดังคำกลาวที่วา “การเรียนรูของนักเรียน คือ
การเรียนรูของครูผูสอน”
ซึ่งการปฏิบัติงานของบุคลากรและการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน จะเกิดการเรียนรู
ในระหวางการทำงานเสมอ ที่เรียกวา ความรูที่ซอนเรน (tacit knowledge) ซึ่งจะเกิดเปนความรูที่
ชัดแจง (explicit knowledge) ไดนั้น จะมีการบริหารจัดการเรียนรู (Knowledge Management :
KM) อยางตอเนื่อง จะทำใหเกิดการเรียนรูอยางยั่งยืน ดังวงจรรูปแบบความรู ดังนี้

รูปที่ 1 รูปแบบความรู
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จากรูปที่ 1 จะเห็นไดวา กิจกรรมสำคัญหนึ่งที่จะทำใหความรูซอนเรน (tacit knowledge) ของ
บุคคลหรือกลุมบุคคลเกิดเปนความรูที่ชัดแจง (explicit knowledge) ไดนั้น จะตองมีการเรียนรู
รวมกัน (Capture and Learn) ของกลุมคนในกลุมวิชาชีพเดียวกัน ซึ่งอาจใชชื่อเรียกที่แตกตางกัน
เชน ในกลุมครูผูสอนในโรงเรียน ใชชื่อวา Professional Learning Community : PLC หรือ ชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ในกลุมองคกรตาง ๆ ใชชื่อวา Community of Practice : CoP หรือ
ชุมชนนักปฏิบัติ หรืออาจกลาวไดวา ทั้ง PLC และ CoP เปนกิจกรรมสำคัญที่ทำใหเกิดการจัดการ
ความรู (Knowledge Management : KM) ขององคกร ซึ่งเปนการเรียนรูรวมกันผานกลุมบุคคลที่
ปฏิบัติงานที่เหมือนกัน หรือมีความเกี่ยวของกับเปาหมายการพัฒนารวมกัน
ดังนั้น การพัฒนาชุนชนวิชาชีพของบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ เขต 1 ไดแก ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค(2) ในครั้งนี้ จะกลาวถึง
การเรียนรูรวมกันผานชุมชนทางวิชาชีพที่เรียกวา ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ซึ่งเปนกิจกรรมสำคัญทำให
เกิดความรูจากการปฏิบัติงาน (tacit knowledge) มีการจัดระบบความรู นำไปสูองคความรูที่ชัดแจง
(explicit knowledge) และเกิดการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management : KM) ของ
องคกร ตอไป

2. ความหมายและองคประกอบของชุมชนนักปฏิบัติ
บูรชัย ศิริมหาสาคร (2550) ไดใหความหมายของชุ มชนนั กปฏิ บัติ (Community of
Practice : CoP) วา หมายถึง ชุมชนที่รวบรวมกลุมคนที่มีความรูความสนใจในเรื่องเดียวกัน มารวม
แลกเปลี่ยน แบงปน เรียนรูในเรื่องนั้น ๆ รวมกัน เพื่อไดมาซึ่ง Knowledge Assets (KA) หรือขุม
ความรูในเรื่องนั้น ๆ สำหรับคนในชุมชน เพื่อไปทดลองใช แลวนำผลที่ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
สมาชิก อันสงผลใหความรูนั้น ๆ ถูกยกระดับขึ้นเรื่อย ๆ ผานการปฏิบัติ ประยุกต และปรับใช
ตามแตสภาพแวดลอมและสถานการณที่หลากหลาย อันทำใหงานบรรลุผลดีขึ้นเรื่อย ๆ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) ไดใหความหมายของชุมชนนั กปฏิบ ั ต ิ ว า
หมายถึง กลุมคนที่มารวมตัวกันอยางไมเปนทางการ มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และสราง
องคความรูใหมๆ เพื่อชวยใหการทำงานมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น สวนใหญการรวมตัวกันในลักษณะนี้จะ
มาจากคนที่อยูในกลุมงานเดียวกันหรือคนที่มีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมกัน ซึ่งความไววางใจ
และความเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันเปนสิ่งสำคัญ
จากความหมายดังกลาวจะเห็นวา ชุมชนนักปฏิบัติ หมายถึง กลุมคนที่จุดมุงหมายหรือมี
ความสนใจในเรื่องเดียวกันมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู และนำผลจากการเรียนรูนั้นไปประยุกตใช เพื่อ
กอใหเกิดประโยชนกับการทำงาน
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ชุมชนนักปฏิบัติจะมุงเนนการนำความรูที่ใชในงานมาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อตอยอดความรู
และพัฒนาคุณภาพงานที่ตนเองปฏิบัติอยู โดยทั่วไปการที่จะรวมกลุมกันเปนชุมชนแนวปฏิบัติจะมี
องคประกอบ ดังนี้
1. หัวขอความรู (Domain) เปนหัวขอที่กลุมหรือชุมชนจะมารวมแลกเปลี่ยนเรีย นรู
กัน โดยหัวขอที่ดีจะตองมีลักษณสำคัญ คือ เปนหัวขอที่เกิดจากความตองการของชุมชน
2. ชุมชน (Community) เปนพันธะทางสังคมที่จะรวบรวมและยึดเหนี่ยวสมาชิกเขาไว
ดวยกันภายใตโดเมนและแรงปรารถนาเดียวกัน ในการรวมกลุมกันเปนชุมชนแนวปฏิบัติไมไดมีกฎ
ตายตัววาสมาชิกในชุมชน จะตองมีจำนวนเทาใด มีตำแหนงใดบาง แตเพื่อความสะดวกในการกอตั้ง
ชุมชนแนวปฏิบัติ สมาชิกในชุมชนควรประกอบดวย ผูดำเนินการหลัก (Facilitator) ผูบันทึกสิ่งสำคัญ
(Community Historian) สมาชิกชุมชน (Member) ผูสนับสนุน (Sponsor) ผูเชี่ยวชาญ (Expert)
เปนตน
3. แนวปฏิ บัต ิ (practice) คือ ผลที่ไดจากการแลกเปลี่ย นเรียนรูของชุ มชนที่ ส มาชิ ก
สามารถนำไปปฏิบัติในงานของตนไดจริง โดยทั่วไปแนวปฏิบัตินี้ไดมาจากการบันทึกเปนคลังความรู
ขององคกรที่ไดจากการสังเคราะหโดยชุมชน และจัดเก็บ/ ปรับปรุง/ ถายทอดโดยชุมชนเอง
ดังนั้น ชุมชนนักปฏิบัติเปนชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนอยางไมเปน
ทางการ โดยมีวัตถุประสงครวมกัน มีแลกเปลี่ยนความรูทำใหเกิดกระบวนการจัดการความรูขึ้น และ
จะเห็ น ว า ชุ มชนนั กปฏิ บ ั ติ จ ะต องมี องคป ระกอบทั้ง 3 สว นครบถว นและสมดุล อัน ไดแก หัว
ขอความรู ชุมชน และแนวปฏิบัติ จึงจะสามารถดำรงอยูและขับเคลื่อนการจัดการความรูใหกับ
องคกร หากขาดองคประกอบอันใดอันหนึ่งไปจะไมสามารถสรางชุมชนใหเกิดความยั่งยืนขึ้นได

3. ปจจัยสูความสำเร็จของชุมชนนักปฏิบัติ
องคประกอบหลัก ๆ ที่ชวยสนับสนุนใหชุมชนนักปฏิบัติประสบความสำเร็จ มีดังตอไปนี้
1. ผูบริหาร ผูนำองคกรนับวามีสวนสำคัญที่จะทำใหชุมชนนักปฏิบัติประสบความสำเร็จ
ได โดยสามารถสนับสนุนไดดวยวิธีการตอไปนี้ เชน มุงเนนที่ความรูซึ่งสำคัญตอทั้งกิจการของ
องคกรและสมาชิกในองคกร สนับสนุนการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ สำหรับประเด็นที่เปนหัวใจของ
องคกร ขณะเดียวกันเปดโอกาสใหไดพูดคุยในสิ่งที่สมาชิกตองการ หาผูประสานงานซึ่งเปนที่ยอมรับ
ของสมาชิก สงเสริมและเปดโอกาสใหสมาชิกไดเขารวมกิจกรรม พยายามควบคุมชุมชนนักปฏิบัติให
สอดคลองกับเปาหมาย วัฒนธรรม และคานิยมหลักขององคกร
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2. สมาชิก สิ่งที่มีคุณคามากของชุมชนนักปฏิบัติ คือ การรวมกันแกปญหา โดยความ
ทาทายของสมาชิกที่สำคัญ คือ การพูดถึงปญหาของตนเอง ตอหนาผูคนจำนวนมากที่ไมรูจัก ซึ่ง
สมาชิกในองคกรตองเขาใจตรงกันเกี่ยวกับหลักการ ความสำคัญความเปนมา เปาหมายและประโยชน
ในการที่จะจัดใหมีชุมชนนักปฏิบัติขึ้นในองคกร ปฏิบัติตอชุมชนนักปฏิบัติเสมือนวาเปนทรัพยสินของ
องคกร โดยใหการสนับสนุนทรัพยากร และขอมูลขาวสารเทาที่จะทำได ใหการยอมรับผลงานที่
เกิดขึ้นจากชุมชนนักปฏิบัติ และพยายามชักจูงใหทุกคนในองคกรมีสวนรวมกับชุมชนนักปฏิบัติให
ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีก สมาชิกตองไมมุงแตประโยชนสวนตนโดยไมคำนึงถึงประโยชนสวนรวมของชุมชน
3. วิธีการ วิธีการที่สำคัญของชุมชนนักปฏิบัติ ไดแก การสรางความไวเนื้อเชื่อใจในกลุม
ขนาดเล็ก 2-3 คน อาจเปนจุดเริ่มตนสำหรับการสรางชุมชนนักปฏิบัติได มีการดำเนินการอยาง
สอดคลองกับเปาหมาย วัฒนธรรม และคานิยมหลักขององคกร ไมพยายามไปหักลาง หรือคัดคาน
วัฒนธรรมที่มีอยูเต็ม การสรางเวทีเสวนาโดยใหมีสมาชิกอาวุโสหรือผูมีประสบการณ รวมเสวนา และ
มีผูประสานงานชวยกระตุนใหอธิบายหลักคิดของขอเสนอเพื่อใหสมาชิกอภิปราย อาจเชิญผูนำทาง
ความคิด ซึ่งเปนที่ยอมรับเขามารวมแตเริ่มแรก เพื่อสรางพลังใหแกชุมชน จัดใหมีเวทีพบปะกัน
สงเสริมการติดตอสื่อสารระหวางสมาชิกของชุมชนอยางสม่ำเสมอ สนับสนุนกลุมแกนหลักดวยการ
ใหเปนที่รับรูของชุมชน และเปนผูนำในการทำกิจกรรม สงเสริมใหมีการเรียนรูจากภายในชุมชนเอง
และจากชุมชนอื่น ๆ
4. เทคโนโลยี ควรเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองคกร โดยอาจจะเริ่มจากเทคโนโลยี
ที่งาย ๆ กอน เชน การใช Software computer ที่ใชงาย คุนเคย และใชเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น
เพื่อการพัฒนาการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ และเปนการบันทึกการถายทอดความรูเ ฉพาะ
บุคคล ใหเปนความรูที่มีหลักฐานชัดเจน คนอื่น ๆ สามารถนำไปศึกษา หรือยึดถือเอาเปนแบบอยาง
ในการปฏิบัติงานได

4. ประโยชนของชุมชนนักปฏิบัติ
ชุมชนนักปฏิบัติมีประโยชนตอองคกรและพนักงาน ดังนี้
1. ดานองคกร มีดังนี้
1.1 ชวยขับเคลื่อนใหองคกรบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธ
1.2 ทำใหองคกรสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดรวดเร็ว และทันเหตุการณ
1.3 เปนหนทางในการเผยแพรแนวทางปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best Practices)
1.4 เพิ่มโอกาสในการสรางนวัตกรรมใหม ๆ ในองคกร
1.5 พัฒนาองคความรูที่มีพลวัตขององคกร
1.6 ทำใหองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู
1.7 เปนหนทางที่ทำใหองคกรประสบความสำเร็จในการจัดการความรู
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2. ดานบุคลากร มีดังนี้
2.1 ไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนสมาชิกในชุมชน
2.2 ไดรวมมือกับเพื่อนสมาชิกในชุมชน ในการพัฒนาความรูใหม ๆ ที่สามารถนำไป
ประยุกตใชในการทำงานได
2.3 ไดรูจักเพื่อนใหม ๆ ที่มีหลายสิ่งหลายอยางคลายกัน รวมทั้งอาจกำลังเผชิญ
ปญหาที่คลายคลึงกัน เมื่อไดแลกเปลี่ยนประสบการณกัน จะทำใหคนพบวิธีแกปญหา
2.4 ไดเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางไมมีที่สิ้นสุด

5. ขอควรระวังของชุมชนนักปฏิบัติ มีดังนี้
1. การทำชุมชนนักปฏิบัติครั้ งแรกมีความสำคัญตอความสำเร็จ ของการทำการจัด การ
ความรู จึงตองแสดงใหเห็นถึงคุณคาของ ชุมชนนักปฏิบัติ ซึ่งสามารถกอใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนางาน หรือมีวิธีการทำงานแบบใหมที่ดีกวาวิธีการทำงานแบบเดิม
2. การทำชุมชนนักปฏิบัติเปนกิจกรรมรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนแบงปนประสบการณการ
ทำงานซึ ่ ง กั น และกั น เป น การสื ่ อ สารสองทาง เป น การบอกเล า แบ ง ป น เรื ่ อ งราวความสำเร็ จ
ประสบการณ วิธีการทำงานของผูปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน ดังนั้น ผูดำเนินกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
(Knowledge Facilitator) ตองมีบทบาทเปนผูเอื้ออำนวยใหเกิดการเรียนรู ชวยเหลือดานเทคนิ ค
เกี่ยวกับความรู เรื่องที่ตั้ง ประสานงานกับสวนตาง ๆ ประเมินผล และสื่อสารความสำเร็จของชุมชน
นั ก ปฏ ิ บ ั ต ิ โ ดยมี เ ล ขานุ ก าร (Note Taker, Community Historian, Knowledge Banker,
Secretary) ชวยบันทึกสรุปยอเรื่องเลาทุกเรื่องที่สมาชิกทุกคนในกลุมเลา และจัดทำเปนฐานขอมูล
ความรูที่ได จากกลุ ม ทั้งนี้การจั ด การความรูในองคกรจะเดิน ไมไดห ากปราศจากการสนับ สนุน
ทรัพยากร การใหทิศทางและแนวคิด การสรางแรงจูงใจ และการสรางการยอมรับ (Sponsor หรือ
Leader)
3. การทำชุมชนนักปฏิบัติควรเปนชุมชนนักปฏิบัติที่ยั่งยืนและใหผลถาวร ควรทำใหเปนวิถี
ชีวิตการทำงานตามปกติอยางหนึ่ง หรือกลายเปนวัฒนธรรมการทำงานในองคกรที่ทุกคนไดถือ
ปฏิบัติ เพื่อใหองคกรนั้นเขาถึงแกนแทหรือจิตวิญญาณที่แทจริงของการจัดการความรู
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6. กระบวนการเรียนรูรวมกันผานชุมชนนักปฏิบัติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 มีกระบวนการเรียนรูรวมกัน
ผานชุมชนนักปฏิบัติ ดังนี้
1. จัดตั้งทีม (Team) เปนจัดตั้งกลุมเรียนรูรวมกัน ที่มีความเกี่ยวของในการทำงานรวมกัน
หรืออยูกลุมงานเดียวกัน
2. การวางแผน (Plan)
2.1 กำหนดประเด็ นพั ฒนาร วมกัน ผานการวิเคราะห ขอมู ล การวิเคราะห ป  ญหา
สาเหตุ และลำดับความสำคัญที่จำเปนตองพัฒนา
2.2 วางแผนการเรียนรูรวมกัน โดยสืบคน สืบเสาะวิธีการ นำมาวางแผน กำหนด
ขั้นตอนวิธีการที่จะพัฒนาตามเปาหมายที่กำหนด จัดเตรียมเครื่องมือในการเรียนรูที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการวัดและประเมินผลความสำเร็จ และกำหนดปฏิทินการปฏิบัติรวมกัน
3. การลงมือปฏิบัติ (Do) กลุมเรียนรูรวมกัน ลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่วางไวอยาง
ชัดเจน โดยกำหนดผูรับผิดชอบ และมีการติดตามโดยหัวหนางานหรือผูอำนวยการกลุมฯ
4. การสะทอนผล (After Action Review : AAR)
กลุมเรียนรูรวมกัน สะทอนผลหลังการปฏิบัติงานแตละกิจกรรมที่ไดปฏิบัติตามแผน และมี
การสะทอนผลการเรียนรูในภาพรวม

7. แบบฟอรมการดำเนินงานตามกระบวนการเรียนรูรวมกันของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 มีดังนี้
กระบวนการเรียนรูรวมกัน
1. จัดตั้งทีม (Team)
2. การวางแผน (Plan)
3. การลงมือปฏิบัติ (Do)
4. การสะทอนผล
(After Action Review : AAR)

แบบบันทึก
1. แบบขอจัดตั้งทีมเรียนรู
2. แบบบันทึกการเรียนรู
รวมกันของกลุม CoP
สพป.เพชรบูรณ เขต 1

รหัสแบบบันทึก
1. CoP-Team
2. CoP-Plan-Do-AAR
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แบบ CoP-Team

แบบคำรองขอจัดตั้งกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
วันที่................................
เรื่อง

ขอจัดตั้งกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประจำปงบประมาณ.............

เรียน ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1
ดวยขาพเจา..............................................ตำแหนง ...................กลุมงาน.................................
มีความประสงคขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประจำปงบประมาณ.............
มีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อหัวขอความรู (Domain) ................................................................
2. สมาชิกกลุม
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหนง/กลุม
บทบาทในกลุม
1
ผูดำเนินการหลัก
(Facilitator)
๒
สมาชิกชุมชน
(Member)
๓
ผูบันทึกสิ่งสำคัญ
(Community
Historian)
๔
ผูเชี่ยวชาญ (Expert)
- สมาชิกชุมชน ตั้งแต 2 คน ขึ้นไป
- ผูเชี่ยวชาญ อาจเปนบุคคลภายนอก หรือ บุคลากรภายในได อาจมีหรือไมมี ก็ได
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา
(.........................................)
ตำแหนง...........................................
ผูดำเนินการหลัก (Facilitator)

ความเห็นของผูอำนวยการกลุม
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...............................................
(..................................................)
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แบบ CoP-Plan-Do-AAR-Report

แบบบันทึกการเรียนรูรวมกันผานกลุม CoP
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
ผูรวมเรียนรู (ตั้งแต 2 คน ขึ้นไป ตามความเหมาะสมของประเด็นพัฒนา)
1. ................................................................................ ตำแหนง.....................กลุม.........................
2. ................................................................................ ตำแหนง.....................กลุม.........................
3. .............................................................................. ตำแหนง.....................กลุม.........................

1. กำหนดเปาหมาย

ประเด็นการพัฒนา ไดแก
เพื่อ
 พัฒนาคน
 พัฒนางาน
ปญหา/ประเด็นพัฒนา
สาเหตุของปญหา

 พัฒนาองคกร
วิธีการแกปญหา

2. แผนการดำเนินงานของกลุม CoP (PLAN)
กิจกรรม
1. ระยะตนน้ำ
(การเรียนรูกอนทำ)
2. ระยะกลางน้ำ
(การเรียนรูระหวางทำ)
3. ระยะปลายน้ำ (การ
เรียนรูหลังทำ)

ระยะเวลา

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของ
กิจกรรม
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3. ผลการดำเนินงานของกลุม CoP (จากแผนการดำเนินงาน ในขอ 2 ใหบันทึกผล
การดำเนินกิจกรรม/ปญหาอุปสรรค)
วัน เดือน ป

กิจกรรมที่ไดดำเนินการ
1. ระยะตนน้ำ
(การเรียนรูกอนทำ)

ผลการดำเนินกิจกรรม

ปญหา/อุปสรรค

2. ระยะกลางน้ำ
(การเรียนรูระหวางทำ)

3. ระยะปลายน้ำ
(การเรียนรูหลังทำ)

4. การสะทอนผลการเรียนรูรวมกันของกลุม CoP (AAR)
วัน/เดือน/ป ที่สะทอนผลการเรียนรู………………………………………………………………………..
ผูรวมสะทอนผลการเรียนรู ไดแก
4.1 กิจกรรม/ขั้นตอนที่ทำไดดี
4.2 กิจกรรม/ขั้นตอนที่ทำไดไมดี
4.3 สิ่งที่จะนำไปตอยอดปฏิบัติ
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5. สรุปความรูที่ไดจากการเรียนรูรวมกันและการนำความรูไปใช
ความรูที่ไดรับจากการ
เรียนรูรวมกัน

นำความรูไปใช
(กับใคร ที่ไหน อยางไร)

ผลการนำความรูไปใช

6. การเผยแพรความรู

ไดนำความรูจากการเรียนรูรวมกันไปเผยแพรยังชองทางใดบาง
ลำดับ
การเผยแพรความรู
ระบุชองทางที่ไดเผยแพรความรู
(เชน จัดทำปายนิเทศ จัด
นิทรรศการความรู เผยแพรใน
เว็บไซต เปนตน)

รองรอย
(เชน ภาพถาย
เว็บไซตที่ได
เผยแพร)

7. ภาพถายกิจกรรมของกลุมเรียนรูรวมกัน (CoP)

ภาพถายการดำเนินงานของกลุม อยางนอย 3 – 4 ภาพ พรอมอธิบายใตภาพ

คูมือการดำเนินงาน PLC/CoP สู KM สพป.เพชรบูรณ เขต 1
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9. คณะผูจัดทำ
คณะอำนวยการ

1. นายบรรเจิด กลิ่นจันทร
2. นายชาญณรงค ฐานะวิจิตร
3. นายวิทยา เกษาอาจ

ผูอำนวยการ สพป.เพชรบูรณ เขต 1
รองผูอำนวยการ สพป.เพชรบูรณ เขต 1
รองผูอำนวยการ สพป.เพชรบูรณ เขต 1

คณะดำเนินงาน
1. นายมนตรี ชวยพยุง
2. นายพิน สงคประเสริฐ
3. นางนิสา คำพันธ
4. นางนิลยา ทองศรี
5. นางจิรันธนิน คงจีน
6. นายอกชัย กองทรัพย

ผูอำนวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
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10. QR-Code แบบฟอรม CoP ไฟล word

shorturl.at/lprMU

