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คำนำ 
 
 คู มือการดำเนินงานชุมชนแหงการเรียนรู ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) สูการบริหารจัดการความรู 
(Knowledge Management : KM) ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 
ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื ่อสรางความเขาใจกับบุคลากร ใหสามารถดำเนินการอยางเปนระบบ โดยมี
เปาหมายการพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู  โดยการพัฒนาชุนชนวิชาชีพของบุคลากร สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1  ไดแก ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษา
อื่น 38 ค(2)  จะกลาวถึงการเรียนรูรวมกันผานชุมชนทางวิชาชีพที่เรียกวา ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)     
ซึ่งเปนกิจกรรมสำคัญทำใหเกิดความรูจากการปฏิบัติงาน (tacit knowledge) มีการจัดระบบความรู 
นำไปสูองคความรูที่ชัดแจง (explicit knowledge) และเกิดการบริหารจัดการความรู (Knowledge 
Management : KM) ขององคกรตอไป 
 หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการดำเนินงาน นี้ จะเปนประโยชนตอหนวยงาน ในการ
พัฒนาบุคลากรและวิชาชีพ สงผลตอคุณภาพการศึกษาใหกาวหนาตอไป 
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1 คูมือการดำเนินงาน 
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

ชุนชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) 
สู.....การบริหารจัดการความรู (Knowledge Management : KM) 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 
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1. บทนำ 
 
 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ไดขับเคลื ่อนคุณภาพ
การศึกษา ดวยจุดเนนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจุดเนนที่สำคัญหนึ่งของสำนักงานเขตพื้นท่ี
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”  
 ซ่ึงการปฏิบัติงานของบุคลากรและการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน จะเกิดการเรียนรู
ในระหวางการทำงานเสมอ ที่เรียกวา ความรูที่ซอนเรน (tacit knowledge) ซึ่งจะเกิดเปนความรูท่ี
ชัดแจง (explicit knowledge)  ไดนั้น จะมีการบริหารจัดการเรียนรู (Knowledge Management : 
KM) อยางตอเนื่อง จะทำใหเกิดการเรียนรูอยางยั่งยืน ดังวงจรรูปแบบความรู ดังนี้ 
 

 
รูปท่ี 1 รูปแบบความรู 
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จากรูปที่ 1 จะเห็นไดวา กิจกรรมสำคัญหนึ่งท่ีจะทำใหความรูซอนเรน (tacit knowledge) ของ
บุคคลหรือกลุมบุคคลเกิดเปนความรูที่ชัดแจง (explicit knowledge) ไดนั ้น จะตองมีการเรียนรู
รวมกัน (Capture and Learn) ของกลุมคนในกลุมวิชาชีพเดียวกัน  ซ่ึงอาจใชชื่อเรียกท่ีแตกตางกัน 
เชน ในกลุมครูผูสอนในโรงเรียน ใชชื่อวา Professional Learning Community : PLC  หรือ ชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ในกลุมองคกรตาง ๆ ใชชื ่อวา Community of Practice : CoP หรือ 
ชุมชนนักปฏิบัติ  หรืออาจกลาวไดวา ทั้ง PLC และ CoP เปนกิจกรรมสำคัญที่ทำใหเกิดการจัดการ
ความรู (Knowledge Management : KM) ขององคกร ซึ่งเปนการเรียนรูรวมกันผานกลุมบุคคลท่ี
ปฏิบัติงานท่ีเหมือนกัน หรือมีความเก่ียวของกับเปาหมายการพัฒนารวมกัน 
 ดังนั้น การพัฒนาชุนชนวิชาชีพของบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ เขต 1  ไดแก ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค(2) ในครั้งนี้ จะกลาวถึง
การเรียนรูรวมกันผานชุมชนทางวิชาชีพท่ีเรียกวา ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ซ่ึงเปนกิจกรรมสำคัญทำให
เกิดความรูจากการปฏิบัติงาน (tacit knowledge) มีการจดัระบบความรู นำไปสูองคความรูท่ีชัดแจง 
(explicit knowledge) และเกิดการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management : KM) ของ
องคกร ตอไป 

 
2. ความหมายและองคประกอบของชุมชนนักปฏิบัติ 
 
 บูรชัย ศิริมหาสาคร (2550)  ไดใหความหมายของชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 
Practice : CoP) วา หมายถึง  ชุมชนท่ีรวบรวมกลุมคนท่ีมีความรูความสนใจในเรื่องเดียวกัน  มารวม
แลกเปลี่ยน  แบงปน  เรียนรูในเรื่องนั้น ๆ รวมกัน  เพื่อไดมาซึ่ง Knowledge Assets (KA) หรือขุม
ความรูในเรื่องนั้น ๆ สำหรับคนในชุมชน เพ่ือไปทดลองใช แลวนำผลท่ีไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
สมาชิก อันสงผลใหความรูนั ้น ๆ ถูกยกระดับขึ้นเรื่อย ๆ ผานการปฏิบัติ  ประยุกต  และปรับใช
ตามแตสภาพแวดลอมและสถานการณท่ีหลากหลาย  อันทำใหงานบรรลุผลดีข้ึนเรื่อย ๆ 
 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) ไดใหความหมายของชุมชนนักปฏิบัติวา 
หมายถึง  กลุมคนท่ีมารวมตัวกันอยางไมเปนทางการ มีวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู  และสราง
องคความรูใหมๆ เพื่อชวยใหการทำงานมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น  สวนใหญการรวมตัวกันในลักษณะนี้จะ
มาจากคนท่ีอยูในกลุมงานเดียวกันหรือคนท่ีมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมกัน  ซ่ึงความไววางใจ
และความเชื่อม่ันในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันเปนสิ่งสำคัญ 
 จากความหมายดังกลาวจะเห็นวา  ชุมชนนักปฏิบัติ  หมายถึง  กลุมคนที่จุดมุงหมายหรือมี
ความสนใจในเรื่องเดียวกันมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู และนำผลจากการเรียนรูนั้นไปประยุกตใช เพ่ือ
กอใหเกิดประโยชนกับการทำงาน 
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 ชุมชนนักปฏิบัติจะมุงเนนการนำความรูที่ใชในงานมาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อตอยอดความรู
และพัฒนาคุณภาพงานที่ตนเองปฏิบัติอยู โดยทั่วไปการที่จะรวมกลุมกันเปนชุมชนแนวปฏิบัติจะมี
องคประกอบ ดังนี้ 
 1. หัวขอความรู  (Domain)  เปนหัวขอที่กลุมหรือชุมชนจะมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
กัน  โดยหัวขอท่ีดีจะตองมีลักษณสำคัญ  คือ  เปนหัวขอท่ีเกิดจากความตองการของชุมชน    
 2. ชุมชน (Community) เปนพันธะทางสังคมที่จะรวบรวมและยึดเหนี่ยวสมาชิกเขาไว
ดวยกันภายใตโดเมนและแรงปรารถนาเดียวกัน ในการรวมกลุมกันเปนชุมชนแนวปฏิบัติไมไดมีกฎ
ตายตัววาสมาชิกในชุมชน จะตองมีจำนวนเทาใด มีตำแหนงใดบาง แตเพื่อความสะดวกในการกอตั้ง
ชุมชนแนวปฏิบัติ สมาชิกในชุมชนควรประกอบดวย ผูดำเนินการหลัก (Facilitator) ผูบันทึกสิ่งสำคัญ 
(Community Historian) สมาชิกชุมชน (Member) ผูสนับสนุน (Sponsor) ผูเชี ่ยวชาญ (Expert) 
เปนตน 
 3. แนวปฏิบัติ (practice) คือ ผลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนที่สมาชิก
สามารถนำไปปฏิบัติในงานของตนไดจริง โดยทั่วไปแนวปฏิบัตินี้ไดมาจากการบันทึกเปนคลังความรู
ขององคกรท่ีไดจากการสังเคราะหโดยชุมชน และจัดเก็บ/ ปรับปรุง/ ถายทอดโดยชุมชนเอง 
 ดังนั้น  ชุมชนนักปฏิบัติเปนชุมชนท่ีเกิดจากการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนอยางไมเปน
ทางการ โดยมีวัตถุประสงครวมกัน มีแลกเปลี่ยนความรูทำใหเกิดกระบวนการจัดการความรูขึ้น และ
จะเห็นวา ชุมชนนักปฏิบัติจะตองมีองคประกอบทั้ง 3 สวนครบถวนและสมดุล อันไดแก  หัว
ขอความรู  ชุมชน  และแนวปฏิบัติ จึงจะสามารถดำรงอยูและขับเคลื่อนการจัดการความรูใหกับ
องคกร หากขาดองคประกอบอันใดอันหนึ่งไปจะไมสามารถสรางชุมชนใหเกิดความยั่งยืนข้ึนได 
 

3. ปจจัยสูความสำเร็จของชุมชนนักปฏิบัติ 
 
 องคประกอบหลัก ๆ ท่ีชวยสนับสนุนใหชุมชนนักปฏิบัติประสบความสำเร็จ 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 ตอหนาผูคนจำนวนมากที่ไมรู จัก ซ่ึง
สมาชิกในองคกรตองเขาใจตรงกันเก่ียวกับหลักการ ความสำคัญความเปนมา เปาหมายและประโยชน
ในการท่ีจะจัดใหมีชุมชนนักปฏิบัติข้ึนในองคกร  ปฏิบัติตอชุมชนนักปฏิบัติเสมือนวาเปนทรัพยสินของ
องคกร  โดยใหการสนับสนุนทรัพยากร และขอมูลขาวสารเทาที่จะทำได  ใหการยอมรับผลงานท่ี
เกิดขึ้นจากชุมชนนักปฏิบัติ และพยายามชักจูงใหทุกคนในองคกรมีสวนรวมกับชุมชนนักปฏิบัติให
ลึกซ้ึงยิ่งข้ึนอีก สมาชิกตองไมมุงแตประโยชนสวนตนโดยไมคำนึงถึงประโยชนสวนรวมของชุมชน  
 3. วิธีการ วิธีการที่สำคัญของชุมชนนักปฏิบัติ  ไดแก  การสรางความไวเนื้อเชื่อใจในกลุม
ขนาดเล็ก 2-3 คน อาจเปนจุดเริ่มตนสำหรับการสรางชุมชนนักปฏิบัติได   มีการดำเนินการอยาง
สอดคลองกับเปาหมาย วัฒนธรรม และคานิยมหลักขององคกร ไมพยายามไปหักลาง หรือคัดคาน
วัฒนธรรมท่ีมีอยูเต็ม การสรางเวทีเสวนาโดยใหมีสมาชิกอาวุโสหรือผูมีประสบการณ รวมเสวนา และ
มีผูประสานงานชวยกระตุนใหอธิบายหลักคิดของขอเสนอเพื่อใหสมาชิกอภิปราย  อาจเชิญผูนำทาง
ความคิด ซึ่งเปนที่ยอมรับเขามารวมแตเริ่มแรก เพื่อสรางพลังใหแกชุมชน จัดใหมีเวทีพบปะกัน 
สงเสริมการติดตอสื่อสารระหวางสมาชิกของชุมชนอยางสม่ำเสมอ สนับสนุนกลุมแกนหลักดวยการ   
ใหเปนที่รับรูของชุมชน และเปนผูนำในการทำกิจกรรม สงเสริมใหมีการเรียนรูจากภายในชุมชนเอง 
และจากชุมชนอ่ืน ๆ   
 4. เทคโนโลยี  ควรเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองคกร โดยอาจจะเริ่มจากเทคโนโลยี       
ท่ีงาย ๆ กอน เชน การใช Software computer ท่ีใชงาย คุนเคย  และใชเทคโนโลยีในระดับท่ีสูงข้ึน     
เพื่อการพัฒนาการจัดการความรูที ่มีประสิทธิภาพ และเปนการบันทึกการถายทอดความรูเฉพาะ
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 เปนหนทางในการเผยแพรแนวทางปฏิบัติท่ีดีเยี่ยม (Best Practices) 
   1.4 เพ่ิมโอกาสในการสรางนวัตกรรมใหม ๆ ในองคกร 
   1.5 พัฒนาองคความรูท่ีมีพลวัตขององคกร 
   1.6 ทำใหองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู 
   1.7 เปนหนทางท่ีทำใหองคกรประสบความสำเร็จในการจัดการความรู 
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 2. ดานบุคลากร มีดังนี้ 
   2.1 ไดรับความชวยเหลือจากเพ่ือนสมาชิกในชุมชน 
   2.2 ไดรวมมือกับเพ่ือนสมาชิกในชุมชน ในการพัฒนาความรูใหม ๆ ท่ีสามารถนำไป
ประยุกตใชในการทำงานได 
   2.3 ไดรูจักเพ่ือนใหม ๆ ท่ีมีหลายสิ่งหลายอยางคลายกัน รวมท้ังอาจกำลังเผชิญ
ปญหาท่ีคลายคลึงกัน เม่ือไดแลกเปลี่ยนประสบการณกัน จะทำใหคนพบวิธีแกปญหา 
   2.4 ไดเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางไมมีท่ีสิ้นสุด 

 
5. ขอควรระวังของชุมชนนักปฏิบัติ มีดังนี้ 
 
 1. การทำชุมชนนักปฏิบัติครั ้งแรกมีความสำคัญตอความสำเร็จของการทำการจัดการ
ความรู จึงตองแสดงใหเห็นถึงคุณคาของ ชุมชนนักปฏิบัติ ซึ ่งสามารถกอใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนางาน หรือมีวิธีการทำงานแบบใหมท่ีดีกวาวิธีการทำงานแบบเดิม     
 2. การทำชุมชนนักปฏิบัติเปนกิจกรรมรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนแบงปนประสบการณการ
ทำงานซึ ่งกันและกัน เปนการสื ่อสารสองทาง เปนการบอกเลาแบงปนเรื ่องราวความสำเร็จ 
ประสบการณ วิธีการทำงานของผูปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน ดังนั้น ผูดำเนินกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ 
(Knowledge Facilitator) ตองมีบทบาทเปนผูเอื ้ออำนวยใหเกิดการเรียนรู ชวยเหลือดานเทคนิค
เกี่ยวกับความรู เรื่องที่ตั้ง ประสานงานกับสวนตาง ๆ ประเมินผล และสื่อสารความสำเร็จของชุมชน
น ั กปฏ ิ บ ั ต ิ  โ ดยม ี เ ล ขาน ุ ก า ร  (Note Taker, Community Historian, Knowledge Banker, 
Secretary) ชวยบันทึกสรุปยอเรื่องเลาทุกเรื่องที่สมาชิกทุกคนในกลุมเลา และจัดทำเปนฐานขอมูล
ความรูที ่ไดจากกลุ ม  ทั้งนี้การจัดการความรูในองคกรจะเดินไมไดหากปราศจากการสนับสนุน
ทรัพยากร การใหทิศทางและแนวคิด การสรางแรงจูงใจ และการสรางการยอมรับ (Sponsor หรือ 
Leader) 
 3. การทำชุมชนนักปฏิบัติควรเปนชุมชนนักปฏิบัติท่ียั่งยืนและใหผลถาวร ควรทำใหเปนวิถี
ชีวิตการทำงานตามปกติอยางหนึ่ง หรือกลายเปนวัฒนธรรมการทำงานในองคกรท่ีทุกคนไดถือ
ปฏิบัติ  เพ่ือใหองคกรนั้นเขาถึงแกนแทหรือจิตวิญญาณท่ีแทจริงของการจัดการความรู 
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6. กระบวนการเรียนรูรวมกันผานชุมชนนักปฏิบัติ  
 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 มีกระบวนการเรียนรูรวมกัน
ผานชุมชนนักปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. จัดตั้งทีม (Team) เปนจัดตั้งกลุมเรียนรูรวมกัน ท่ีมีความเก่ียวของในการทำงานรวมกัน 
หรืออยูกลุมงานเดียวกัน 
 2. การวางแผน (Plan)  
      2.1 กำหนดประเด็นพัฒนารวมกัน ผานการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหปญหา 
สาเหตุ และลำดับความสำคัญท่ีจำเปนตองพัฒนา 
   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. แบบฟอรมการดำเนินงานตามกระบวนการเรียนรูรวมกันของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 มีดังนี้ 
 

กระบวนการเรียนรูรวมกัน แบบบันทึก รหัสแบบบันทึก 
1. จัดตั้งทีม (Team) 1. แบบขอจัดตั้งทีมเรียนรู 1. CoP-Team 
2. การวางแผน (Plan)  2. แบบบันทึกการเรียนรู

รวมกันของกลุม CoP  
สพป.เพชรบูรณ เขต 1 

2. CoP-Plan-Do-AAR 
3. การลงมือปฏิบัติ (Do)   
4. การสะทอนผล  
(After Action Review : AAR) 
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แบบคำรองขอจัดตั้งกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

 
วันท่ี................................ 

 

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

เรียน  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 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 ข้ึนไป 
- ผูเชี่ยวชาญ อาจเปนบุคคลภายนอก หรือ บุคลากรภายในได อาจมีหรือไมมี ก็ได 
 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณา 
 

(.........................................) 
 ตำแหนง........................................... 
          ผูดำเนินการหลัก (Facilitator) 

ความเห็นของผูอำนวยการกลุม 
................................................................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ ............................................... 
     (..................................................) 

แบบ CoP-Team 
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แบบบันทึกการเรียนรูรวมกันผานกลุม CoP 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

  
ผูรวมเรียนรู (ตั้งแต  2 คน ข้ึนไป ตามความเหมาะสมของประเด็นพัฒนา) 
 1. ................................................................................  ตำแหนง.....................กลุม......................... 
 2. ................................................................................  ตำแหนง.....................กลุม......................... 
 3.  ..............................................................................  ตำแหนง.....................กลุม......................... 
 

1. กำหนดเปาหมาย 
    ประเด็นการพัฒนา ไดแก      
 เพ่ือ     พัฒนาคน    พัฒนางาน   พัฒนาองคกร 

ปญหา/ประเด็นพัฒนา สาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหา 
 
 
 
 

  

 

2. แผนการดำเนินงานของกลุม CoP (PLAN) 
 

กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ
กิจกรรม 

1. ระยะตนน้ำ  
(การเรียนรูกอนทำ) 
 
 

   

2. ระยะกลางน้ำ  
(การเรียนรูระหวางทำ) 
 
 

   

3. ระยะปลายน้ำ (การ
เรียนรูหลังทำ) 
 
 

   

แบบ CoP-Plan-Do-AAR-Report 
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3. ผลการดำเนินงานของกลุม CoP (จากแผนการดำเนินงาน ในขอ 2 ใหบันทกึผล
การดำเนินกิจกรรม/ปญหาอุปสรรค) 
 

วัน เดือน ป กิจกรรมท่ีไดดำเนินการ ผลการดำเนินกิจกรรม ปญหา/อุปสรรค 
 1. ระยะตนน้ำ  

(การเรียนรูกอนทำ) 
 
 
 

  

 2. ระยะกลางน้ำ  
(การเรียนรูระหวางทำ) 
 
 
 

  

 3. ระยะปลายน้ำ  
(การเรียนรูหลังทำ) 
 
 
 

  

 
4. การสะทอนผลการเรียนรูรวมกันของกลุม CoP (AAR) 
 
 วัน/เดือน/ป ท่ีสะทอนผลการเรียนรู……………………………………………………………………….. 
 ผูรวมสะทอนผลการเรียนรู ไดแก  
  
 4.1 กิจกรรม/ข้ันตอนท่ีทำไดดี  
 
 4.2 กิจกรรม/ข้ันตอนท่ีทำไดไมดี 
 
 4.3 สิ่งท่ีจะนำไปตอยอดปฏิบัติ 
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5. สรุปความรูที่ไดจากการเรียนรูรวมกันและการนำความรูไปใช 
 

ความรูท่ีไดรับจากการ
เรียนรูรวมกัน 

นำความรูไปใช 
(กับใคร ท่ีไหน อยางไร) 

ผลการนำความรูไปใช 

   
 
 
 
 

 

6. การเผยแพรความรู 
ไดนำความรูจากการเรียนรูรวมกันไปเผยแพรยังชองทางใดบาง 
ลำดับ การเผยแพรความรู ระบุชองทางท่ีไดเผยแพรความรู 

(เชน จัดทำปายนิเทศ จัด
นิทรรศการความรู เผยแพรใน

เว็บไซต เปนตน) 

รองรอย 
(เชน ภาพถาย 
เว็บไซตท่ีได
เผยแพร) 

    
    
    

 
 

7. ภาพถายกิจกรรมของกลุมเรียนรูรวมกัน (CoP) 
 
 
 

ภาพถายการดำเนินงานของกลุม อยางนอย 3 – 4 ภาพ พรอมอธิบายใตภาพ 
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9. คณะผูจัดทำ 
 
 คณะอำนวยการ 
1. นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร  ผูอำนวยการ สพป.เพชรบูรณ เขต 1 
2. นายชาญณรงค  ฐานะวิจิตร รองผูอำนวยการ สพป.เพชรบูรณ เขต 1 
3. นายวิทยา  เกษาอาจ  รองผูอำนวยการ สพป.เพชรบูรณ เขต 1 
 

 คณะดำเนินงาน 

1. นายมนตรี  ชวยพยุง  ผูอำนวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. นายพิน สงคประเสริฐ  ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
3. นางนิสา  คำพันธ  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ 
4. นางนลิยา ทองศรี  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
5. นางจิรันธนิน คงจีน  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
6. นายอกชัย กองทรัพย  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
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10. QR-Code แบบฟอรม CoP ไฟล word 
 
 
 
 

 
shorturl.at/lprMU 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PxhSF0s6uDLfS_8Bnq3nJtsuDcKRi9im
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PxhSF0s6uDLfS_8Bnq3nJtsuDcKRi9im



