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1.  บทนํา 
ปัจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษาจําเป็นต้องเป็น

ผู้ที่มีความรู้และสมรรถนะ เพื่อให้เป็นผู้ที่สามารถขับเคล่ือน
กระบวนการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจําสายงาน ของครูที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาครูและการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 โดยมีงานวิจัยจํานวนมากยืนยันว่า
การท่ีครูมีความรู้ ทักษะที่เหมาะสมที่ดีย่อมส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน [1] โดยแนวทางหน่ึงที่
สามารถนํามาใช้เพื่อส่งเสริมความเป็นมืออาชีพดังกล่าว 
คือ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) เน่ืองจาก PLC เป็นการ
รวมตัวกันเป็นของครูผู้สอนเพื่อร่วมมือ รวมพลัง เรียนรู้
รวมกัน และสะท้องผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบและต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อให้เกิด
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนรู้ 
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน [2] 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบาย
ให้มีการดําเนินงาน PLC   เป็นกระบวนการสร้างการ
เปล่ียนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคล
ที่มารวมตัวกันเพื่อทํางานร่วมกัน และสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ร่วมกันวางเป้าหมาย การเรียนรู้ของผู้เรียนและตรวจสอบ 
สะท้อนผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคล และผลที่เกิดขึ้น
โดยรวม ผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การวิพากษ์ 
วิจารณ์ การทํางานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่ง 
เน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม [3] 

สําหรับ PLC จะช่วยส่งเสริมสมรรถนะครูนั้นผู้เขียน
ได้นําคลาว์ดเทคโนโลยีมาช่วยขับเคล่ือนให้ PLCประสบ
ความสําเร็จ เนื่องจากลักษณะที่สําคัญของคลาว์ดเทคโนโลยี 
ที่สามารถใช้ส่ือสาร จัดเก็บข้อมูล คลาว์ดเทคโนโลยีที่นํา 
มาใช้กับ PLC  เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครู อยู่ในรูปแบบ
การให้บริการ Software as a Service: SaaS ซึ่งเหมาะ
สําหรับนํามาส่งเสริมสมรรถนะครู และสามารถพัฒนาบน
พื้นฐานของคลาว์ดเทคโนโลยีได้ 

 
2.  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชพี (PLC) 

2.1  ความหมายของ PLC 
มีวรรณกรรมทางการศึกษาจากการวิจัย โครงการ

ศึกษาต่าง ๆ สามารถเรียบเรียงสรุปเป็นความหมายของ 
PLC ดังที่สํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้กล่าวว่า PLC เป็นการรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง 
ร่วมทํา และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และ
นักการศึกษาบนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์ แบบ
กัลยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน 
โดยทํางานร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ครูเป็นผู้นําร่วมกัน และ
ผู้บริหารดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ
เปล่ียนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นความสําเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสําคัญ 
และความสุขของการทํางานร่วมกัน [3] ซึ่งสมาคมวิจัย
และพัฒนาวิชาชีพบุคคลากรก็มองในมุมเดียวกัน [4] การ
ทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยนักการศึกษารวมถึง
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมและมีการดําเนินการวิจัย
ควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน 
และมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง [5] 

________________________________________ 
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3.  คลาว์ดเทคโนโลย ี
คลาว์ดเทคโนโลยี เป็นเทคโนโลยีที่ให้บริการรูปแบบ

การประมวลผลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้บริการ
เพียงแค่เช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต ก็สามารถเข้าถึงข้อมูล
บนเทคโนโลยีคลาวด์จากที่ใดก็ได้  

3.1 ประเภทของการประมวลผลบนคลาวด์เทคโนโลยี 
การประมวลผลบนเทคโนโลยีคลาวด์ออกเป็น 3  

ประเภท [11] และ [12] ดังนี้ ประเภทที่ 1 Public Cloud 
เป็นการประมวลผลผ่านบริการทางเว็บจากผู้ให้บริการ
ต่อผู้ใช้บริการโดยทั่วไป ตามหลักการของกลุ่มเมฆที่จัด
ใหม่การแบ่งปันการใช้ทรัพยากรในการประมวลผล 
โครงสร้างพื้นฐานในการประมวลผล ศูนย์ข้อมูล คําส่ัง
งานประยุกต์ด้วยวิธีการของเทคโนโลยีเสมือนขั้นสูง 
(Virtualization Technology) โดยที่ผู้ใช้บริการได้ด้วย
ตนเอง และจ่ายค่าใช้บริการตามปริมาณการใช้งานที่ 
เกิดจริง ประเภทที่ 2 Private Cloud เป็นการบริการ
ของผู้ให้บรกิารที่นําการประมวลผลในกลุ่มเมฆ ไปทํางาน
บนเครือข่ายส่วนบุคคล (Private Network) ของผู้ใช้ 
บริการ หรือเครือข่ายที่เปิดให้ใช้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการ
เฉพาะรายเป็นราย ๆ ไป บนหลักการของเทคโนโลยี
เสมือนขั้นสูง (Virtualization Technology) ผู้ใช้บริการ
สามารถควบคุมและจัดการระบบด้วยตนเอง ประเภทที่ 3 
Hybrid Cloud เป็นการประมวลผลที่ประกอบไปด้วยผู้
ให้บริการทั้ง Public Cloud และ Private Cloud  

3.2 รูปแบบบริการบนคลาวด์เทคโนโลย ี 
บริการคลาวด์เทคโนโลยี ขอนําเสนอรูปแบบหลัก  

3 แบบ [11], [12] และ [13] ได้แก่ รูปแบบที่ 1 Software 
as a Service: SaaS เป็นการให้บริการใช้ระบบงาน หรือ 
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ ผู้ให้บริการจัดหาให้ ซอฟต์แวร์
เหล่านี้ทํางานกับโครงสร้างพื้นฐานไอที ที่ให้บริการแบบ
คลาวด์เทคโนโลยี ผู้ใช้จะทํางานผ่าน Web browser 
ด้วยอุปกรณ์ใดก็ได้ การบริการรูปแบบน้ี ผู้ใช้ไม่มีหน้าที่
จัดการหรือควบคุมโครงสร้างพื้นฐานไอที และระบบ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทุกอย่างจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้
ให้บริการแต่ในบางกรณีผู้ใช้อาจต้องดูแลข้อกําหนด
คุณลักษณะบางประการของระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
เพื่อความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจด้วย
ตัวเองซึ่งบริการ SaaS ที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือ Gmail 
นอกจากน้ันก็ เช่น Google Drive, Google Docs ที่เป็น

รูปแบบของการใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านเว็บบราวเซอร์ 
สามารถใช้งานเอกสาร คํานวณ และสร้าง Presentation 
โดยไม่ต้องตดิตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องแถมใช้งานบนเครื่อง
ไหนก็ได้ ที่ไหนก็ได้ แชร์งานร่วมกันกับผู้อื่นก็สะดวก 
รูปแบบที่ 2 Platform as a Service: PaaS เป็นบริการ
ใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเพื่อปรับปรุงและทดสอบ
ระบบงาน หรือระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Deploy) มี
ข้อกําหนดว่าระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์จะต้องถูกพัฒนา
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่
ผู้ให้บริการจัดเตรียมให้เท่านั้น ผู้ใช้ไม่มีหน้าที่จัดการ
หรือควบคุมโครงสร้างพื้นฐานไอทีใด ๆ ระบบเครือข่าย
เครื่องเซิรฟ์เวอร ์ระบบซอฟต์แวร์ปฏิบัติงาน (Operating 
System) ผู้ใช้จะดูแลรับผิดชอบเฉพาะระบบซอฟต์แวร์
ประยุกต์ของตัวเองรวมทั้ งข้อกําหนดเงื่อนไขและ
คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบแต่ถ้าเรา
ใช้บริการ PaaS ผู้ให้บริการจะเตรียมพื้นฐานต่าง ๆ 
เหล่านี้ ไว้ ให้ เราต่อยอดได้ เลย พื้นฐานทั้ งอุปกรณ์ 
โปรแกรมประยุกต์และชุดคําส่ังที่ผู้ให้บริการเตรียมไว้ให้
เราต่อยอดนี้เรียกว่า Platform ซึ่งก็จะทําให้ลดต้นทุน
และเวลาที่ใช้ในการพัฒนาซอฟท์แวร์ เช่น Google App 
Engine, Microsoft Azure รูปแบบที่ 3 Infrastructure 
as a Service: IaaS เป็นการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านไอทีเพื่อการประมวลผลและปรับปรุงทดสอบระบบ
ซอฟต์แวร์ โดยผู้ใช้มีหน้าที่จัดหาระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์
และระบบซอฟต์แวร์ปฏิบัติงาน (Operating System) 
ผู้ใช้ไม่มีหน้าที่ที่จะจัดการและควบคุมระบบโครงสร้าง
พื้นฐานไอที แต่มีหน้าที่ควบคุมดูแลระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้
ทํางานรวมทัง้ระบบฐานขอ้มูลและในบางกรณีอาจรวมถึง
อุปกรณ์บางชนิดของระบบเครือข่าย เช่น ระบบไฟร์วอลล์ 
เช่น Cloud Storage อย่าง Drop Box ที่ให้บริการพื้นที่
เก็บข้อมูลนั่นเองตัวอย่างบริการในกลุ่มนี้ก็เช่น Google 
Compute Engine, Amazon Web Services 

ความสามารถของคลาวด์เทคโนโลยีที่รองรับการทํางาน
ในหลายรูปแบบของการให้บริการไม่ว่าจะเป็น SaaS 
PaaS หรือ IaaS นอกจากนั้นความสามารถในการรองรับ
ความต้องการทรัพยากร ในการคํานวณ ตามต้องการ
ความสามารถลดต้นทุนในการซื้อและบํารุงรักษาทรัพยากร 
และการคํานวณค่าใช้จ่ายตามจริงเป็นส่ิงจูงใจให้ระบบ
คลาวด์เทคโนโลยีกลายเป็นที่นิยมในปัจจุบัน 
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4.  สมรรถนะครู 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ 

สพฐ. กําหนดกรอบการประเมินสมรรถนะครูของ สพฐ. 
โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะครู ประกอบด้วย 
เจตคติ ค่านิยม ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จําเป็น
สําหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจงานในสถานศึกษาจาก
แบบประเมินสมรรถนะและมาตรฐานของครูผู้สอน จาก
การสังเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะครู สพฐ. 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงาน 
ดังนี้ [14] 

4.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ สมรรถนะที่ 1 การมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีการวางแผน กําหนด
เป้าหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุง
พัฒนาประสิทธิภาพและผลงานอย่างต่อเน่ือง สมรรถนะ
ที่ 2 การบริการที่ดี หมายถึง ความตั้งใจและความเต็มใจ
ในการให้บริการ และการปรับปรุงระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ สมรรถนะที่ 3 การพัฒนาตนเอง หมายถึง 
การศึกษาค้นคว้า หาความรู้ ติดตามและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพมีการ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง และ
พัฒนางาน สมรรถนะที่ 4 การทํางานเป็นทีม หมายถึง 
การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนเสริมแรงให้
กําลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นหรือ
ทีมงาน แสดงบทบาทการเป็นผู้นํา หรือผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสมในการทํางานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างและดํารง
สัมพันธภาพของสมาชิก ตลอดจนเพ่ือพัฒนาการจัดการ 
ศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย สมรรถนะที่ 5 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู หมายถึง การ
ประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน และ
สังคม เพื่อสร้างความศรัทธาในวิชาชีพครู 

4.2 สมรรถนะประจําสายงาน (Functional 
Competency) 

ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ คือ สมรรถนะที่ 1 การ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความ 

สามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการออกแบบ
การเรียนรู้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบ จัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ใช้และพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยี 
และการวัดประเมินผล การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สมรรถนะที่ 2 
การพัฒนาผู้เรียน หมายถึง ความสามารถในการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตยความภูมิใจใน
ความเป็นไทยการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ สมรรถนะที่ 3 การบริหารจัดการชั้น
เรียน หมายถึง การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ การจัดทํา
ข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําชั้นเรียน/ประจําวิชา 
การกํากับดูแลชั้นเรียนรายช้ัน/รายวิชา เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข และความปลอดภัยของผู้เรียน 
สมรรถนะที่ 4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน หมายถึง ความสามารถในการทําความเข้าใจ 
แยกประเด็นเป็นส่วนย่อย รวบรวม ประมวลหาข้อสรุป
อย่างมีระบบและนําไปใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวมและ
ดําเนินการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 
สมรรถนะที่ 5 ภาวะผู้นําครู หมายถึง คุณลักษณะและ
พฤติกรรมของครูที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ 
ส่วนบุคคล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียนโดยปราศจากการใช้
อิทธิพลของผู้บริหารสถานศึกษา ก่อให้ เกิดพลังแห่งการ
เรียนรู้ เพื่ อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ให้มี คุณภาพ 
สมรรถนะที่ 6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
กับชุมชนเพื่อการจัด การเรียนรู้ หมายถึง การประสาน
ความร่วมมือสร้างความ สัมพันธ์ที่ดีและเครือข่ายกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัด การเรียนรู้ 

สําหรับกระบวนการส่งเสริมสมรรถนะครูโดยชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านคลาว์ดเทคโนโลยี มุ่งส่งเสริม 
3 สมรรถนะ คือ การพัฒนาตนเอง การทํางานเป็นทีม 
และภาวะผู้นําครู 
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กระบวนการที่ 4 ศึกษาค้นคว้าเอกสารเพ่ิมเติม แบบ
ออนไลน์ใช้  Google search  สําหรับสืบค้นข้อมูล
เพิ่มเติมจากแหล่งของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น โครงการ
เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS-Thai Library 
Integrated System)  โดยใช้แบบติดตามการสะท้อน
ปัญหา 

กระบวนการท่ี 5 หาแนวทางแก้ไขปัญหา แบบออฟไลน์ 
สนทนากลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียน กําหนดวิธีการ แนวทาง และขั้นตอนแก้ไขปัญหา 
วิธีการแก้ปัญหาอาจได้มาจากประสบการณ์ของครูในกลุ่ม 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ งานวิจัยที่มีการเสนอแนวทางไว้แล้ว 
แล้วร่วมกันสรุปแนวทางการแก้ปัญหาที่สําคัญ 1 เรื่อง 
หรือ 2 เรื่องตามบริบทของโรงเรียน โดยใช้แบบติดตาม
การสะท้อนปัญหา แบบออนไลน์ใช้ Google plus เป็น
ช่องทางในการสนทนาของกลุ่ม 

กระบวนการท่ี 6 นําแนวทางทีส่รุปเพื่อแก้ไขปญัหา 
แบบออฟไลน์ ออกแบบแผนการแก้ไขปัญหา กําหนด
แนวทางการปฏิบัติงาน เลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ และ
สร้างภาระงาน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) รวมถึงวิธี
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน การนําเสนอผลระหว่างการ
ปฏิบัติงาน และสรุปผลการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบ

ติดตามการสะท้อนปัญหา แบบออนไลน์ใช้ Google 
docs บันทึกแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน และ ใช้ Google 
calendar บันทึกปฏิทินการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่ม
ตามแผนที่วางไว้ 

กระบวนการที่ 7 นําแผนไปใช้ตามกําหนดการทํางาน 
แบบออฟไลน์ แก้ไขปัญหาตามแผนการปฏิบัติงานที่วาง
ไว้อย่างจริงจังและนําเสนอผลจากการปฏิบัติงาน ไม่ว่า
ผลที่ได้จะสําเร็จหรอืไม่สําเรจ็กต็าม และพร้อมจะนําผลที่
ได้กลับไปปรับปรุง ผลการปฏิบัติงานนําเสนอแบบ
ออนไลน์ใช้  Google docs  บันทึกผล  ใช้ Hangout 
อภิปรายกลุ่มใช้ YouTube บันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงาน 
โดยใช้แบบติดตามการดําเนินงานตามแนวทางของ PLC 

กระบวนการที่ 8 นําผลมาสรุป แบบออฟไลน์ สรุป
และสะท้อนผลรวมถึงการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
ถ้าผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก็
เผยแพร่กับสมาชิกในโรงเรียน และโรงเรียนอื่น ๆ ในบริบท
ที่มีลักษณะของปัญหาคล้ายคลึงกัน แต่ถ้าผลการปฏิบัติ 
งานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ก็ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และทดลองใหม่อีกครั้ง โดยใช้แบบรายงาน
ผลการดําเนินงาน PLC แบบออนไลน์ใช้ Google slide 
สําหรับนําเสนอผลการปฏิบัติงานของ PLC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 องค์ประกอบ PLC ที่ส่งเสริมสมรรถนะครู 
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สมรรถ
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ถนะครูที่สามา
ประกอบด้วย

กอบที่  4 การเรี
ัวบ่งชี้ที่  1 การ
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จากภาพนําเสนอกระบวนการทํางานของ PLC ทั้ง 8 
กระบวนการ ภายใต้องค์ประกอบของ PLC ทั้ง 6 
องค์ประกอบ โดยใช้คลาวด์เทคโนโลยีเป็นช่องทางการ
ติดต่อส่ือสาร และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน
กิจกรรมของ PLC ซึ่งใช้รูปแบบของการให้บริการคลาวด์
เทคโนโลยี  SaaS สามารถนํามาส่งเสริมสมรรถนะครู 
ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการทํางานเป็นทีม และด้าน
ภาวะผู้นําครูได้เป็นอย่างดี 
 
6.  สรุป 

จากการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิด 
PLC สรุปสาระสําคัญ กล่าวคือ PLC ใช้เป็นพื้นที่สําหรับ
การเรียนรู้ร่วมกันของครู โดยมีลักษณะสําคัญคือเป็น
พื้นที่ปฏิบัติงานจริงสําหรับการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู
ด้วยกันเอง การเรียนรู้แบบน้ีเป็นการเรียนรู้ผ่านการ 
ลงมือทํา (Learning by doing) ทําให้ครูเกิดการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรง ครูเข้าใจนักเรียนมากขึ้น เข้าใจใน
ลักษณะงานที่ตัวเองทํา เข้าใจต่อหน้าที่สําคัญของวิชาชพี
ครู เข้าใจตนเอง และเข้าใจเพื่อนร่วมงาน การเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติ ประสบการณ์ตรงเช่นนี้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาวิชาชีพครู และส่งผลต่อการพัฒนาของผู้เรียนด้วย
เหตุของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมยุคดิจิทัล 
ทําให้แนวโน้มของการศึกษาต้องปรับเปล่ียนตามไปด้วย 
การนําคลาวด์เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทํางานของ 
PLC จะช่วยให้กระบวนการทํางานของ PLC ขับเคล่ือน
ได้ และส่งผลให้ครูมีทักษะในการพัฒนาสมรรถนะครูใน
ระดับที่สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป PLC ยังสามารถส่งเสริมให้เกิด
สมรรถนะครูดิจิทัล [16] ได้อีก ทั้งนี้ ผู้ที่จะนําคลาวด์
เทคโนโลยีมาเป็นช่องทางในการปฏิบัติของ PLC ควรมี
การสังเคราะห์องค์ประกอบของ PLC กระบวนการของ 
PLC และรูปแบบการให้บริการของคลาวด์เทคโนโลยี
เพิ่มเติม 

สําหรับองค์กรอื่น ๆ ที่มีความสนใจในการนําชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านคลาวด์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะครูไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่าน ควรมีการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาภายในองค์กร ให้สอดคล้องกับ
กระบวนการของ PLC สํารวจว่าบุคลลากรภายในองค์กร
ของท่านมีความชํานาญในการใช้คลาวด์เทคโนโลยีใน
ระดับใด และภายในองค์กรมีการวางระบบอินเทอร์เน็ต

ได้ครอบคลุม และทั่วถึงหรือไม่ ส่วนสมรรถนะที่องค์กร
ของท่านต้องการส่งเสริม ประกอบด้วยสมรรถนะในด้าน
ใดนั้นส่ิงนี้สําคัญท่านสามารถนําสมรรถนะที่ต้องการ
ส่งเสริมไปวิเคราะห์กับกระบวนการของ PLC ได้ใน
ขั้นตอนต่อไป 
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