
 

“เมื่อผมได้เห็นคะแนนรวมของ O-NET 
และ PISA จากนักเรียนทั่วประเทศ สิ่งที่
สะท้อนออกมาเป็นอย่างแรกคือ เราในฐานะ
ครูต้องปรับปรุงการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของนักเรียน” นายรัตนศักดิ์ ทองปัญญา 
ครูวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดแหลม
ฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ

ครูในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีห่างไกลจาก
ศูนย์กลางไม่มีโอกาสมากพอที่จะเข้าถึงการ
พัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการฝึกฝน
การสอนด้วยสื ่อ พร้อมคำาแนะนำาจากผู ้
เชี่ยวชาญที่นำาไปปรับใช้ได้ในบริบทที่หลาก
หลาย เนื ่องจากประเทศไทยยังมีความ
เหลื่อมล้ำาในระบบการศึกษา การนำาสิ่งที่ได้
จากการสะท้อนในการสอนมาปรับให้เข้ากับ
บริบทของแต่ละโรงเรียนนั้นจึงเป็นวิธีการท่ี
มีประสิทธิผล

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้การ
พัฒนาครูเป็นวาระเร่งด่วน และเล็งเห็นว่า
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นการ
ลดความเหลื่อมล้ำ าทางการศึกษาและ
สามารถระดมความคิดของครูในการแก้
ปัญหาที่เฉพาะเจาะจงได้ โดยในปี 2560 ได้
ออกข้อบังคับให้ครูที่ประสงค์จะมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะต้องร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียน
รู้ทางวิชาชีพอย่างต่ำา 50 ชั่วโมงต่อปี เป็น
เวลาต่อเนื่อง 5 ปี

นโยบายที่ดีแบบ PLC นี้ หากไม่ได้มีการ
แนะนำาให้ปฏิบัติอย่างถูกวิธีก็ไม่สามารถ
บรรลุผลลัพธ์ตามประสงค์ได้ และอาจ
กลายเป็นเพียงกิจกรรมที่ครูทำาไปเพียง
ให้มีคุณสมบัติผ่ านการพิจารณาตาม
ขั้นตอนงานธุรการ แทนที่จะเป็นนโยบายที่
สร้างการเปล่ียนแปลงทางชุมชนการเรียนรู้  

ดังนั ้น ภาคการศึกษาควรทำาอย่างไรให้
ครูได้ประโยชน์และได้พัฒนาจากการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม PLC 

ว ันท ี ่  7 พฤษภาคม ท ี ่ผ ่านมา  
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา) 
ได้ลงนามความร่วมมือกับโครงการเชฟ
รอนสนุกวิทย์ฯ เพื ่อต่อยอดความสำาเร็จ
จากการสร้าง PLC ที่ทั้งสองฝ่ายได้เริ่ม
ส่งเสริมและสนับสนุนในหลายปีที่ผ่านมาสู่
การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายครูทั่ว
ประเทศ

ตลอดระยะเวลา 4 ปีท่ีผ่านมา โครงการ
เชฟรอนสนุกวิทย์ฯ ได้ปรับเปลี ่ยนรูป
แบบ PLC ที่มีขั้นตอนและมีบทบาท ที่ช่วย
ทำาให้ห้องเรียนเปลี่ยนสู่กระบวนการเรียนรู้
แบบสืบเสาะและกระบวนการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา (inquiry and problem-based) 
“การเปิดห้องเรียน” จึงเป็นเวทีในการทำา 
PLC ที่มีรากฐานจากการปฏิบัติ (สอน) จริง
ภายในกลุ่ม

แล้วกระบวนการประกอบด้วยอะไรบ้าง 
ก่อนอ่ืนสมาชิกกลุ่มจะกำาหนดวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ แนวคิดหลัก และทักษะของผู้
เรียนที่คาดหวังตามหลักสูตร และร่วมกัน
ออกแบบแผนการสอน จากนั้นครูต้นแบบ
จะสอนตามแผนที ่วางไว้ โดยจะมีเพื ่อน
ครูในโรงเรียน ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษาที่เป็นสมาชิกวง PLC ร่วม
สังเกตการณ์

เ มื่ อ ก า ร ส อ น ใ น แ ต่ ล ะ ชั้ น เ รี ย น จ บ  
สมาชิกในวง PLC จะประชุมสะท้อนสิ่งที่เกิด
ขึ้นระหว่างการสอนว่ามีช่วงไหนที่นักเรียน
รู้สึกสับสนหรือตื่นเต้นไปกับบทเรียน และ
ครูควรใช้ เทคนิคการสอนอะ ไร ท่ีทำ า ใ ห้

ฉบับท่ี 35
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ขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้วย 
“การเปิดห้องเรียน”

คุรุสภาฯ นำาแนวคิดการพัฒนาครูจากโครงการ 
“Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่อนาคต” 

สู่การพัฒนาระดับชาติ

ปัจจุบันโครงการ
เชฟรอนสนุกวิทย์ฯ 

สร้างเครือข่าย PLC แล้ว

“การเปิดห้องเรียนเป็นมากกว่า
การเพิ่มมิติในการสอน 

แต่เป็นการทำาให้ครูได้เห็นการ
พัฒนาความคิดและการวิเคราะห์ 
หากครูผู้สอนยอมรับผลสะท้อน

หรือข้อเสนอแนะจากผู้อ่ืนหลังการสอนได้ 
จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

การเรียนรู้ของนักเรียน”

นายคงสิทธิ์ อิทธิโยภาสกุล 
ครูคณิตศาสตร์ 

จ.ฉะเชิงเทรา



นักเรียนเข้าใจแนวคิดหลักได้ชัดเจนขึ้นหรือ
มีส่วนร่วมได้ดียิ ่งขึ้น เพราะในความเป็น
จริงนักเรียนมีความหลากหลาย ทั้งที่เรียน
รู้ได้ช้าหรือไม่กล้าแสดงออก การที่ครูได้
สะท้อนถึงห้องเรียนที่มีบริบทเฉพาะและมี
ข้อเสนอแนะที่เจาะจง จะช่วยทำาให้เกิดการ
ปรับปรุงการสอนที่นำาไปใช้ได้ผลจริง 

นายคงสิทธิ ์  อ ิทธิโยภาสกุล ครู
คณิตศาสตร์ โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวเกี ่ยวกับการสอนใน
กิจกรรมการเปิดห้องเรียนว่า “การเปิด
ห้องเรียนเป็นมากกว่าการเพิ่มมิติในการ
สอน แต่เป็นการทำาให้ครูได้เห็นการพัฒนา
ความคิดและการวิเคราะห์ ซึ่งหากครูผู้สอน
ยอมรับผลสะท้อนหรือข้อเสนอแนะจากผู้อื่น
หลังการสอนได้ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ของนักเรียน” 

ปัจจุบันโครงการเชฟรอนสนุกวิทย์ฯ ได้
สร้างเครือข่าย PLC แล้วกว่า 108 แห่ง ให้แก่
ครูทั่วประเทศ โดยร่วมมือกับโรงเรียน 504 
แห่ง และมหาวิทยาลัยอีก 15 แห่ง ทั้งนี้  
คุรุสภาฯ ได้ร่วมมือกับโครงการฯ เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพทั่วประเทศ โดยคุรุสภาฯ ได้จัดงบ
ประมาณกว่า 6.5 ล้านบาท และโครงการฯ 
ร่วมสมทบทุนอีก 5.5 ล้านบาท โดยเน้นท่ี  
1) การสร้างเครือข่ายครู 2) การสร้างเครือ
ข่ายโรงเรียน 3) การสร้างเครือข่ายระดับเขต
พ้ืนท่ี ซ่ึงการจัดสรรทุนและสนับสนุนกิจกรรม
เหล่าน้ีจะเกิดข้ึนในปี 2563

“ความร่วมมือระหว่างคุรุสภาฯ  โครงการ
เชฟรอนสนุกวิทย์ฯ และมูลนิธิคีนันแห่ง
เอเซีย ได้สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
โดยทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การ

วางแผน การวางงบประมาณ การติดตาม 
และการประเมินผล” ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ 
เลขาธิการคุรุสภากล่าว

 PLC ขับเคลื่อนโดยการสร้างเครือข่าย
ในระดับพื้นที่ เริ่มตั้งแต่ครู ผู้บริหารโรงเรียน 
ศึกษานิเทศก์ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยอาศัย
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนน้ีสอดคล้อง
กับโมเดล Networked Improvement 
Communities (NICs) ของ Bryk, Gomez 
และ Grunow (2010) ที่มุ่งเน้นให้เกิดการ
สร้างเครือข่ายของผู้มีส่วนร่วมท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาเพื่อหาทาง
แก้ปัญหาร่วมกัน ทดสอบวิธีแก้ปัญหา ปรับ
เปล่ียนให้เหมาะสม และนำาไปขยายผลในวงกว้าง

การผนึกกำาลังของคุรุสภาฯและโครงการ
เชฟรอนสนุกวิทย์ฯ ในการสร้างสรรค์ PLC 
และเครือข่ายการพัฒนาโรงเรียนท่ัวประเทศ 
สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการขับเคล่ือนการ
ศึกษาระหว่างรัฐร่วมเอกชนอย่างมีเอกภาพ
ที่มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพครูโดยการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษาสู่
การยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน

“เทคนิคใหม่ๆ ที ่ได้จากกระบวนการ 
PLC ที่ได้นำามาใช้กับการสอน เป็นการช่วย 
‘คลายปม’ ต่างๆ กับนักเรียนได้ดี  หาก
เราสามารถก้าวผ่านความท้าทายและหา
คำาตอบจากการทดลองได้ ผมเชื่อว่าเราจะ
สามารถส่งต่อแนวทางสู่ความสำาเร็จให้แก่
นักเรียนได้เช่นกัน” นายคงสิทธิ์ อิทธิโยภาส
กุล ครูคณิตศาสตร์ กล่าวทิ้งท้าย

“เมื่อผมได้เห็นคะแนนรวมของ
O-NET และ PISA จากนักเรียนทั่วประเทศ

สิ่งที่สะท้อนออกมาเป็นอย่างแรกคือ
เราในฐานะครูต้องปรับปรุง 

การสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน”

นายรัตนศักดิ์ ทองปัญญา 
วิชาวิทยาศาสตร์ 
จ.สมุทรปราการ

“ความร่วมมือระหว่างคุรุสภาฯ 
โครงการเชฟรอนสนุกวิทย์ฯ 

และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย 
ได้สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โดยทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
ตั้งแต่การวางแผน การวางงบประมาณ 

การติดตาม และการประเมินผล”
 

ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ 
เลขาธิการคุรุสภา

“การเปิดห้องเรียนเป็นมากกว่า
การเพิ่มมิติในการสอน 

แต่เป็นการทำาให้ครูได้เห็นการ
พัฒนาความคิดและการวิเคราะห์ 
หากครูผู้สอนยอมรับผลสะท้อน

หรือข้อเสนอแนะจากผู้อ่ืนหลังการสอนได้ 
จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

การเรียนรู้ของนักเรียน”

นายคงสิทธิ์ อิทธิโยภาสกุล 
ครูคณิตศาสตร์ 

จ.ฉะเชิงเทรา


