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1. บทนํา
ปัจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษาจําเป็นต้องเป็น
ผู้ที่มีความรู้และสมรรถนะ เพื่อให้เป็นผู้ที่สามารถขับเคลื่อน
กระบวนการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจํ าสายงาน ของครู ที่ ส่ งผลต่ อการ
พัฒนาครู และการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ สอดคล้ องกั บ
หลักการที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 โดยมีงานวิจัยจํานวนมากยืนยันว่า
การที่ ครู มี ความรู้ ทั กษะที่ เหมาะสมที่ ดี ย่ อมส่ งผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน [1] โดยแนวทางหนึ่งที่
สามารถนํามาใช้เพื่อส่งเสริมความเป็นมืออาชีพดังกล่าว
คือ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community: PLC) เนื่องจาก PLC เป็นการ
รวมตัวกันเป็นของครูผู้สอนเพื่อร่วมมือ รวมพลัง เรียนรู้
รวมกัน และสะท้องผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อให้เกิด
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนรู้
และพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้ เ รี ย น [2]
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบาย
ให้มีการดําเนินงาน PLC เป็นกระบวนการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคล
ที่มารวมตัวกันเพื่อทํางานร่วมกัน และสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ร่วมกันวางเป้าหมาย การเรียนรู้ของผู้เรียนและตรวจสอบ
สะท้อนผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคล และผลที่เกิดขึ้น
โดยรวม ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์
วิจารณ์ การทํางานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่ง
เน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม [3]
________________________________________

สําหรับ PLC จะช่วยส่งเสริมสมรรถนะครูนั้นผู้เขียน
ได้นําคลาว์ดเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนให้ PLCประสบ
ความสําเร็จ เนื่องจากลักษณะที่สําคัญของคลาว์ดเทคโนโลยี
ที่สามารถใช้สื่อสาร จัดเก็บข้อมูล คลาว์ดเทคโนโลยีที่นํา
มาใช้กับ PLC เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครู อยู่ในรูปแบบ
การให้บริการ Software as a Service: SaaS ซึ่งเหมาะ
สําหรับนํามาส่งเสริมสมรรถนะครู และสามารถพัฒนาบน
พื้นฐานของคลาว์ดเทคโนโลยีได้
2. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
2.1 ความหมายของ PLC
มีวรรณกรรมทางการศึกษาจากการวิจัย โครงการ
ศึกษาต่าง ๆ สามารถเรียบเรียงสรุปเป็นความหมายของ
PLC ดังที่สํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้กล่าวว่า PLC เป็นการรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง
ร่ วมทํ า และร่ วมเรี ยนรู้ ร่ วมกั นของครู ผู้ บริ หาร และ
นักการศึกษาบนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์ แบบ
กัลยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน
โดยทํางานร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ครูเป็นผู้นําร่วมกัน และ
ผู้บริหารดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นความสําเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสําคัญ
และความสุขของการทํางานร่วมกัน [3] ซึ่งสมาคมวิจัย
และพัฒนาวิชาชีพบุคคลากรก็มองในมุมเดียวกัน [4] การ
ทํ างานร่ วมกั นอย่ างต่ อเนื่ องโดยนั กการศึ กษารวมถึ ง
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมและมีการดําเนินการวิจัย
ควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
และมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง [5]
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กล่าวโโดยสรุป PLC หมายถึ
ห งกระบววนการเปลี่ยนแปปลง
บรรยากาาศของโรงเรี ยนให้
ย ส มาชิ ก ได้ แ ก่ ครู ผู้ สสอน
ผู้ บ ริ ห าร นั ก การศึ ก ษา
ษ และผู้ มี ส่ วนได้
ว ส่ ว นเสี ยยคื อ
นักเรียนหหรือแม้กระทั่งผู้ปกครอง มีควาามรู้สึกร่วมกันเเป็น
เจ้ าของโรรงเรี ยนอย่ าง เท่ าเที ยมกั น โดยมุ่ งเน้ นที่ กการ
เรียนรู้ของงผู้เรียนเป็นหลัลัก เพื่อให้นักเรีรียนเกิดการเรียยนรู้
และบรรลลุวัตถุประสงค์ค์ในการเรียนรู้ ครูผู้สอนรวมมทั้ ง
สมาชิกทุกกคนใน PLC จึงต้องร่วมกันคิดหาวิธีการใหมม่ ๆ
ในการจัดการเรียนรู้แล้วนํ
ว าผลที่เกิดขึ้นมาปรึกษา หหรือ
ฒนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สมาชิกทุกคนนจะเกิดการพัฒ
เนื่องจากคคุณลักษณะสําคั
า ญที่ช่วยให้เกิด PLC สมาชิชิกมี
บรรทัดฐาานและค่านิยมรร่วมกัน ร่วมกันรั
น บผิดชอบต่อกการ
เรียนรู้ของงนักเรียน PLC จึงเปรียบเสมือนเครื
อ ่องมือสําหหรับ
ให้ครูรวมตตัวกันเป็นชุมชน และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปปลง
ระดับปฏิรรููปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียี นรู้ของนักเรีรียน
รวมทั้งพัฒ
ฒนาวิชาชีพครู
2.2 อองค์ประกอบขออง PLC
PLC ใในระดับสถานศึกษา นําเสนออเป็นองค์ประกกอบ
ของ PLCC ที่มาจากข้อมู
อ ลที่รวบรวม วิเคราะห์จากงงาน
วิจัยและเออกสาร นําเสนออได้ 6 องค์ประะกอบของ PLCC ใน
บริบทสถาานศึกษา [4], [6] และ [7]
ตารางที่ 1 สังเคราะห์องค์
ง ประกอบของง PLC

องค์ประกอบที่ 1 วิสสััยทัศน์ร่วมกัน (Shared Visiion)
วิ สั ยทั ศน์์ ร่ วมเป็ นการมมองเห็ นภาพเป้ าหมาย ทิ ศททาง
เส้นทาง แและสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง เป็นเสมมือนเข็มทิศในกการ
ขับเคลื่อน PLC ที่มีทิศทางร่วมกัน โดยมี
โ วิสัยทัศน์ เชิง
อุดมการณ
ณ์ทางวิชาชีพร่วมกัน คือพัฒนาการการเรียยนรู้
ของผู้เรียนเป็นภาพควาามสําเร็จที่มุ่งหวั
ห งในการนําททาง
ร่วมกัน ออาจเป็นการมอองเริ่มจากผู้นํา หรือกลุ่มผู้นําาที่มี
วิสัยทัศน์ททีี่ทําหน้าที่เหนีนี่ยวนําให้ผู้ร่วมงงานเห็นวิสัยทัศศน์
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นันร่
้น วมกัน
องค์ประกอบทที่ 2 ทีมร่วมแรรงร่วมใจ (Colllaborative
Teeamwork) ที มร่ วมแรงร่ วมใใจ พั ฒนามาจจากกลุ่ มที่
ทํางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ลั กษณะการทํางานร่
ง วมกัน
แบบบมี วิ สั ยทั ศ น์ มี คุ ณค่ า มี เ ป้ าหมาย และะมี พั น ธกิ จ
ร่ วมกั น จนเกิ ดเจตจํ า นงในกการทํ า งานร่ วมกั
ม น อย่ า ง
สร้้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุผลที่กาารเรียนรู้ของผูผู้เรียน การ
เรียนรู
ย ้ของทีม แลละการเรียนรู้ขของครูบนพื้นฐานงานที
ฐ
่มี
ลักษณะต้
ก
องมีการรคิดร่วมกัน วาางแผนร่วมกัน ความเข้
ค
าใจ
ร่วมกั
ม น ข้อตกลงรร่วมกัน การตัดดสินใจร่วมกัน และมีแนว
ปฏิฏิบัติร่วมกัน
องค์ประกอบทีที่ 3 ภาวะผู้นําร่ วม (Shared Leeadership)
ภาวะผู้นําร่วมมีหัหวใจ สําคัญคื อนําการเรียนรู
น ้เพื่อการ
เปลลี่ ยนแปลงตนเองทั้ งสมาชิ ก และผู้ นํ าโดยตํ าแหน่ ง
เมือใดที
่อ ่บุคคลนันเกิ
้น ดการเรียนรูรู้ ทั้งด้านวิชาชีชีพและชีวิต
จนนเกิดพลังการเปปลี่ยนแปลงที่ส่งงผลต่อความสุขในวิ
ข ชาชีพ
ขอองตนเองและผูผู้อื่น ภาวะผู้นําาร่วมจะเกิดผลต่อความ
เป็น PLC
ฒ ชาชีพ
องค์ประกอบที่ 4 การเรียนนรู้และการพัฒนาวิ
(Prrofessional leearning and development) มีหัวใจ
สําคัญคือ การเรียนรู
ย ้ร่วมกันอย่าางมีความสุขของทีมเรียนรู้
น
เปิ
่ ดพื้นที่การเเรียนรู้แบบนําตนเองของ
เป็นบรรยากาศที
ครูเพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาาตนเองและวิชาชี
ช พอย่าง
อ ่องเป็นสําคัญ
ต่อเนื
องค์ประกอบทที่ 5 ชุมชนกัลยยาณมิตร (Caring
Coommunity) กลลุ่มคนที่อยู่ร่วมมโดยมีวิถีและวัฒนธรรม
การอยู่ร่วมกันในนชุมชนมีคุณลั กษณะคือ มุ่งเน้
ง นความ
เป็นชุ มชนแห่ งความสุ ข สุ ขทั้ งงการทํ างานแและการอยู่
ณะวั ฒนธรรมมแบบ “วั ฒนธธรรมแบบ
ร่ วมกั นที่ มี ลั กษณ
เปิดเผย”
ด ที่ทุกคนนมีเสรีภาพในกการแสดงความคิคิดเห็นของ
ตนนเป็ น วิ ถี แ ห่ งอิ ส รภาพ และะเป็ น พื้ น ที่ ใ ห้ความรู
ค
้ สึ ก
ปลลอดภั ย หรื อปลอดการใช้
ป
อํ าานาจกดดั น บนพื
บ ้ นฐาน
ความไว้วางใจ เคาารพซึ่งกันและกกัน มีจริยธรรมมแห่งความ
เอื้ออาทรเป็
อ
นพลัังเชิงคุณธรรม คุณงามความดีที่สมาชิก
ร่วมกั
ม นทํางานแบบบอุทิศตนเพื่อวิชชาชีพโดยมีเจตตคติเชิงบวก
ต่อการศึ
อ กษาและผู้เรียน
องค์ประกอบทที่ 6 โครงสร้างงสนับสนุนชุมชน
(Suupportive Struucture) โครงสรร้างที่สนับสนุนการก่
น อเกิด
และคงอยู่ของ PLLC มีลักษณะลลดความเป็นองงค์การที่ยึด

29/1/2564 BE 13:08

165

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2563

วัฒนธรรมมแบบราชการหันมาใช้
น วัฒนธรรรมแบบกัลยาณมิมิตร
ทางวิชาการแทน และเป็ป็นวัฒนธรรมทีที่ส่งเสริมวิสัยทั ศน์
อ
มุ่งความยั่งยืน จัดปัจจจัย
การดําเนินการที่ต่อเนื่องและ
โ
างองคค์ กร
เงื่ อนไขสนั บสนุ นตามบบริ บทชุ มชนมีโครงสร้
แบบไม่รววมศูนย์ หรือ โคครงสร้างการปกครองตนเองขของ
ชุมชน เพื่อลดความขัดแย้
แ งระหว่างครูรูผู้ปฏิบัติงานสสอน
า ดการและกการ
กับฝ่ายบริริหารให้น้อยลลง มีการบริหารจั
ปฏิบัติงานนในสถานศึกษาที
ษ ่เน้นรูปแบบบทีมงานเป็นหหลัก
การจัดสรรรปัจจัยสนับสนนุนให้เอื้อต่อการดํ
ก าเนินการขของ
PLC โดยเเฉพาะการเอาใจจใส่สิ่งแวดล้อมให้
ม เกิดบรรยากกาศ
ที่เอื้อต่อกการเรียนรู้และออยู่ร่วมกันอย่างมี
ง ความสุข
กล่าวโโดยสรุปทั้ง 6 องค์
อ ประกอบขของ PLC ในบริริบท
สถานศึกษษา คือ เอกลักษณ์สําคัญของงความเป็น PPLC
แสดงให้เห็นว่าความเป็น PLC จะทําให้ห้ความเป็น องคค์กร
หรือ โรงเรีียน มีความหหมายที่การพัฒนาการเรียนรู้ขของ
ผู้เรียนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็ป็นหัวใจสําคัญของ
ญ
PLC ดด้วย
กลยุทธ์กาารสร้างความร่วมมือที่ยึดเหนียวกั
่ย นด้วยวิสัยทั ศน์
ร่วมมุ่งการรเรียนรู้ของผู้เรียน การเรียนรู้และพัฒนาวิชาาชีพ
และชุมชนนกัลยาณมิตร แสดงถึงการรววมพลังของครูแและ
นักการศึกกษา ที่เป็นผู้นําร่
า วมกัน ทํางานร่วมกัน แบบบทีม
ร่วมแรงร่ววมใจมุ่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเเอง พัฒนาวิชาาชีพ
ภายใต้ โคครงสร้ างอํ า นาาจทางวิ ชาชีพ และอํ านาจ เชิ ง
คุณธรรม ที่มาจากการร่วมคิ
ว ด ร่วมทํา ร่รวมนํา ร่วมพัฒ
ฒนา
ของครู ผู้บบริหาร นักการรศึกษาภายใน PLC ที่ส่ งถึง
ผู้เกี่ยวข้องงในลําดับต่อไปป
2.3 กกระบวนการทํางานของ
า
PLC
กระบววนการทํางานขของ PLC ประกกอบด้วย 8
กระบวนกการ ดังนี้ [6], [88] และ [9]
ตารางที่ 2 สังเคราะห์กระบวนการทํ
ร
างานของ PLC
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กระบวนการทีที่ 1 การรวมกลลุ่ม และกลุ่มนันต้
้น องมี
ลักษณะคล้
ก
าย ๆ กัน เช่น จัดกลุลุ่ มครูที่มีลกั ษณ
ณะใกล้เคียง
กัน กลุ่มครูที่สอนวิชาเดียวกัน กลลุ่มสาระเดียวกัันในระดับ
ชันเดี
้น ยวกัน และชช่วงชั้นเดียวกัน
กระบวนการทีที่ 2 กลุ่มร่วมคิคิด หาปัญหาทีสํ่สาคัญที่สุด
สําหรับการเรียนรูรู้ของนักเรียน
กระบวนการทีที่ 3 หาสาเหตุสสํํ าคัญทีท่ ําให้เกิดปัญหา
จากกนั้นกลุ่มอภิปรายหาสาเหตุ
ร
ททีี่ แท้จริง เน้นไปปที่การสอน
ของครูเป็นอันดับแรก ที่ถอื ว่าเป็ป็นสาเหตุที่แท้จริ
จง
กระบวนการทีที่ 4 ศึกษาค้นคคว้าเอกสารเพิมเติ
่ม ม
สนันั บสนุนแนวทาางการแก้ ไขปั ญหาหลากหลลายวิ ธี การ
เลือกวิ
อ ธีการที่เหมมาะสมกับสภาาพปัญหามาพิจารณาหา
แนนวทางแก้ไข
กระบวนการทีที่ 5 หาแนวทาางแก้ไขปัญหาาการเรียนรู้
ของนักเรียน จะแก้ไขอย่างไรดูสสาเหตุของปัญหา
ห แนวทาง
แก้ก้ปัญหาอาจใช้ประสบการณ์ ์ของครูที่ทําให้ห้เกิดความ
สําเร็จ ผู้ทรงคุณวุฒิ งานวิจัย จจากนั้นสรุปแนนวทางการ
แก้้ปัญหาสําคัญ
กระบวนการทีที่ 6 นําแนวทางงที่สรุปเพื่อนําไปแก้
ไ ไข
ปัญหามาช่
ญ
วยกันสร้
ส างงาน สร้างงแผนงาน เลือกวิ
ก ธีการจัด
การเรียนรู้แบบใชช้ปัญหาเป็นฐาาน (Problem
m Based
Learning : PBL)
กระบวนการทีที่ 7 นําแผนที่รร่่ วมกันคิดไปใช้้ตาม
กํ าหนดการทํ างาานต้ องนํ าไปใใช้ อย่ างจริ งจัง และกล้ า
เสนนอผลจะสําเร็จหรื
จ อไม่ก็ตาม พร้อมจะนําไปปรับปรุง
ต้องนํ
อ าผลมาเสนนอตามช่วงเวลาา ผลงานอาจนนําเสนอใน
ช่องทาง
อ Line หรืรือ Facebook หรือรูปแบบอืน่ ๆ ก็ได้
กระบวนการทีที่ 8 นําผลมาสสรุปท้ายว่าผลเปป็นอย่างไร
ร่วมกันสะท้อนผล และปรับปรรุงงานให้ดีขึ้น ถ้าผลการ
ทดดลองเป็นไปตามวัตถุประสงค์ค์ ก็เผยแพร่หรือปรับปรุง
ให้้ ดี ยิ่ งขึ้ น ผลไมม่ เป็ นไปตามวั ั ตถุ ประสงค์ ก็กปรั บปรุ ง
ทดดลองใหม่
2.4 เครือ่ งมือที
อ ใ่ ช้ในการสร้ ้าง PLC
เครื่องมือที่ใช้้ในการสร้าง PLLC ประกอบด้้วย [4], [6]
แลละ [10] แบบติดตามการสะท้ท้อนปัญหา แบบบติดตาม
การดําเนินงานตามแนวทาง PPLC แบบรายงงานผลการ
ดําเนินงาน PLC และ แบบสังเกกตการณ์ของคครู
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3. คลาว์ดเทคโนโลยี
คลาว์ดเทคโนโลยี เป็นเทคโนโลยีที่ให้บริการรูปแบบ
การประมวลผลบนเครื อข่ ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้บริการ
เพียงแค่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ก็สามารถเข้าถึงข้อมูล
บนเทคโนโลยีคลาวด์จากที่ใดก็ได้
3.1 ประเภทของการประมวลผลบนคลาวด์เทคโนโลยี
การประมวลผลบนเทคโนโลยีคลาวด์ออกเป็น 3
ประเภท [11] และ [12] ดังนี้ ประเภทที่ 1 Public Cloud
เป็นการประมวลผลผ่านบริการทางเว็บจากผู้ให้บริการ
ต่อผู้ใช้บริการโดยทั่วไป ตามหลักการของกลุ่มเมฆที่จัด
ใหม่ ก ารแบ่ ง ปั น การใช้ ท รั พ ยากรในการประมวลผล
โครงสร้างพื้นฐานในการประมวลผล ศูนย์ข้อมูล คําสั่ง
งานประยุ กต์ ด้ วยวิ ธี การของเทคโนโลยี เสมื อนขั้ นสู ง
(Virtualization Technology) โดยที่ผู้ใช้บริการได้ด้วย
ตนเอง และจ่ายค่ าใช้บริการตามปริมาณการใช้งานที่
เกิดจริง ประเภทที่ 2 Private Cloud เป็นการบริการ
ของผู้ให้บริการที่นําการประมวลผลในกลุ่มเมฆ ไปทํางาน
บนเครือข่ายส่วนบุคคล (Private Network) ของผู้ใช้
บริการ หรือเครือข่ายที่เปิดให้ใช้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการ
เฉพาะรายเป็ นราย ๆ ไป บนหลั กการของเทคโนโลยี
เสมือนขั้นสูง (Virtualization Technology) ผู้ใช้บริการ
สามารถควบคุมและจัดการระบบด้วยตนเอง ประเภทที่ 3
Hybrid Cloud เป็นการประมวลผลที่ประกอบไปด้วยผู้
ให้บริการทั้ง Public Cloud และ Private Cloud
3.2 รูปแบบบริการบนคลาวด์เทคโนโลยี
บริการคลาวด์ เทคโนโลยี ขอนํ าเสนอรูปแบบหลั ก
3 แบบ [11], [12] และ [13] ได้แก่ รูปแบบที่ 1 Software
as a Service: SaaS เป็นการให้บริการใช้ระบบงาน หรือ
ซอฟต์ แวร์ ประยุ กต์ ที่ ผู้ ให้ บริ การจั ดหาให้ ซอฟต์ แวร์
เหล่านี้ทํางานกับโครงสร้างพื้นฐานไอที ที่ให้บริการแบบ
คลาวด์เทคโนโลยี ผู้ใช้จะทํางานผ่าน Web browser
ด้วยอุปกรณ์ใดก็ได้ การบริการรูปแบบนี้ ผู้ใช้ไม่มีหน้าที่
จั ดการหรื อควบคุ มโครงสร้ างพื้ นฐานไอที และระบบ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทุกอย่างจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้
ให้ บริ การแต่ ในบางกรณี ผู้ ใช้ อาจต้ องดู แลข้ อกํ าหนด
คุณลักษณะบางประการของระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์
เพื่ อความเหมาะสมกั บสภาพแวดล้ อมของธุ รกิ จด้ วย
ตัวเองซึ่งบริการ SaaS ที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือ Gmail
นอกจากนั้นก็ เช่น Google Drive, Google Docs ที่เป็น
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รู ปแบบของการใช้ งานซอฟต์ แวร์ ผ่ านเว็ บบราวเซอร์
สามารถใช้งานเอกสาร คํานวณ และสร้าง Presentation
โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องแถมใช้งานบนเครื่อง
ไหนก็ ได้ ที่ ไหนก็ ได้ แชร์ งานร่ วมกั นกั บผู้ อื่ นก็ สะดวก
รูปแบบที่ 2 Platform as a Service: PaaS เป็นบริการ
ใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเพื่อปรับปรุงและทดสอบ
ระบบงาน หรือระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Deploy) มี
ข้อกําหนดว่าระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์จะต้องถูกพัฒนา
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่
ผู้ให้บริการจัดเตรี ยมให้เท่านั้น ผู้ใช้ไม่มีหน้าที่จัดการ
หรือควบคุมโครงสร้างพื้นฐานไอทีใด ๆ ระบบเครือข่าย
เครื่องเซิรฟ์ เวอร์ ระบบซอฟต์แวร์ปฏิบัติงาน (Operating
System) ผู้ใช้จะดูแลรับผิดชอบเฉพาะระบบซอฟต์แวร์
ประยุ ก ต์ ข องตั ว เองรวมทั้ ง ข้ อ กํ า หนดเงื่ อ นไขและ
คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบแต่ถ้าเรา
ใช้บริการ PaaS ผู้ให้บริการจะเตรียมพื้นฐานต่าง ๆ
เหล่ า นี้ ไ ว้ ใ ห้ เ ราต่ อ ยอดได้ เ ลย พื้ น ฐานทั้ ง อุ ป กรณ์
โปรแกรมประยุกต์และชุดคําสั่งที่ผู้ให้บริการเตรียมไว้ให้
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
ทํางานรวมทัง้ ระบบฐานข้อมูลและในบางกรณีอาจรวมถึง
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 ในการคํ านวณ ตามต้องการ
ความสามารถลดต้นทุนในการซื้อและบํารุงรักษาทรัพยากร
และการคํานวณค่าใช้จ่ายตามจริงเป็นสิ่งจูงใจให้ระบบ
คลาวด์เทคโนโลยีกลายเป็นที่นิยมในปัจจุบัน
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2563

4. สมรรถนะครู
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
สพฐ. กําหนดกรอบการประเมินสมรรถนะครูของ สพฐ.
โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะครู ประกอบด้วย
เจตคติ ค่านิยม ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จําเป็น
สําหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจงานในสถานศึกษาจาก
แบบประเมินสมรรถนะและมาตรฐานของครูผู้สอน จาก
การสั งเคราะห์ สามารถสรุ ปได้ ว่ า 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
พัฒนาประสิทธิภาพและผลงานอย่างต่อเนื่อง สมรรถนะ
ที่ 2 การบริการที่ดี หมายถึง ความตั้งใจและความเต็มใจ
ในการให้ บริ การ และการปรั บปรุ งระบบบริ การให้ มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ สมรรถนะที่ 3 การพัฒนาตนเอง หมายถึง
การศึ กษาค้ นคว้ า หาความรู้ ติ ดตามและแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพมีการ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง และ
พัฒนางาน สมรรถนะที่ 4 การทํางานเป็นทีม หมายถึง
การให้ ความร่ วมมื อ ช่ วยเหลื อ สนั บสนุ นเสริ มแรงให้
กําลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นหรือ
ทีมงาน แสดงบทบาทการเป็นผู้นํา หรือผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสมในการทํางานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างและดํารง
สัมพันธภาพของสมาชิก ตลอดจนเพื่อพัฒนาการจัดการ
ศึกษาให้ บรรลุ ผลสํ าเร็ จตามเป้ าหมาย สมรรถนะที่ 5
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิ ชาชี พครู หมายถึ ง การ
ประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน และ
สังคม เพื่อสร้างความศรัทธาในวิชาชีพครู
4.2 สมรรถนะประจําสายงาน (Functional
Competency)
ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ คือ สมรรถนะที่ 1 การ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความ
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สามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการออกแบบ
การเรียนรู้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบ จัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
และการวัดประเมินผล การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สมรรถนะที่ 2
การพัฒนาผู้เรียน หมายถึง ความสามารถในการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย
และสุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตยความภูมิใจใน
ความเป็นไทยการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ สมรรถนะที่ 3 การบริหารจัดการชั้น
เรียน หมายถึง การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ การจัดทํา
ข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําชั้นเรียน/ประจําวิชา
การกํากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข และความปลอดภัยของผู้เรียน
สมรรถนะที่ 4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน หมายถึง ความสามารถในการทําความเข้าใจ
แยกประเด็นเป็นส่วนย่อย รวบรวม ประมวลหาข้อสรุป
อย่ างมี ระบบและนํ าไปใช้ ในการวิ จั ยเพื่ อพั ฒนาผู้ เรี ยน
รวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวมและ
ดํ า เนิ น การแก้ ปั ญ หาเพื่ อ พั ฒ นางานอย่ า งเป็ น ระบบ
สมรรถนะที่ 5 ภาวะผู้นําครู หมายถึง คุณลักษณะและ
พฤติ ก รรมของครู ที่ แ สดงถึ ง ความเกี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์
ส่วนบุคคล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้ง
ภายในและภายนอกห้ อ งเรี ย นโดยปราศจากการใช้
อิทธิพลของผู้บริหารสถานศึกษา ก่อให้ เกิดพลังแห่งการ
เรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพ
สมรรถนะที่ 6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
กับชุมชนเพื่อการจัด การเรียนรู้ หมายถึง การประสาน
ความร่ วมมื อสร้ างความ สั มพั นธ์ ที่ ดี และเครื อข่ ายกั บ
ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัด การเรียนรู้
สําหรับกระบวนการส่งเสริมสมรรถนะครูโดยชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านคลาว์ดเทคโนโลยี มุ่งส่งเสริม
3 สมรรถนะ คือ การพัฒนาตนเอง การทํางานเป็นทีม
และภาวะผู้นําครู

29/1/2564 BE 13:08

168

Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 11 No. 3 September – December, 2020

5. ชุมชนนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านคคลาวด์เทคโนโโลยี
เพื่อส่งเสริริมสมรรถนะครู

จากการสังเคคราะห์เอกสารรงานวิจัยเกี่ยวกับ PLC
และคลาวด์เทคโนนโลยีสรุปสาระะสําคัญดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 กระบวนการรทํางาน PLC ผ่านคลาวด์เทคโนโลยี

น า เสนอรายยละเอี ย ด แตต่ ล ะ
จากตตารางข้ า งต้ นนํ
กระบวนกการของ PLCC ผ่านคลาวดด์เทคโนโลยี ทั้ังใน
รูปแบบอออนไลน์ และอออฟไลน์ ดังนี้
กระบววนการที่ 1 กาารรวมกลุ่ม แบบออฟไลน์จัดกกลุ่ม
ครูที่มีลักษษณะใกล้เคียงกกัน สอนในรายยวิชาเดียวกัน กกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เดียวกัน สอนในระดับชั
บ ้นเดียวกัน หหรือ
ช่วงชั้นเดียยวกันทํางานร่วมกั
ว น มีจํานวนนสมาชิก 6-8 คน
โดยมีผู้บริหาร หรือศึกษานิ
ษ เทศก์ ทําหนน้าที่โค้ชหมุนเวีวียน
เข้าร่วมภาายในกลุ่ม โดยใใช้แบบสังเกตกการณ์ของครู แแบบ
ออนไลน์ใชช้ Google from บันทึกข้อมูลของกลุ่ม
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กระบวนการที่ 2 กลุ่มร่วมคิคิด แบบออฟไไลน์ ระดม
สมมองเพื่ อ กํ า หนดประเด็ น ปั ญญหา แต่ ล ะคนนอภิ ป ราย
ร่วมกั
ม นแลกเปลียนเรี
่ย ยนรู้ถึงปรระเด็นของปัญหา
ญ โดยใช้
แบบบสั ง เกตการณ์ ข องครู แบบบออนไลน์ ใ ช้ช Google
froom บันทึกข้อมูลที่ได้จากการรร่วมกันคิด [15]
กระบวนการทที่ 3 หาสาเหตุ สําคัญที่ทําให้เกิ
เ ดปัญหา
แบบบออฟไลน์ อภภิปรายหาสาเเหตุของปัญหาาโดยเน้นที่
วิธการจั
ี ดการเรียนรู
ย ้ของครูเป็นนอันดับแรก ใหห้ถือปัญหา
น นปัญหาทีต้่ตองร่วมกันแกก้ไข โดยใช้แบบติ
บ ดตาม
นั้นเป็
การสะท้อนปัญหา
ห แบบออนไลลน์ใช้ Google plus หรือ
Livve chat เป็นช่องทางในการสสนทนาของกลุลุ่ม
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กระบวนการที่ 4 ศึกษาค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม แบบ
ออนไลน์ใช้ Google search สําหรับสืบค้นข้อมูล
เพิ่มเติมจากแหล่งของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น โครงการ
เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS-Thai Library
Integrated System) โดยใช้แบบติดตามการสะท้อน
ปัญหา
กระบวนการที่ 5 หาแนวทางแก้ไขปัญหา แบบออฟไลน์
สนทนากลุ่ ม เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการจั ด การเรี ย นรู้ ข อง
นักเรียน กําหนดวิธีการ แนวทาง และขั้นตอนแก้ไขปัญหา
วิธีการแก้ปัญหาอาจได้มาจากประสบการณ์ของครูในกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ งานวิจัยที่มีการเสนอแนวทางไว้แล้ว
แล้วร่วมกันสรุปแนวทางการแก้ปัญหาที่สําคัญ 1 เรื่อง
หรือ 2 เรื่องตามบริบทของโรงเรียน โดยใช้แบบติดตาม
การสะท้อนปัญหา แบบออนไลน์ใช้ Google plus เป็น
ช่องทางในการสนทนาของกลุ่ม
กระบวนการที่ 6 นําแนวทางทีส่ รุปเพื่อแก้ไขปัญหา
แบบออฟไลน์ ออกแบบแผนการแก้ไขปัญหา กําหนด
แนวทางการปฏิบัติงาน เลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ และ
สร้างภาระงาน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) รวมถึงวิธี
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน การนําเสนอผลระหว่างการ
ปฏิ บั ติ ง าน และสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ แ บบ

ติ ด ตามการสะท้ อ นปั ญ หา แบบออนไลน์ ใ ช้ Google
docs บันทึกแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน และ ใช้ Google
calendar บันทึกปฏิทินการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่ม
ตามแผนที่วางไว้
กระบวนการที่ 7 นําแผนไปใช้ตามกําหนดการทํางาน
แบบออฟไลน์ แก้ไขปัญหาตามแผนการปฏิบัติงานที่วาง
ไว้อย่างจริงจังและนําเสนอผลจากการปฏิบัติงาน ไม่ว่า
ผลที่ได้จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตาม และพร้อมจะนําผลที่
ได้ ก ลั บ ไปปรั บ ปรุ ง ผลการปฏิ บั ติ ง านนํ า เสนอแบบ
ออนไลน์ใช้ Google docs บันทึกผล ใช้ Hangout
อภิปรายกลุ่มใช้ YouTube บันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงาน
โดยใช้แบบติดตามการดําเนินงานตามแนวทางของ PLC
กระบวนการที่ 8 นําผลมาสรุป แบบออฟไลน์ สรุป
และสะท้อนผลรวมถึงการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
ถ้าผลการปฏิบั ติงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ ตั้งไว้ ก็
เผยแพร่กับสมาชิกในโรงเรียน และโรงเรียนอื่น ๆ ในบริบท
ที่มีลักษณะของปัญหาคล้ายคลึงกัน แต่ถ้าผลการปฏิบัติ
งานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ก็ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และทดลองใหม่อีกครั้ง โดยใช้แบบรายงาน
ผลการดําเนินงาน PLC แบบออนไลน์ใช้ Google slide
สําหรับนําเสนอผลการปฏิบัติงานของ PLC

รูปที่ 1 องค์ประกอบ PLC ที่สง่ เสริมสมรรถนะครู
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สมรรถถนะครูที่สามาารถส่งเสริมได้ด้วยองค์ประกกอบ
ของ PLC ประกอบด้วย สมรรถนะการรพัฒนาตนเองง ใช้
องค์ประกกอบที่ 4 การเรีรียนรู้และการพพัฒนาวิชาชีพ มี 3
ตัวบ่งชี้ ตัวั บ่งชี้ที่ 1 การรศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตตาม
องค์ความมรู้ใหม่ ๆ ทางวิวิชาการและวิชาชี
ช พ ตัวบ่งชี้ทที่ 2
การสร้างอองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองคค์กร
และวิชาชีพ และตัวบ่งชี้ทีที่ 3 การแลกเปปลี่ยนความคิดเห็น
และสร้ า งงเครื อ ข่ า ยสมมรรถนะการทํํ า งานเป็ น ที ม ใช้
องค์ ประกกอบที่ 1วิ สั ยทัท ศน์ ร่ วมกั น องค์
อ ประกอบทีที่ 2
ทีมร่วมแรรงร่วมใจ องค์ประกอบที
ป
่ 3 ภาวะผู้นําร่วม มี
5 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่ 1 กาารให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือแและ
สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน ตัวบ่งชี้ที่ 2 การเสริมแรงให้
กําลังใจเพืพื่อนร่วมงาน ตััวบ่งชี้ที่ 3 การปรับตัวเข้าากับ
กลุ่มคนหรืรือสถานการณ์
ณ์ที่หลากหลาย ตัวบ่งชี้ที่ 4 กการ
แสดงบทบบาทผู้นําหรือผู้ตาม และตัวบ่งชี
ง ้ที่ 5 การเข้้าไป

มี ส่ส ว นร่ ว มกั บ ผู้อือ่ ืน ในการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาให้
บรรรลุผลสําเร็จตาามเป้าหมาย สสมรรถนะภาวะะผู้นําครูใช้
องค์ประกอบที่ 5 ชุมชนกัลยาาณมิตร องค์ประกอบที
ร
่6
โครรงสร้างสนับสนนุนชุมชน มี 5 ตัวบ่งชี้ ตัตวบ่งชี้ที่ 1
วุฒิ
ฒิภาวะความเป็ป็ นผู้ ใหญ่ ที่ เหหมาะสมกั บคววามเป็ นครู
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การสสนทนาอย่าสร้าางสรรค์ ตัวบ่งชี้ที่ 3 การ
เป็นบุ
น คคลแห่งการรเปลี่ยนแปลง ตั วบ่งชี้ที่ 4 การรปฏิบัติงาน
อย่างไตร่ตรอง และตัวบ่งชี้ที่ 5 การมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียน
เมื่อนําองค์ประกอบและกรระบวนการขออง PLC มา
ปรระยุ ก ต์ ใ ช้ กั บคลาวด์
ค
เ ทคโนโโลยี แ บบการให้ บ ริ ก าร
SaaS จะช่วยส่งเสริ
เ มให้สมรรถถนะครูในด้านกการพัฒนา
ตนนเอง ด้านการทํางานเป็นทีม และด้านภาวะผู้นําครู
ถูกส่
ก งเสริมให้มีการพั
า ฒนาสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 ชุมชนการเรีรียนรู้ทางวิชาชีชีพผ่านคลาวด์เทคโนโลยีเพือส่
อ่ งเสริมสมรรถถนะครู

_21-0060(001-172).indd 170

29/1/2564 BE 13:09

171

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2563

จากภาพนําเสนอกระบวนการทํางานของ PLC ทั้ง 8
กระบวนการ ภายใต้องค์ประกอบของ PLC ทั้ง 6
องค์ประกอบ โดยใช้คลาวด์เทคโนโลยีเป็นช่องทางการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และเป็ น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ผ่ า น
กิจกรรมของ PLC ซึ่งใช้รูปแบบของการให้บริการคลาวด์
เทคโนโลยี SaaS สามารถนํามาส่งเสริมสมรรถนะครู
ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการทํางานเป็นทีม และด้าน
ภาวะผู้นําครูได้เป็นอย่างดี
6. สรุป
จากการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิด
PLC สรุปสาระสําคัญ กล่าวคือ PLC ใช้เป็นพื้นที่สําหรับ
การเรียนรู้ร่วมกันของครู โดยมีลักษณะสําคัญคือเป็น
พื้นที่ปฏิบัติงานจริงสําหรับการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู
ด้ วยกั นเอง การเรี ยนรู้ แบบนี้ เป็ นการเรี ยนรู้ ผ่ านการ
ลงมือทํา (Learning by doing) ทําให้ครูเกิดการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรง ครูเข้าใจนักเรียนมากขึ้น เข้าใจใน
ลักษณะงานที่ตัวเองทํา เข้าใจต่อหน้าที่สําคัญของวิชาชีพ
ครู เข้าใจตนเอง และเข้าใจเพื่อนร่วมงาน การเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติ ประสบการณ์ตรงเช่นนี้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาวิชาชีพครู และส่งผลต่อการพัฒนาของผู้เรียนด้วย
เหตุของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมยุคดิจิทัล
ทําให้แนวโน้มของการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย
การนําคลาวด์เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทํางานของ
PLC จะช่วยให้กระบวนการทํางานของ PLC ขับเคลื่อน
ได้ และส่งผลให้ครูมีทักษะในการพัฒนาสมรรถนะครูใน
ระดับที่สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป PLC ยังสามารถส่งเสริมให้เกิด
สมรรถนะครู ดิ จิ ทั ล [16] ได้ อี ก ทั้ งนี้ ผู้ ที่ จะนํ าคลาวด์
เทคโนโลยีมาเป็นช่องทางในการปฏิบัติของ PLC ควรมี
การสังเคราะห์องค์ประกอบของ PLC กระบวนการของ
PLC และรู ปแบบการให้ บริ การของคลาวด์ เทคโนโลยี
เพิ่มเติม
สําหรับองค์กรอื่น ๆ ที่มีความสนใจในการนําชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านคลาวด์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะครูไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่าน ควรมีการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาภายในองค์กร ให้สอดคล้องกั บ
กระบวนการของ PLC สํารวจว่าบุคลลากรภายในองค์กร
ของท่านมีความชํานาญในการใช้ คลาวด์เทคโนโลยีใน
ระดับใด และภายในองค์กรมีการวางระบบอินเทอร์เน็ต
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ได้ครอบคลุม และทั่วถึงหรือไม่ ส่วนสมรรถนะที่องค์กร
ของท่านต้องการส่งเสริม ประกอบด้วยสมรรถนะในด้าน
ใดนั้ นสิ่ งนี้ สํ าคั ญท่ านสามารถนํ าสมรรถนะที่ ต้ องการ
ส่ ง เสริ ม ไปวิ เ คราะห์ กั บ กระบวนการของ PLC ได้ ใ น
ขั้นตอนต่อไป
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