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การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาน้ันถือเป็น
หน่ึงในภารกิจหลักและภารกิจสำาคัญท่ีทางโครงการ
เชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต ดำาเนินการ
มาอย่างต่อเน่ือง ปัจจัยสำาคัญท่ีจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนได้น้ัน คือครูต้องมีทักษะการสอนท่ี
มีประสิทธิภาพ  โดยสามารถสร้างความเข้าใจให้เด็ก
สามารถคิดวิเคราะห์เป็น และประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีได้
เรียนไปใช้ในชีวิตประจำาวันของพวกเขาได้

วิธีการพัฒนาครูภายใต้โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ 
น้ันมีอยู่หลายรูปแบบ เร่ิมต้ังแต่การจัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอนโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ การพัฒนาครูพ่ีเล้ียง
ทางวิชาการท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญใน
การสอนมาให้คำาแนะนำาแก่ครูในการปรับการสอน
ให้ดีข้ึน ต้ังแต่การกระตุ้นความสนใจเด็ก การตรวจ
สอบความเข้าใจเด็ก การให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียน
รู้จากการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรม
และการทดลองท่ีนำาอุปกรณ์และวิธีการจัดการเรียนรู้
จากโครงการฯ ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม และการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ
ติดตามว่าเด็กเรียนรู้ได้เพ่ิมข้ึนอย่างไร ประเมินผลและ
แบ่งปันองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ระหว่างครู
ด้วยกันอย่างต่อเน่ือง  

สำาหรับแนวคิดเร่ืองชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ หรือ PLC น้ัน ในปัจจุบันยังเป็นเร่ืองใหม่
ของครูไทย และกำาลังเข้ามามีบทบาทท่ีสำาคัญต่อ
กระบวนการพัฒนาครูในประเทศไทย PLC เป็น
แนวคิดท่ีปรับมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ในการบริหาร
องค์กรท่ีเช่ือว่า การทำางานเป็นทีมและการทำางาน
ร่วมกันน้ันจะนำาไปสู่การเพ่ิมผลผลิต ในส่วนของ
ภาคการศึกษาเองน้ัน ท้ังประเทศญ่ีปุ่นและประเทศ
สหรัฐอเมริกา ก็ได้ส่งเสริมการนำาแนวคิดดังกล่าวมา
ใช้ แต่อาจมีช่ือเรียกท่ีต่างกันไป โดยต่างมีความเช่ือ
ร่วมกันว่า วัฒนธรรมการเรียนรู้ของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพน้ันจะมีส่วนสำาคัญในการกำาหนด
ความสำาเร็จของการจัดการเรียนการสอนของครู
และสร้างผลลัพธ์ท่ีดีข้ึนให้แก่นักเรียน

ในประเทศไทย สถาบันคุรุพัฒนาภายใต้สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมและสนับสนุน
แนวคิด PLC เพ่ือให้ครูนำาไปปฎิบัติใช้ โดย
หน่ึงในนโยบายสำาคัญในการสร้างแรงจูงใจเพ่ือ
กระตุ้นการมีส่วนร่วมของครูต่อ PLC ก็คือการ
เปิดโอกาสให้ครูใช้รายงานและข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
กับการเรียนรู้จากกระบวนการ PLC เพ่ือย่ืน
ประกอบการขอเล่ือนวิทยฐานะได้ โดยครูจะ
ต้องเข้าร่วมการประชุม PLC จำานวน 50 ช่ัวโมง 
หรือมากกว่าเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน โดยข้อมูล

โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิดเพ่ืออนาคต ร่วมขับเคล่ือน “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวืชาชีพ” หรือ PLC เพ่ือขานรับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้นำาแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้เพ่ือพัฒนาครูไทย

และหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีย่ืนต่อกระทรวง
ศึกษาธิการน้ัน ต้องสะท้อนถึงส่ิงท่ีครูได้เรียนรู้ท่ีสร้าง
การเปล่ียนแปลงต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

ดร. เกศรา อมรวุฒิวร ผู้จัดการอาวุโสด้านการ
พัฒนาสะเต็มศึกษาภายใต้โครงการเชฟรอนสนุก
วิทย์ฯ ได้กล่าวถึงรูปแบบการสร้าง PLC ภายใต้โครง
การฯ ว่าโครงการฯ ได้ขานรับนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยนำาแนวทางในการส่งเสริม PLC ของ
สถาบันคุรุพัฒนามาใช้ โครงการฯ ได้เร่ิมจัดอบรมให้
ครูรู้จักใช้เทคนิควิธีในการจัด PLC ท่ีมีประสิทธิภาพ 
และสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ภายใต้โครงการฯ ไปแล้วมากกว่า 60 เครือข่าย โดย
มีโรงเรียนท่ีเข้าร่วมประมาณกว่า 500 โรงเรียนท่ัว
ประเทศ วิธีการสำาคัญท่ีโครงการนำามาใช้ ก็คือการ
เปิดช้ันเรียน หรือ Open Classroom เพ่ือให้ครูร่วม
กันอภิปรายถึงผลการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีสังเกตเห็น 
ครูจะต้ังเป้าหมายในการปรับปรุงบทเรียน วางแผน
บทเรียนร่วมกันและเย่ียมชมห้องเรียนของกันและ
กัน สังเกตการณ์และสะท้อนถึงวิธีท่ีนักเรียนเรียน
รู้ เพ่ือนำาไปปรับปรุงบทเรียนและกระบวนการเรียน
การสอนอย่างต่อเน่ือง 
ผลลัพธ์ท่ีสำาคัญท่ีโครงการฯ ได้จากการสร้าง PLC ได้แก่ 

ครูเร่ิมตะหนักถึงความสำาคัญของ PLC ว่าจะเป็นหนทาง
หน่ึงท่ีครูสามารถรวมตัวเพ่ือช่วยกันแก้ปัญหาและหา
ทางออกเร่ืองการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีพบเหมือน  ๆกันได้ 
อีกท้ังยังช่วยเพ่ิมพูนทักษะการสอนของตนเองให้ดีย่ิงข้ึน
คุณครูกานต์พิชชา จูชาวนา หัวหน้ากลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์จากโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 
จังหวัดพิษณุโลกกล่าวถึงผลลัพธ์เชิงบวกท่ีได้รับหลัง
จากเข้าร่วมอบรมด้าน PLC กับโครงการฯ ว่า  “ก่อน
หน้าน้ี มักคิดกิจกรรมใหม่ๆ ท่ีจะนำามาสอนเด็กไม่
ค่อยได้มากนัก แต่หลังจากได้ร่วมกิจกรรม PLC แล้ว 
การแลกเปล่ียนวิธีการสอนและถกถึงปัญหาท่ีมักพบ
บ่อยในช้ันเรียนของตนกับครูท่านอ่ืนๆ จากโรงเรียน
อ่ืน ทำาให้ได้แนวคิดใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์กิจกรรม
ให้แก่เด็กมากข้ึน นอกจากน้ี การวางแผนการสอน
ร่วมกัน ก็ได้ปรับเปล่ียนกลวิธีการสอนในห้องเรียน
ของตนจนทำาให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีย่ิงข้ึนอีกด้วย โดยพบ
ว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นกว่าเดิม

เชฟรอน สนุกวิทย์ฯ มุ่งพัฒนาครูไทยผ่านการขับเคลื่อน 
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 



เสียงตอบรับจากนักเรียนผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ
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นายสาธิต วรรณพบ หรือครูโจ ครูวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนตะก่ัวป่าเสนานุกูล 
จ.พังงา เป็นหน่ึงในครูท่ีได้เข้าร่วมอบรมกับโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ มา
ต้ังแต่โครงการเร่ิมก่อต้ัง ปัจจุบัน ครูโจเป็นครูผู้นำาของโครงการฯ และได้เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาครูกับโครงการฯ อย่างต่อเน่ือง ด้วยเล็งเห็นถึงความสำาคัญท่ีว่าครู
จะต้องพัฒนาตนเองให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันท่ีครูไม่ใช่มีหน้าท่ีแค่เพียง
สอนเท่าน้ัน แต่ต้องสร้างให้เด็กมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 กระตุ้น    และสร้าง
แรงจูงใจให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ใฝ่รู้แบบคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาเป็น 
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หน่ึงในกิจกรรมพัฒนาครูท่ีครูโจได้เข้าร่วมเม่ือเร็วๆ น้ี ได้แก่ การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC ซ่ึงครูโจได้
สะท้อนถึงผลลัพธ์ท่ีได้จากการอบรมว่า “แม้ว่าผมจะเข้าร่วมกับโครงการฯ 
และเป็นครูวิทยากรของโครงการฯ มาโดยตลอด แต่ยังพบปัญหาในการสอน 
เพราะครูคนเดียวคงไม่สามารถมองเห็นห้องเรียนได้อย่างรอบด้าน ทำาให้ไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ในทุกจุด  ปัญหาหน่ึงท่ีผมต้องการหาคำาตอบเป็นพิเศษคือ 
เด็กไม่สามารถเขียนรายงานสรุปจากส่ิงท่ีได้พบจากการทดลองผ่านการสอนใน
ห้องเรียนได้ ซ่ึงยังคงเป็นความท้าทายท่ียังคงเผชิญอยู่”

ณ เวลาน้ัน ได้มีกิจกรรม PLC ของโครงการฯ เข้ามาพอดี ครูโจจึงใช้โอกาส
น้ันได้เปิดห้องเรียนและเชิญครูพ่ีเล้ียงทางวิชาการและทีมวางแผนการสอน
จากโครงการฯ ให้เข้ามาร่วมสังเกตช้ันเรียนและวิธีการสอนเพ่ือขอคำาแนะนำา
ว่าการสอนจะต้องมีการปรับปรุงในจุดไหนเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนพร้อม
สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นรายงานได้ 

“การสังเกตช้ันเรียนแบบ PLC เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ภายใต้โครงการฯ น้ัน มีการแบ่งหน้าท่ีอย่างชัดเจน ในห้องจะมีครูผู้สอนและ
ครูผู้วางแผนการสอน ครูผู้สังเกต และผู้เช่ียวชาญ ท่ีจะน่ังตามโต๊ะนักเรียนและ
จุดท่ีสำาคัญเพ่ือช่วยกันสังเกต จดบันทึกคำาถามของครูและปฏิกิริยาโต้ตอบของ
เด็กต่อครูระหว่างทำากิจกรรมในกลุ่มอย่างละเอียด ภายหลังจากจบการสังเกต
ช้ันเรียน ผู้ร่วมสังเกตทุกคนจะนำาผลการบันทึกน้ันไปสะท้อนให้แก่ผู้สอนโดย
วิธีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสะท้อนจะมุ่งเน้นไปท่ีผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน
เป็นสำาคัญ ไม่ได้มุ่งเป้าไปท่ีครูโดยตรง ซ่ึงการสะท้อนจะมีกระบวนการท่ีเป็นรูป
ธรรมและมีหัวข้อแนะนำาในการสะท้อนเพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุงช้ันเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ”

ครูโจท้ิงท้ายถึงส่ิงท่ีจะทำาให้กระบวนการ PLC สัมฤทธ์ิผลไว้ว่า “ครูต้องเช่ือ
ม่ันในกระบวนการสะท้อนท่ีชัดเจน และเปิดใจรับฟังถึงการสะท้อนในการสอน
ของตนเอง อีกท้ังรูปแบบและหัวข้อในการสะท้อนท่ีสร้างสรรค์น้ัน จะทำาให้
กระบวนการ PLC แสดงผลลัพธ์ท่ีดี และช่วยครูขจัดปัญหาต่างๆ ได้จากคำา
แนะนำาโดยครูท่านอ่ืนๆ ผู้เช่ียวชาญ และทีมวางแผนการสอนจากโครงการฯ 
แม้ว่าจะแก้ไขไม่ได้เร็วนักหลังจากท่ีมีการเปล่ียนแผนและวิธีการสอน เพราะ
การปรับเปล่ียนต้องอาศัยเวลา เพ่ือให้ท้ังครูและเด็กหากระบวนการสร้างความ
เข้าใจต่อบทเรียนไปด้วยกันอย่างเหมาะสม”

ปัจจุบัน มีครูท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม PLC ไปแล้วกว่า 2,760 คน จาก 569 
โรงเรียนท่ัวประเทศ โดยในปีน้ีโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ ต้ังเป้าให้ครูจำานวน
มากกว่า 1,200 คน ได้เข้าถึงการเรียนรู้ในกิจกรรม PLC เพ่ือเป็นการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง และส่งเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชน
การเรียนรู้ในภาคการศึกษาไทยต่อไป

การนำา PLC ไปใช้ ไม่เพียงแต่ช่วยให้ครูสามารถช่วยแก้ปัญหาของตนเองได้
เท่าน้ัน แต่ยังสามารถแก้ปัญหาทางโครงสร้างของการศึกษาไทยได้หลายอย่าง

ประการแรก PLC เปล่ียนวิธีคิดแก้ปัญหาจากการรวมศูนย์ไปสู่การสร้างการมี
ส่วนร่วม PLC เปิดโอกาสให้ครูริเร่ิมท่ีจะรวมกลุ่มและแก้ปัญหาท่ีประเมินว่าสำาคัญ 
เป็นการให้อำานาจและให้ครูเห็นความสำาคัญของตนเองว่ามีหน้าท่ีและความรับผิด
ชอบต่อผลลัพธ์ของนักเรียนโดยตรงและให้โอกาสครูได้พิสูจน์ตัวเองว่าหากครูร่วม
มือกัน เขาสามารถสร้างการเปล่ียนแปลงให้กับระบบการศึกษาของไทยได้ 

ประการท่ีสอง PLC ช่วยเสริมสร้างแนวคิดในการทำางานเป็นทีม การทำางาน
ร่วมกันและสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน ครูจะทำางานเป็นกลุ่มเพ่ือร่วมกันแลก
เปล่ียนและแก้ไขปัญหาท่ีพบบ่อยในโรงเรียนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันว่าการ
สอนของพวกตนต้องปรับเปล่ียนหรือไม่ อันจะทำาให้ครูพัฒนาความเช่ียวชาญด้าน
การจัดการเรียนรู้ให้ดีข้ึนเร่ือยๆ ด้วยการรวมกลุ่มกันซ่ึงเป็นการรวมตัวในลักษณะ
เดียวกันกับวิชาชีพหมอ หรือวิศวกร 

ประการท่ีสาม PLC สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 15,000 
แห่งในประเทศไทย ท่ีครูอาจจะไม่แม่นด้านเน้ือหาและกระบวนการจัดการเรียนรู้   
โดยครูจากโรงเรียนอ่ืน  ๆในพ้ืนท่ีเดียวกัน สามารถเข้าเย่ียมสังเกตห้องเรียนและช่วย
เหลือกันในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนได้ 

สุดท้าย PLC เน้นไปท่ีผลลัพธ์ของนักเรียน เดิมครูใช้งานวิจัยท่ีอาจไม่มีความ
เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ของนักเรียนในการย่ืนขอเล่ือนวิทยฐานะ แต่ PLC เน้นให้ครู
ใช้การเปล่ียนแปลงของผลลัพธ์นักเรียนเป็นเป้าหมายสำาคัญในการสะท้อนความ
ก้าวหน้าในการพัฒนาทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงท้ังหมดน้ีเป็นการ
ตอกยำา้ความมุ่งม่ันของโครงการฯ ในการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในภาค
การศึกษาไทย

เสียงตอบรับจากคุณครูผู้ผ่านการมีส่วนร่วมกับโครงการใน
การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ


