ฉบับที่ 23 เดือนเมษายน 2561

The Chevron Enjoy Science Newsletter
www.enjoy-science.org

enjoyscience@kenan-asia.org

โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิดเพือ่ อนาคต ร่วมขับเคลือ่ น “ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวืชาชีพ” หรือ PLC เพือ่ ขานรับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้น�ำ แนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพมาใช้เพือ่ พัฒนาครูไทย

เชฟรอน สนุกวิทย์ฯ มุ่งพัฒนาครูไทยผ่านการขับเคลื่อน
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานัน้ ถือเป็น
หนึง่ ในภารกิจหลักและภารกิจสำ�คัญทีท่ างโครงการ
เชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพือ่ อนาคต ดำ�เนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสำ�คัญที่จะก่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้นน้ ั คือครูตอ้ งมีทกั ษะการสอนที่
มีประสิทธิภาพ โดยสามารถสร้างความเข้าใจให้เด็ก
สามารถคิดวิเคราะห์เป็น และประยุกต์ใช้ความรูท้ ไ่ ี ด้
เรียนไปใช้ในชีวติ ประจำ�วันของพวกเขาได้
วิธกี ารพัฒนาครูภายใต้โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ
นัน้ มีอยูห่ ลายรูปแบบ เริม่ ตัง้ แต่การจัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูผ้สู อนโดยใช้
กระบวนการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะ การพัฒนาครูพเ่ ี ลีย้ ง
ทางวิชาการทีม่ ปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญใน
การสอนมาให้ค�ำ แนะนำ�แก่ครูในการปรับการสอน
ให้ดขี น้ ึ ตัง้ แต่การกระตุน้ ความสนใจเด็ก การตรวจ
สอบความเข้าใจเด็ก การให้เด็กมีสว่ นร่วมในการเรียน
รูจ้ ากการสืบเสาะหาความรูด้ ว้ ยตนเองจากกิจกรรม
และการทดลองทีน่ �ำ อุปกรณ์และวิธกี ารจัดการเรียนรู้
จากโครงการฯ ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม และการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (Professional
Learning Community: PLC) เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการ
ติดตามว่าเด็กเรียนรูไ้ ด้เพิม่ ขึน้ อย่างไร ประเมินผลและ
แบ่งปันองค์ความรูด้ า้ นการจัดการเรียนรูร้ ะหว่างครู
ด้วยกันอย่างต่อเนือ่ ง

สำ�หรับแนวคิดเรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ หรือ PLC นัน้ ในปัจจุบนั ยังเป็นเรือ่ งใหม่
ของครูไทย และกำ�ลังเข้ามามีบทบาททีส่ �ำ คัญต่อ
กระบวนการพัฒนาครูในประเทศไทย PLC เป็น
แนวคิดทีป่ รับมาจากทฤษฎีการเรียนรูใ้ นการบริหาร
องค์กรทีเ่ ชือ่ ว่า การทำ�งานเป็นทีมและการทำ�งาน
ร่วมกันนัน้ จะนำ�ไปสูก่ ารเพิม่ ผลผลิต ในส่วนของ
ภาคการศึกษาเองนัน้ ทัง้ ประเทศญีป่ นุ่ และประเทศ
สหรัฐอเมริกา ก็ได้สง่ เสริมการนำ�แนวคิดดังกล่าวมา
ใช้ แต่อาจมีชอ่ื เรียกทีต่ า่ งกันไป โดยต่างมีความเชือ่
ร่วมกันว่า วัฒนธรรมการเรียนรูข้ องชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้ างวิชาชีพนัน้ จะมีสว่ นสำ�คัญในการกำ�หนด
ความสำ�เร็จของการจัดการเรียนการสอนของครู
และสร้างผลลัพธ์ทด่ี ขี น้ึ ให้แก่นกั เรียน
ในประเทศไทย สถาบันคุรพุ ฒ
ั นาภายใต้สงั กัด
กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมและสนับสนุน
แนวคิด PLC เพื่อให้ครูนำ�ไปปฎิบัติใช้ โดย
หนึ่งในนโยบายสำ�คัญในการสร้างแรงจูงใจเพื่อ
กระตุ้นการมีส่วนร่วมของครูต่อ PLC ก็คือการ
เปิดโอกาสให้ครูใช้รายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนรู้จากกระบวนการ PLC เพื่อยื่น
ประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะได้ โดยครูจะ
ต้องเข้าร่วมการประชุม PLC จำ�นวน 50 ชัว่ โมง
หรือมากกว่าเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน โดยข้อมูล

และหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ท่ีย่ืน ต่ อ กระทรวง
ศึกษาธิการนัน้ ต้องสะท้อนถึงสิง่ ทีค่ รูได้เรียนรูท้ ส่ี ร้าง
การเปลีย่ นแปลงต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
ดร. เกศรา อมรวุฒวิ ร ผูจ้ ดั การอาวุโสด้านการ
พัฒนาสะเต็มศึกษาภายใต้โครงการเชฟรอนสนุก
วิทย์ฯ ได้กล่าวถึงรูปแบบการสร้าง PLC ภายใต้โครง
การฯ ว่าโครงการฯ ได้ขานรับนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยนำ�แนวทางในการส่งเสริม PLC ของ
สถาบันคุรพุ ฒ
ั นามาใช้ โครงการฯ ได้เริม่ จัดอบรมให้
ครูรจู้ กั ใช้เทคนิควิธใี นการจัด PLC ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
ภายใต้โครงการฯ ไปแล้วมากกว่า 60 เครือข่าย โดย
มีโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมประมาณกว่า 500 โรงเรียนทัว่
ประเทศ วิธกี ารสำ�คัญทีโ่ ครงการนำ�มาใช้ ก็คอื การ
เปิดชัน้ เรียน หรือ Open Classroom เพือ่ ให้ครูรว่ ม
กันอภิปรายถึงผลการเรียนรูข้ องนักเรียนทีส่ งั เกตเห็น
ครูจะตัง้ เป้าหมายในการปรับปรุงบทเรียน วางแผน
บทเรียนร่วมกันและเยีย่ มชมห้องเรียนของกันและ
กัน สังเกตการณ์และสะท้อนถึงวิธที น่ี กั เรียนเรียน
รู้ เพือ่ นำ�ไปปรับปรุงบทเรียนและกระบวนการเรียน
การสอนอย่างต่อเนือ่ ง
ผลลัพธ์ทส่ ี �ำ คัญทีโ่ ครงการฯ ได้จากการสร้าง PLC ได้แก่
ครูเริม่ ตะหนักถึงความสำ�คัญของ PLC ว่าจะเป็นหนทาง
หนึง่ ทีค่ รูสามารถรวมตัวเพือ่ ช่วยกันแก้ปญ
ั หาและหา
ทางออกเรือ่ งการเรียนรูข้ องนักเรียนทีพ่ บเหมือนๆ กันได้
อีกทัง้ ยังช่วยเพิม่ พูนทักษะการสอนของตนเองให้ดยี ง่ ิ ขึน้
คุณครูกานต์พชิ ชา จูชาวนา หัวหน้ากลุม่ สาระ
วิทยาศาสตร์จากโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
จังหวัดพิษณุโลกกล่าวถึงผลลัพธ์เชิงบวกทีไ่ ด้รบั หลัง
จากเข้าร่วมอบรมด้าน PLC กับโครงการฯ ว่า “ก่อน
หน้านี้ มักคิดกิจกรรมใหม่ๆ ทีจ่ ะนำ�มาสอนเด็กไม่
ค่อยได้มากนัก แต่หลังจากได้รว่ มกิจกรรม PLC แล้ว
การแลกเปลีย่ นวิธกี ารสอนและถกถึงปัญหาทีม่ กั พบ
บ่อยในชัน้ เรียนของตนกับครูทา่ นอืน่ ๆ จากโรงเรียน
อืน่ ทำ�ให้ได้แนวคิดใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์กจิ กรรม
ให้แก่เด็กมากขึน้ นอกจากนี้ การวางแผนการสอน
ร่วมกัน ก็ได้ปรับเปลีย่ นกลวิธกี ารสอนในห้องเรียน
ของตนจนทำ�ให้เกิดผลลัพธ์ทด่ี ยี ง่ิ ขึน้ อีกด้วย โดยพบ
ว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นกว่าเดิม
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เสียงตอบรับจากคุณครูผู้ผ่านการมีส่วนร่วมกับโครงการใน
การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

เสียงตอบรับจากนักเรียนผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ
นายสาธิต วรรณพบ หรือครูโจ ครูวทิ ยาศาสตร์จากโรงเรียนตะกัว่ ป่าเสนานุกลู
จ.พังงา เป็นหนึง่ ในครูทไ่ี ด้เข้าร่วมอบรมกับโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ มา
ตัง้ แต่โครงการเริม่ ก่อตัง้ ปัจจุบนั ครูโจเป็นครูผนู้ �ำ ของโครงการฯ และได้เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาครูกบั โครงการฯ อย่างต่อเนือ่ ง ด้วยเล็งเห็นถึงความสำ�คัญทีว่ า่ ครู
จะต้องพัฒนาตนเองให้กา้ วทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั ทีค่ รูไม่ใช่มหี น้าทีแ่ ค่เพียง
สอนเท่านัน้ แต่ตอ้ งสร้างให้เด็กมีทกั ษะแห่งศตวรรษที่ 21 กระตุน้ และสร้าง
แรงจูงใจให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ใฝ่รแู้ บบคิดวิเคราะห์ และแก้ปญั หาเป็น
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หนึง่ ในกิจกรรมพัฒนาครูทค่ี รูโจได้เข้าร่วมเมือ่ เร็วๆ นี้ ได้แก่ การอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ หรือ PLC ซึง่ ครูโจได้
สะท้อนถึงผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการอบรมว่า “แม้วา่ ผมจะเข้าร่วมกับโครงการฯ
และเป็นครูวทิ ยากรของโครงการฯ มาโดยตลอด แต่ยงั พบปัญหาในการสอน
เพราะครูคนเดียวคงไม่สามารถมองเห็นห้องเรียนได้อย่างรอบด้าน ทำ�ให้ไม่
สามารถแก้ปญั หาได้ในทุกจุด ปัญหาหนึง่ ทีผ่ มต้องการหาคำ�ตอบเป็นพิเศษคือ
เด็กไม่สามารถเขียนรายงานสรุปจากสิง่ ทีไ่ ด้พบจากการทดลองผ่านการสอนใน
ห้องเรียนได้ ซึง่ ยังคงเป็นความท้าทายทีย่ งั คงเผชิญอยู”่
ณ เวลานัน้ ได้มกี จิ กรรม PLC ของโครงการฯ เข้ามาพอดี ครูโจจึงใช้โอกาส
นัน้ ได้เปิดห้องเรียนและเชิญครูพเ่ี ลีย้ งทางวิชาการและทีมวางแผนการสอน
จากโครงการฯ ให้เข้ามาร่วมสังเกตชัน้ เรียนและวิธกี ารสอนเพือ่ ขอคำ�แนะนำ�
ว่าการสอนจะต้องมีการปรับปรุงในจุดไหนเพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจบทเรียนพร้อม
สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นรายงานได้
“การสังเกตชัน้ เรียนแบบ PLC เพือ่ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
ภายใต้โครงการฯ นัน้ มีการแบ่งหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน ในห้องจะมีครูผสู้ อนและ
ครูผวู้ างแผนการสอน ครูผสู้ งั เกต และผูเ้ ชีย่ วชาญ ทีจ่ ะนัง่ ตามโต๊ะนักเรียนและ
จุดทีส่ �ำ คัญเพือ่ ช่วยกันสังเกต จดบันทึกคำ�ถามของครูและปฏิกริ ยิ าโต้ตอบของ
เด็กต่อครูระหว่างทำ�กิจกรรมในกลุม่ อย่างละเอียด ภายหลังจากจบการสังเกต
ชัน้ เรียน ผูร้ ว่ มสังเกตทุกคนจะนำ�ผลการบันทึกนัน้ ไปสะท้อนให้แก่ผสู้ อนโดย
วิธกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การสะท้อนจะมุง่ เน้นไปทีผ่ ลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ กับนักเรียน
เป็นสำ�คัญ ไม่ได้มงุ่ เป้าไปทีค่ รูโดยตรง ซึง่ การสะท้อนจะมีกระบวนการทีเ่ ป็นรูป
ธรรมและมีหวั ข้อแนะนำ�ในการสะท้อนเพือ่ ก่อให้เกิดการปรับปรุงชัน้ เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ”
ครูโจทิง้ ท้ายถึงสิง่ ทีจ่ ะทำ�ให้กระบวนการ PLC สัมฤทธิผ์ ลไว้วา่ “ครูตอ้ งเชือ่
มัน่ ในกระบวนการสะท้อนทีช่ ดั เจน และเปิดใจรับฟังถึงการสะท้อนในการสอน
ของตนเอง อีกทัง้ รูปแบบและหัวข้อในการสะท้อนทีส่ ร้างสรรค์นน้ั จะทำ�ให้
กระบวนการ PLC แสดงผลลัพธ์ทด่ี ี และช่วยครูขจัดปัญหาต่างๆ ได้จากคำ�
แนะนำ�โดยครูทา่ นอืน่ ๆ ผูเ้ ชีย่ วชาญ และทีมวางแผนการสอนจากโครงการฯ
แม้วา่ จะแก้ไขไม่ได้เร็วนักหลังจากทีม่ กี ารเปลีย่ นแผนและวิธกี ารสอน เพราะ
การปรับเปลีย่ นต้องอาศัยเวลา เพือ่ ให้ทง้ั ครูและเด็กหากระบวนการสร้างความ
เข้าใจต่อบทเรียนไปด้วยกันอย่างเหมาะสม”
ปัจจุบนั มีครูทไ่ี ด้เข้าร่วมกิจกรรม PLC ไปแล้วกว่า 2,760 คน จาก 569
โรงเรียนทัว่ ประเทศ โดยในปีนโ้ี ครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ ตัง้ เป้าให้ครูจ�ำ นวน
มากกว่า 1,200 คน ได้เข้าถึงการเรียนรูใ้ นกิจกรรม PLC เพือ่ เป็นการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง และส่งเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ชมุ ชน
การเรียนรูใ้ นภาคการศึกษาไทยต่อไป

←
←

การนำ� PLC ไปใช้ ไม่เพียงแต่ชว่ ยให้ครูสามารถช่วยแก้ปญ
ั หาของตนเองได้
เท่านัน้ แต่ยงั สามารถแก้ปญั หาทางโครงสร้างของการศึกษาไทยได้หลายอย่าง
ประการแรก PLC เปลีย่ นวิธคี ดิ แก้ปญั หาจากการรวมศูนย์ไปสูก่ ารสร้างการมี
ส่วนร่วม PLC เปิดโอกาสให้ครูรเิ ริม่ ทีจ่ ะรวมกลุม่ และแก้ปญั หาทีป่ ระเมินว่าสำ�คัญ
เป็นการให้อ�ำ นาจและให้ครูเห็นความสำ�คัญของตนเองว่ามีหน้าทีแ่ ละความรับผิด
ชอบต่อผลลัพธ์ของนักเรียนโดยตรงและให้โอกาสครูได้พสิ จู น์ตวั เองว่าหากครูรว่ ม
มือกัน เขาสามารถสร้างการเปลีย่ นแปลงให้กบั ระบบการศึกษาของไทยได้
ประการทีส่ อง PLC ช่วยเสริมสร้างแนวคิดในการทำ�งานเป็นทีม การทำ�งาน
ร่วมกันและสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน ครูจะทำ�งานเป็นกลุม่ เพือ่ ร่วมกันแลก
เปลีย่ นและแก้ไขปัญหาทีพ่ บบ่อยในโรงเรียนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันว่าการ
สอนของพวกตนต้องปรับเปลีย่ นหรือไม่ อันจะทำ�ให้ครูพฒั นาความเชีย่ วชาญด้าน
การจัดการเรียนรูใ้ ห้ดขี น้ ึ เรือ่ ยๆ ด้วยการรวมกลุม่ กันซึง่ เป็นการรวมตัวในลักษณะ
เดียวกันกับวิชาชีพหมอ หรือวิศวกร
ประการทีส่ าม PLC สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 15,000
แห่งในประเทศไทย ทีค่ รูอาจจะไม่แม่นด้านเนือ้ หาและกระบวนการจัดการเรียนรู้
โดยครูจากโรงเรียนอืน่ ๆ ในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน สามารถเข้าเยีย่ มสังเกตห้องเรียนและช่วย
เหลือกันในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนได้
สุดท้าย PLC เน้นไปทีผ่ ลลัพธ์ของนักเรียน เดิมครูใช้งานวิจยั ทีอ่ าจไม่มคี วาม
เกีย่ วข้องกับการเรียนรูข้ องนักเรียนในการยืน่ ขอเลือ่ นวิทยฐานะ แต่ PLC เน้นให้ครู
ใช้การเปลีย่ นแปลงของผลลัพธ์นกั เรียนเป็นเป้าหมายสำ�คัญในการสะท้อนความ
ก้าวหน้าในการพัฒนาทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ทัง้ หมดนีเ้ ป็นการ
ตอกยำ�ค้ วามมุง่ มัน่ ของโครงการฯ ในการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในภาค
การศึกษาไทย
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