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บทคดัย่อ 
 บทความวิชาการ น้ี มีว ัต ถุประสงค์การน า เสนอสองประการ คือ 1 )  เ พ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการประยุกต ์
การโค้ช การศึกษาชั้ นเรียน และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 2) เพื่อเสนอแนวทางทางการบูรณาการโค้ช การศึกษา 
ชั้นเรียน และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในการเสริมสร้างสมรรถภาพการฝึกปฏิบัติการสอนส าหรับนักศึกษาครู โดย
รายละเอียดของบทความสรุปไดด้งัน้ี 
 1. การโค้ช การศึกษาชั้ นเรียน และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู แต่ละแนวคิดมีกระบวนการด าเนินการ 
ท่ีต่างกนั แต่มีเป้าหมายเพ่ือการพฒันาสมรรถภาพการปฏิบติังานดา้นการเรียนการสอนของครู 
 2. แนวทางการบูรณาการการโคช้ การศึกษาชั้นเรียน และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการ
ฝึกปฏิบติัการสอนส าหรับนกัศึกษาครู ประกอบดว้ยการบวนการท่ีเป็นพลวติั 5 ขั้นตอน คือ 1) พฒันากลุ่ม 2) ปฏิบติัการสอน  3) เรียนรู้จาก
การปฏิบติั 4) ท าแผนพฒันา และ 5) การเผยแพร่และช่ืนชม  กระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอนบูรณาการการปฏิบติัของกลุ่มดว้ยบทบาทการโคช้ท่ี
ประกอบดว้ย บทบาทผูใ้ห ้บทบาทผูรั้บ และบทบาทผูบ้ริหารตามล าดบั 
 

Abstract  
 This academic article has two presentation objectives: 1) to create a better understanding of the application of coaches class 
education and the creation of a teacher professional learning community and 2) to propose guidelines for integrating coaches, class 
education, and the creation of a teacher professional learning community to enhance teaching comp etencies for teaching students. The 
details of this article were summarized as follows; 
 1. Each concepts of coaching, classroom study and the creation of a teacher professional learning community had  
a different processes but  the goal to improve the performance of teaching and learning of teachers was similar.  
 2. Guidelines for integrating coaches class education and the creation of a teacher professional learning community  
to enhance teaching competencies for teaching students consists of 5 steps of dynamics including 1) group development, 2) practice  
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3), learning from practice, 4) providing the development plan, and 5) publication and appreciation. The 5-steps of dynamics were 
integrated with the group practice that consisted of various role of coaching namely  roles, recipients and executive roles, respectively. 
 

บทน า 
 วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพท่ีต้องใช้ทั้ งศาสตร์และศิลป์ ซ่ึงศาสตร์อันเป็นองค์ความรู้ของวิชาชีพนั้ นสามารถเรียนรู้ 
จากหลักสูตรและส่ือต่างๆ ได้ ส่วนศิลป์ของวิชาชีพครูเป็นการน าศาสตร์สู่การปฏิบัติ ผูป้ระกอบวิชาชีพครูต้องใช้ทักษะ 
ในการปฏิบติัจึงจะท าให้การสอนของครูเป็นไปอย่างมมีประสิทธิภาพ การผลิตบัณฑิตครูเป็นการผลิตผูท่ี้จะออกไปประกอบ
วิชาชีพหลกัสูตรการผลิตครูไดบ้รรจุส่วนของศาสตร์ของวิชาชีพและศิลป์การสอนไวใ้นหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการและประกาศการรับรองปริญญาของคุรุสภาไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงสถาบนัการผลิตบณัฑิตครูต่างให้ความส าคญั
ในการจดัหลกัสูตรให้นกัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัตั้งแต่ชั้นปีแรกๆ จนถึงชั้นปีสุดทา้ย โดยให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไม่นอ้ย
กวา่ 1 ปี และมีการฝึกประสบการณ์วชิาชีพก่อนฝึกปฏิบติัการสอน 
 กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส าหรับนักศึกษาครูนับเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการผลิตบัณฑิตครู  
ท่ีมีคุณภาพและส่งผลต่อคุณภาพคน คุณภาพการศึกษาของประเทศ ดงัท่ี UNESCO [1] กล่าวให้ความส าคญัของการผลิตครู 
ท่ีมีคุณภาพว่าการยกระดับการฝึกหัดครูของสถาบันผลิตครูนับเป็นกระบวนการส าคัญของกระบวนการพฒันาวิชาชีพครู  
การเตรียมครูท่ีมีคุณภาพและได้รับการพฒันาอย่างเหมาะสมจะสามารถยกระดับมาตรฐานคุณภาพวิชาชีพครูได ้ซ่ึงจะส่งผล 
ต่อการสร้างทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพใหแ้ก่ประเทศต่อไป 
 กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส าหรับนักศึกษาครูนั้น ประกอบด้วยกระบวนการย่อยท่ีจะช่วยให้การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมีประสิทธิภาพอยู่หลายส่วน เช่น ตัวนักศึกษา ครูพ่ีเล้ียง อาจารย์นิเทศก์ หรือแม้แต่กลุ่มเพ่ือนของ 
นกัศึกษาต่างเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการฝึกประสบการณ์การสอน แต่จากการศึกษางานวิจยัของประกอบ 
กรณีกิจและวชิรา เครือค าอา้ย [2] ท่ีศึกษาเพ่ือพฒันารูปแบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร าหรับนกัศึกษา พบวา่ ยงัคง
ประสบปัญหาในด้านต่างๆ ทั้ งระบบการบริหารงาน ประสบการณ์วิชาชีพ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ทั้งภายในสถาบนัผลิตครูและโรงเรียนเครือข่ายร่วมพฒันาวิชาชีพครู กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ การปฏิบติังานวิชาชีพครู 
ยงัไม่เหมาะสม บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งยงัขาดความตระหนักในความส าคญัของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขาดการติดตาม 
อย่างใกลชิ้ด ทั้ งในส่วนของอาจารยนิ์เทศก์และครูพ่ีเล้ียงของสถานศึกษา โดยเฉพาะผูมี้บทบาทโดยตรงในการพฒันาการ 
ฝึกประสบการณ์วิชา ชีพส าห รับนักศึกษา ได้แ ก่  อาจารย์นิ เทศก์และครู พ่ี เ ล้ียงนั้ น  ดวงหทัย  โฮมไชยะวงศ์  [3]  
ไดส้รุปผลการวิจยัของวรรณทิพา รอดแรงคา้และภาวิณี ศรีสุขวฒันานนัท์ [4] ไวว้า่ นิสิต นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูยงั
ประสบปัญหาด้านการสอนและมีความเห็นว่าครูพ่ีเล้ียงและอาจารยนิ์เทศก์ควรให้ค  าแนะน าเก่ียวกับการสอน ช่วยส่งเสริม  
ดูแลการปฏิบติังานท่ีนิสิต นกัศึกษาตอ้งปฏิบติั 
 จากความส าคัญและปัญหาท่ีกล่าวมา การพฒันาผูมี้บทบาทเก่ียวข้องโดยตรงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ของนกัศึกษา เป็นส่ิงท่ีตอ้งพฒันา ปรับปรุง หารูปแบบในการนิเทศท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาสมรรถนะครูในปัจจุบนั และจะเกิด
ประโยชน์ต่ออาจารยนิ์เทศก์ ครูพ่ีเล้ียง และนักศึกษาครูทุกฝ่าย ซ่ึงแนวคิดการนิเทศการฝึกปฏิบติัการสอนท่ีวงการศึกษาน ามา 
ใชม้ากในปัจจุบนั ประกอบดว้ย การบูรณาการกระบวนการสอนงาน การพฒันาบทเรียนร่วมกนั และการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ หรือ PLC (Professional Learning Community)  
 จุดประสงคข์องการเสนอบทความวชิาการ เร่ือง การบูรณาการการโคช้การศึกษาชั้นเรียนและการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพเพ่ือการเสริมสร้างสมรรถภาพการฝึกปฏิบติัการสอนส าหรับนกัศึกษาครู มีจุดประสงคก์ารน าเสนอ ดงัน้ี 
 1. สร้างความรู้ ความเขา้ใจต่อการประยกุตก์ารโคช้ การศึกษาชั้นเรียน และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพครู 
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 2. เสนอแนวทางการบูรณาการการโคช้ การศึกษาชั้นเรียน และการสร้างชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพส าหรับอาจารย์
นิเทศก ์ครูพ่ีเล้ียง และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 บทความน้ีน าเสนอแนวคิดท่ีน ามาบูรณาการร่วมกนัเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการฝึกปฏิบติัการสอนส าหรับนกัศึกษาครู 
ประกอบดว้ยสาระส าคญั 2 ส่วน คือ 1) แนวคิดท่ีน ามาประยกุต์ใช ้ประกอบดว้ย 3 แนวคิด คือ การโคช้ (Coaching) การศึกษา 
ชั้นเรียน (Learn Study) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Development : PLC) และ 2) แนวคิด
การบูรณาการการโคช้ การศึกษาชั้นเรียน และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพส าหรับอาจารยนิ์เทศก ์ครูพ่ีเล้ียง และนกัศึกษา
ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ดงัน้ี 
 

 1. แนวคดิทีน่ ามาประยุกต์ใช้ 
     1.1 การโค้ช (Coaching) เป็นวธีิการหน่ึงของการพฒันาบุคลากรวิชาชีพ ซ่ึง Nenfeld and Rope [5] กล่าววา่เป็นวิธีการ
ในการพฒันาวชิาชีพท่ีจะช่วยใหพ้ฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพอนัจะส่งผลถึงการพฒันาคุณภาพการศึกษา แบ่งเป็น 2 
กลุ่ม คือ 1) การโคช้เพ่ือการเปล่ียนแปลง (Change Coaches) เป็นการโคช้เพ่ือการบริหารจดัการสู่การเปล่ียนแปลงพฒันา และ 2) 
การโคช้ดา้นวชิาการ (Contents Coaches) ใชใ้นการช่วยการพฒันาดา้นวชิาการและการจดัการเรียนการสอนของครู 
 วัชรา  เ ล่ า เ รียนดี  [6] ก ล่าวถึง  ความแตกต่ างของการนิ เทศและการโค้ชว่าจากอดีตการช่วยพัฒนา 
ด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนของครูนั้ น เราจะใช้การนิเทศ (Supervision) ในรูปแบบต่างๆ วชัรา เล่าเรียนดี  
[3] กล่าวถึง ความแตกต่างของการนิเทศและการโคช้วา่ ผูนิ้เทศจะเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญ เช่น ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก์ อาจารย์
นิเทศก ์หรือผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีบทบาท หนา้ท่ีนิเทศ และการนิเทศมกัมีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนดว้ยเสมอ ส่วนการโคช้
นั้น ผูท้  าหนา้ท่ีในการโคช้นั้นผูโ้คช้จะเป็นผูไ้ม่มีอ านาจเหนือกวา่ผูรั้บการโคช้หรือเป็นผูร่้วมพฒันาวิชาชีพท่ีสมคัรใจ เต็มใจท่ีจะ
พัฒนาสมรรถนะด้านวิช าการของกันและกัน  ไ ม่โค้ช เ พ่ื อการประ เ มิน คุณภาพการ เ รี ยนการสอน ซ่ึ ง จะ ช่วย 
ใหท้ั้งผูโ้คช้และผูรั้บการโคช้รู้สึกปลอดภยั ต่างฝ่ายต่างไดรั้บการพฒันาทั้งเทคนิคการโคช้ และสมรรถนะดา้นวิชาการของทั้งสอง
ฝ่าย ดงันั้น เม่ืออาจารยนิ์เทศก์ ครูพ่ีเล้ียง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูน าการโคช้มาใช้ในการพฒันาสมรรถภาพ 
การฝึกปฏิบติัการสอนจะตอ้งระลึกถึงหลกัการส าคญัของการโคช้ คือ 1) ต่างฝ่ายต่างไม่มีอ านาจเหนือกวา่ผูรั้บการโคช้ 2) ต่างฝ่าย
ต่างไดรั้บการพฒันาสมรรถภาพร่วมกนั ทั้งสมรรถภาพดา้นการโคช้ และสมรรถภาพดา้นวิชาการและการจดัการเรียนการสอน 3) 
การโคช้ไม่มุ่งเนน้การจบัผิดหรือประเมินผล แต่มุ่งท่ีผลของการพฒันา 
 

บทบาทของโค้ช 
 วชัรา เล่าเรียนดี [6] กล่าวถึง บทบาทของโค้ชว่าโค้ชจะต้องเป็นผู ้ท่ีท างานร่วมกับผู ้รับการโค้ช ช่วยอ านวย 
ความสะดวก ส่งเสริม ผสมผสานความคิด สนทนาพูดคุย ฝึกปฏิบัติ พฒันาความรู้ ความคิด และการปฏิบัติงานของตนเอง 
ร่วมกับผูรั้บการโคช้ ประกอบด้วยบทบาทโดยสรุป ดังน้ี 1) ผูใ้ห้ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้มูล และสะท้อนขอ้มูล 2) ผูบ้ริการส่ือ  
แหล่งความรู้ 3) ผูดู้แล บริหาร แนะน า 4) ผูเ้ช่ียวชาญให้ความรู้แนะน า 5) ผูอ้  านวยความสะดวก ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน  
6) ผูน้ าการเปล่ียนแปลง 7) ผูเ้รียน 8) ผูส้นบัสนุนในชั้นเรียน ซ่ึงบทบาทของการเป็นโคช้ดงักล่าว อาจสรุปเป็น 3 ประการ คือ 
 1. ผูใ้ห้ ให้บริการขอ้มูล ความรู้ การดูแล ส่ือ ก าลงัใจ ค าแนะน า รวมถึงส่ิงต่างๆ ท่ีช่วยพฒันาสมรรถภาพการสอน 
ของผูรั้บการโคช้ 
 2. ผูรั้บ โดยรับฟัง รับขอ้มูล รับประสบการณ์การโคช้ รับการเรียนรู้ต่างๆ จากผูรั้บการโคช้ 
 3. ผูบ้ริหาร ผูร่้วมวางแผน ก าหนดบทบาท ก ากบัผูรั้บการโคช้ใหท้ าเป็นกิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
 จากบทบาทการโคช้ดงักล่าว จะเห็นไดว้่าบทบาทการโคช้มีบทบาทหลากหลาย เป็นทั้งบทบาทผูใ้ห้ ผูรั้บ ผูช่้วยเหลือ  
มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น ท า ง ก า ร แ ล ะ ไ ม่ เ ป็ น ท า ง ก า ร ผ ส ม ผ ส า น กั น ไ ป  เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร พัฒ น า  [3] ใ น ก า ร โ ค้ ช 
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เ พ่ือพัฒนาการเ รียนการสอนนั้ นประกอบด้วยกระบวนการหลัก 3 ขั้ นตอน ประกอบด้วย การวางแผน (planning)  
การสงัเกตการสอนและการปฏิบติังาน (Event Observation) การไตร่ตรองสะทอ้นคิด (Reflection) ดงัแผนภาพ 
 

 กระบวนการของการโค้ช 
 การโค้ชนอกจากสมาชิกกลุ่มจะต้องมีบทบาทของการเป็นผูใ้ห้ ผูรั้บ และผูบ้ริหารร่วมกันในกลุ่มแล้ว กลุ่มควร
ด าเนินการโคช้ตามกระบวนการ 3 ขั้นตอน ตามแผนภาพต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพท่ี 1 วฏัจกัรการโคช้ 
 ท่ีมา : วัชรา เล่าเรียนดี [6] 
  

 จากแผนภาพท่ี 1 วฏัจกัรการโคช้ เม่ือน ารูปแบบการโคช้มาใชใ้นการพฒันาการสอนของนกัศึกษาฝึกปฏิบติัการสอน  
แลว้ควรมุ่งเน้นการด าเนินงานในแต่ละส่วนของวฏัจกัรแต่ละวงรอบโดยยึดหน่วยการเรียนหรือกลุ่มเน้ือหาท่ีน ามาจดัท าแผน 
การจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 1. วางแผน (planning) เป็นการวางแผนการจัดการเรียนการสอนหรือเรียกว่าการออกแบบการเรียนการสอน  
ซ่ึงหมายถึงกระบวนการเรียนการสอนโดยการวเิคราะห์สถานการณ์หรือเง่ือนไขการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบแลว้จึงวางแผนการเรียน
การสอนอย่าง เ ป็นระบบเพื่ อ ให้การจัดการ เ รี ยนการสอนบรรลุ จุ ดหมายโดยอาศัยความ รู้จ ากหลายๆ  ทฤษ ฎี  
เ ช่ น  ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ รี ย น รู้  ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน  ท ฤ ษ ฎี ก า ร ติ ด ต่ อ ส่ื อ ส า ร บ [7] ก า ร ว า ง แ ผ น ดั ง ก ล่ า ว 
สรุปเป็นระบบการออกแบบการเรียนการสอน ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางแผน 
(planning) 

แสดงความคิดเห็นร่วมกนั 
(Reflecting) 

การสงัเกตการสอน 
(Event Observation) 
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แผนภาพท่ี 2 ระบบการออกแบบการเรียนการสอน 
 ท่ีมา : สุเทพ อ่อมเจริญ [8] 
 

 จากแผนภาพท่ี 2 ระบบการเรียนการสอนเป็นพลวตัของการวางแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีตอ้งใชข้อ้มูลผูเ้รียน 
ขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการวางแผน จนถึงขั้นการปรับปรุงแกไ้ขนั้น ผูโ้คช้และเพ่ือนกัศึกษาควรตอ้งวางแผนร่วมกนั
ผ่านการแลกเปล่ียน โคช้ร่วมกนัตามบทบาทการโคช้จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมวางแผน ร่วมพฒันา ร่วมเรียนรู้ดว้ยกนัทุกๆ  
ฝ่าย ก่อนท่ีจะน าแผนการจดัการเรียนกรสอนท่ีพฒันาข้ึนไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในขั้นต่อไป 
 2. การสังเกตการสอน (Event Observation) บทบาทของครูพ่ีเล้ียง อาจารยนิ์เทศก์ตอ้งเขา้สังเกตการสอนในชั้นเรียน 
อยู่แลว้ โดยเฉพาะครูพ่ีเล้ียงตอ้งสังเกตการณ์สอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกชัว่โมง แนวทางการสังเกตการณ์ 
สอนเป็นกระบวนการสังเกตการสอนในชั้นเรียนของนักศึกษาผูรั้บการโคช้ โดยมีหลกัปฏิบัติการสังเกตการณ์สอนท่ีผูโ้ค้ช 
ควรค านึงถึง ดงัน้ี 
     2.1 เป็นการสงัเกตการณ์สอนตามแผนระบบการเรียนการสอนท่ีวางไวใ้นขั้นตอนแรกเท่านั้น 
     2.2 ผู ้สังเกตการณ์ ประกอบด้วย ผู ้โค้ช อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเล้ียง หรือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ท่ีร่วมกระบวนการพฒันาสมรรถภาพการสอนร่วมกนั 
     2.3 การสงัเกตการณ์สอนมีกรอบการสังเกต องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการเรียนการสอนท่ีวางไวร่้วมกนัทุกๆ 
ดา้น ทั้ งตวันักศึกษา ครู ผูฝึ้กปฏิบัติการสอน พฤติกรรมการเรียนรู้ การตอบสนองต่อกิจกรรมการเรียนการสอน บรรยากาศ 
ท่ี เ กิ ด ข้ึนระหว่ า งการ เ รี ยนการสอน  ป ฏิสั มพัน ธ์ของผู ้สอนกับนัก เ รี ยน  และนัก เ รี ยนกับนัก เ รี ยน  และ อ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการเรียนการสอน 
     2.4 การบนัทึกการสอนดว้ยส่ือเทคโนโลยี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ (หลกัสูตร 4 ปี)  ส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีการบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอน  

1. ผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมาย และสภาพพ้ืนฐาน 

2. ก าหนดเป้าหมายการ
เรียนการสอน 

3. ก าหนดวตัถุประสงค์ท่ี
เป็นไปได ้

4. วางแผนจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

5 .  เ ลือก ส่ือการ เ รี ยน 
การสอน 

6 .  พัฒ น า เ ค ร่ื อ ง มื อ
ประเมินการเรียนรู้ 

7. จดัการเรียนการสอน 

8. ปรับปรุงแกไ้ข 
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โดยวางกรอบบูรณาการเทคโนโลย ีศาสตร์การสอน เน้ือหา และองคค์วามรู้ของหลกัสูตร ใชต้วัอยา่งเคร่ืองมือ TPCK (Technology 
Pedagogical Conaten Knowledge) ดงันั้น การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูท่ีบนัทึกการสอนดว้ยส่ือเทคโนโลยจึีงนบัเป็นการจดัการ
เรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ [9] และแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด 
ของ Allen, Seaman and Garrett, 2007 [10] ไดก้ล่าววา่การผสมผสานส่ือออนไลน์นอกจากจะใชก้บัการเรียนการสอนแลว้  
การน าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการนิเทศก็จะช่วยเพ่ิมช่องทางในการติดต่อส่ือสาร การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการสะท้อน 
ผลการฝึกประสบการณ์ระหวา่งอาจารยนิ์เทศก์และนิสิตครูไดท้นัต่อความตอ้งการ ซ่ึงปัจจุบนัการสังเกตการสอนนอกจากผูส้อน
และผูเ้ขา้สังเกตการสอนจะเขา้ไปสังเกตในชั้นเรียนขณะสอนแลว้อาจมีขอ้จ ากัดในเร่ืองของพฤติกรรมการสอน พฤติกรรม 
การเรียนท่ีอาจไม่เป็นไปตามธรรมชาติ หรือผูร่้วมสังเกตการไม่อาจเข้าสังเกตการพร้อมๆ กันได้ อาจใช้ระบบเทคโนโลยี
บนัทึกภาพ เสียง การจดัการเรียนการสอน โดยผูโ้คช้ ผูรั้บการโคช้ เป็นผูว้างระบบการบนัทึกเพื่อน ามาบนัทึกไปใชใ้นการแสดง
ความเห็นร่วมกนั (Reflecting) ซ่ึงการบนัทึกการสอนนั้นควรบนัทึกรายละเอียดการสอนเช่นเดียวกบัการเขา้สังเกตการณ์สอนจริง
ในชั้นเรียน โดยเฉพาะพฤตจิกรรมการสอน พฤติกรรมการเรียน บรรยากาศในชั้นเรียนท่ีจะน ามาเรียนรู้แสดงความคิดเห็น 
เพ่ือพฒันาการเรียนการสอนร่วมกนั รวมถึงทบทวน และเป็นส่ือการเรียนการสอนในชั้นเรียนของนกัศึกษาต่อไป 
 ในส่วนของหลกัการแนวคิดการสงัเกตการณ์สอนในชั้นเรียนน้ีจะใชก้รอบด าเนินการของศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 
ท่ีจะน าเสนอไวด้งัต่อไปน้ี 
     1.2 การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) เป็นนวตักรรม (Innovation) เป็นวิธีการ (Method) ท่ีใช้ในการพฒันาครู 
ของประเทศญ่ีปุ่นและไดรั้บการยอมรับตลอดมา เป็นวธีิการท่ีท าใหก้ารสอนดีข้ึนอยา่งย ัง่ยนื มัน่คง เป็นแนวทางการพฒันาวิชาชีพ
ครูท่ีเป็นการปรับปรุงการสอนดว้ยตวัครูเอง (Techerled Instructional Improvement) และเป็นวิธีการท่ีท าให้ครูเป็นผูผ้ลกัดนั 
ให้เกิดการปรับปรุงการสอนดว้ยตวัครูเอง โดยไม่ตอ้งรอผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก โดยจุดประสงคห์ลกัหรือจุดเน้น คือ นกัเรียน 
ดงันั้นการน าแนวทางน้ีมาใชใ้นการพฒันาวิชาชีพครูจึงก่อให้เกิดประโยชน์อยา่งมากต่อการสอนของครู ไม่วา่จะเป็นดา้นเน้ือหา 
วธีิสอน และการเรียนรู้ของนกัเรียน [11] 
 ค าว่า ”การศึกษาชั้นเรียน” หมายถึง “การศึกษา” ดว้ยการด าเนินการตามขั้นตอนในการพยายามเพ่ือบรรลุจุดหมาย 
ของการวิจยัท่ีครูทุกคนเลือกท่ีจะท างานร่วมกนั โดยกระบวนการศึกษาก็คือการร่วมกนัศึกษา จดัท า อภิปราย ปรับปรุงเก่ียวกบั
แผนการสอน (Lessons) เม่ือน าแผนการสอนไปสอนก็ร่วมกนัสังเกตการณ์สอน รวมถึงศึกษาผลวา่สามารถพฒันาหรือแกปั้ญหา 
ท่ีตอ้งการไวม้ากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงก็คือการแกปั้ญหาผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบจึงเรียกวา่การวจิยั 
 Lewis (2002) [12] ไดเ้สนอวา่การศึกษาชั้นเรียนควรด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนการศึกษาช้ันเรียน 
 ขั้นตอนท่ี 1 จดัตั้งกลุ่มการศึกษาชั้นเรียน โดยมีกิจกรรม ดงัน้ี การหาสมาชิก นดัหมาย วนั เวลา ท่ีแน่นอน จดัท าแผน 
การพบกนั และตั้งกฎระเบียบของการท างานกลุ่ม 
 ขั้นตอนท่ี 2 ท าการศึกษาชั้นเรียน มี 3 กิจกรรมย่อย คือ ตกลงเร่ืองแนวการท าวิจัย เลือกเน้ือหาวิชา และคดัเลือก 
หน่วยการเรียนท่ีตอ้งพฒันา 
 ขั้นตอนท่ี 3 การวางแผนการท าวจิยั โดยการศึกษาแผนการวจิยั พฒันาแผนการสอน และขอค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญ 
 ขั้นตอนท่ี 4 สอนและสงัเกตการณ์สอน โดยการเก็บขอ้มูลตามท่ีตั้งเอาไว ้
 ขั้นตอนท่ี 5 อภิปรายและวเิคราะห์ผลการวจิยัชั้นเรียน 
 ขั้นตอนท่ี 6 สะทอ้นผลและวางแผนขั้นตอนต่อไป 
 จากขั้นตอนการศึกษาชั้นเรียนดงักล่าว จะประยกุตสู่์การพฒันาสมรรถภาพการสอนของนกัศึกษาครูได ้ดงัน้ี 
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 ขั้นตอนท่ี 1 จดัตั้งกลุ่มการศึกษาชั้นเรียน โดยประกอบดว้ย การรวบรวมกลุ่ม จดัท าปฏิทินการด าเนินงาน กฎระเบียบ 
ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขของกลุ่ม ขั้นตอนน้ีเม่ือน ามาใชใ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กลุ่มศึกษาชั้นเรียนควรประกอบดว้ย 
อาจารยนิ์เทศก ์ครูพ่ีเล้ียง เพ่ือนครูท่ีสนใจร่วมกลุ่มพฒันา และนกัศึกษาท่ีสนใจร่วมกลุ่ม 
 ขั้นตอนท่ี 2 ท าการศึกษาข้อมูลชั้ นเรียน ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย คือ 1) ก าหนดประเด็นพัฒนานักเรียน  
2) เลือกเน้ือหาวิชา และ 3) คดัเลือกหน่วยการเรียน ในขั้นตอนน้ีกลุ่มผูร่้วมพฒันาจะก าหนดประเด็นพฒันานกัเรียน โดยศึกษา 
จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เช่น ผลการทดสอบผล O-net บนัทึกต่างๆ น ามาประมวลก าหนดประเด็นพฒันานกัเรียน ก าหนด
เน้ือหา หน่วยการเรียนท่ีเป็นปัญหา หรือตอ้งการพฒันา รวมถึงศึกษาก าหนดวิธีการหรือกระบวนการเรียนการสอนท่ีพฒันา 
หรือแกปั้ญหานกัเรียนในประเด็นท่ีก าหนดไว ้
 ขั้นตอนท่ี 3 การวางแผนการท าวิจยั หรือพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาหรือแกปั้ญหาผูเ้รียนตามท่ีก าหนดไว ้
ในขั้นตอนท่ี 2 ประกอบด้วย แผนการด าเนินงาน (แผนการท าวิจัย) แผนการจัดการเรียนรู้ ในขั้นตอนน้ีจะต้องมีการเชิญ 
ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงหมายถึงอาจารยนิ์เทศก์ ครูพ่ีเล้ียง หรือครูท่ีร่วมพฒันาและเพ่ือนนกัศึกษาให้การโคช้เพ่ือปรับปรุง เรียนรู้ร่วมกนั  
จนไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ 
 ขั้นตอนท่ี 4 การสอนและสังเกตการณ์สอน เป็นขั้นตอนท่ีนกัศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน น าแผนการจดัการเรียนรู้
ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนตามแผนท่ีตกลงกนัไว ้อาจารยนิ์เทศก์ ครูพ่ีเล้ียง ครูท่ีร่วมพฒันา เพ่ือนนกัศึกษาท่ีจะเขา้ร่วม
สงัเกต บนัทึกการสอน หรือบนัทึกการสอนดว้ยวดีิโอเพื่อน าขอ้มูลจากการสงัเกต การบนัทึกดว้ยส่ือไปใชใ้นขั้นตอนต่อไป 
 ขั้นตอนท่ี 5 อภิปรายและวิเคราะห์ผล เป็นการน าผลการสังเกตหรือบนัทึกมาร่วมประชุมอภิปรายจุดเด่น จุดควรพฒันา 
จุดสงัเกต เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกนั โดยอาจารยนิ์เทศก์ ครูพ่ีเล้ียง ครูผูร่้วมกิจกรรม หรือเพ่ือนนกัศึกษา ครู ร่วมกนัสะทอ้นอภิปราย 
เสนอแนะตามบทบาทของโคช้ ขอ้มูลจากการสังเกตหรือบันทึกการสอนจะถูกน ามาเสนอ อภิปรายแลกเปล่ียน เสนอแนะ  
และขอ้มูลจากการอภิปรายจะถูกน าไปใชเ้พ่ือการปรับปรุงชั้นเรียนต่อไป จากนั้นวงจรการสังเกต บนัทึกการสอน และอภิปราย 
จะยอ้นกลบัมาอีกหลงัวางแผนและน าแผนมาสู่การเรียนการสอนในรอบต่อไป 
 ขั้นตอนท่ี 6 สะท้อนผลและวางแผนขั้นตอนต่อไป โดยข้อมูลจากการอภิปราย เสนอแนะโดยโคช้ในขั้นตอนท่ี 5 
บทเรียนจากการสอนในขั้นตอนท่ี 4 จะถูกน ามาประกอบการวางแผน การจดัการเรียนการสอน ซ่ึงจะเป็นแผนท่ีพฒันาปรับปรุง 
(Impropment Plan) จากการโคช้ แลว้น าไปสู่การสอนและการสงัเกตการณ์สอนต่อไป 
 เม่ือกลุ่มศึกษาชั้นเรียนได้รวมกันพฒันาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการของการโค้ช และการศึกษาชั้นเรียน 
ครบหน่วยการเรียนหรือครบภาคเรียนตามท่ีตกลงร่วมกนั ควรไดมี้การสะทอ้นผลการศึกษาหรือการพฒันาการเรียนรู้ท่ีไดรั้บ  
ทั้งการโคช้ การศึกษาชั้นเรียน การฝึกปฏิบติัการสอน รวมถึงผลการเรียนรู้ของนกัเรียนในประเด็นขอ้เรียนรู้ ขอ้คน้พบ โดยเฉพาะ
การเรียนรู้ใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะทั้งการเรียนรู้ของอาจารยนิ์เทศก ์ครูพ่ีเล้ียง ครูผูร่้วมพฒันา นกัศึกษา และนกัเรียน 
     1.3 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community) หรือ PLC มีพ้ืนฐานมาจากการพฒันา
ความสามารถขององค์กรในภาคธุรกิจ แลว้หามาประยุกต์แนวคิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ประตูโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  
[13] แต่เดิมการพฒันาองค์กรของโรงเรียนเป็นการบริหารแนวด่ิง เป็นการจัดองค์กรวางแผนการบังคบับัญชาสั่งการ การ
ประสานงาน และการควบคุม ท าให้เกิดการบริหารเป็นระบบควบคุมบงัคบับญัชาและความสัมพนัธ์ในลกัษณะแนวด่ิง ลกัษณะ
ดงักล่าวท าให้เกิดการเรียนรู้และความร่วมมือกันน้อย รวมถึงการแยกส่วนการท างานจนขาดความสามารถในการแก้ปัญหา 
นอกจากนั้นยงัท าใหเ้กิดการลดทอนประสิทธิภาพในการท างานแบบเปิดใจเรียนรู้ รับฟังเพ่ือเปล่ียนแปลง [10] ลกัษณะดงักล่าวขดั
กบัแนวคิดขององคก์รปัจจุบนัท่ีมุ่งพฒันาศกัยภาพมนุษยห์รือคนในองคก์รมีการถ่ายโอนเช่ือมโยงองคค์วามรู้ การเรียนรู้ร่วมกนั 
ซ่ึงจะท าให้บุคลากรขององค์กรสู่บุคคลแห่งการเรียนรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเขม้แข็งและยัง่ยืน อนัเป็นหลกัคิดของ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
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 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Teacher Professional Learning Community) เป็นรวมตวัของกลุ่มคนในวิชาชีพครู 
ท่ีมีความรู้ความสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมาร่วมแลกเปล่ียนแบ่งปัน เรียนรู้ในเร่ืองนั้นๆ ร่วมกนั ท าให้ไดม้าซ่ึงองคค์วามรู้ใหม่ 
เพ่ือน าไปประยุกต์ใชแ้ละปรับใชต้ามแต่สภาพแวดลอ้ม และสถานการณ์ต่างๆ ชุมชนแห่งการเรียนรู้จะเปล่ียนแปลงการท างาน
ของครูจากวฒันธรรมเดิมท่ีท างานอย่างโดดเด่ียวมาเป็นการท างานร่วมกันเป็นทีมโดยมุ่งให้เกิดผลต่อสมรรถนะวิชาชีพครู 
และทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีอาศัยความร่วมมือเป็นฐานในการปรับตวัและสร้างสรรค ์
ส่ิงใหม่ๆ ให้เกิดข้ึน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเป็นชุมชนท่ีท าให้เกิดการปรับปรุงทศันคติ เจตคติ ความเขา้ใจ กระตุน้ 
การปฏิบติังาน และสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง [14] 
 

กลยุทธ์ในการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพครู  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา เขต 17 [15] เสนอกลยุทธ์การน าแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 

สู่การปฏิบติันั้น กลยทุธ์ในการปฏิบติัควรเร่ิมดว้ยกิจกรรมงานง่าย ๆ ต่อความเขา้ใจ ดงัน้ี 
 1. เร่ิมต้นขั้นตอนง่าย ๆ (Take a baby steps) โดยกลุ่มร่วมพฒันา เร่ิมจากการก าหนดเป้าหมาย สะท้อนผล 
และเปล่ียนตน้ในกลุ่มเพ่ือก าหนดวา่จะด าเนินการอยา่งไร โดยพิจารณาและสะทอ้นผลในประเด็นต่อไปน้ี 
     1.1 หลกัการอะไรท่ีจะสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติั 
     1.2 เราจะเร่ิมตน้ความรู้อยา่งไร 
     1.3 การออกแบบอะไรท่ีพวกเราจะใชต้รวจสอบหลกัฐานการเรียนรู้ท่ีส าคญั 
 ในขั้นตอนเร่ิมตน้ดังกล่าวการปฏิบัติท่ีจะน ามาใช้กบัการเสริมสร้างสมรรถนะ การปฏิบติัการสอนของนักศึกษาครู  
โดยอาจารยนิ์เทศก์ ครูพ่ีเล้ียง ครูผูร่้วมพฒันา และนกัศึกษา ร่วมกนัอภิปรายสะทอ้นสภาพปัญหา การปฏิบติัการสอน การเรียนรู้ 
และการนิเทศท่ีผ่านมารวมถึงความหนักใจและส่ิงท่ีตอ้งการจากทุกฝ่ายโดยอาจารยนิ์เทศก์เป็นโคช้ในการน าอภิปราย จากนั้น
ก าหนดส่ิงท่ีตอ้งศึกษาหาความรู้ร่วมกนั และก าหนดภาพผลการพฒันาท่ีจะเกิดกบัทุกฝ่ายทั้งผูนิ้เทศนกัศึกษาและผลการเรียนรู้ 
ท่ีจะเกิดกบันกัเรียน 
 2. การวางแผนด้วยความร่วมมือ (Plan Cooperatively) โดยกลุ่มร่วมกันก าหนดข้อมูล สารสนเทศท่ีจะน ามาใช ้
ในการด าเนินการ 
 กลุ่มจะร่วมกนัก าหนด คน้หา ขอ้มูลท่ีจะน าไปสู่การพฒันาสมรรถภาพการสอน การเรียนรู้ของนกัเรียนการด าเนินการ
นิเทศรวมกนัภายใตก้รอบแนวคิดการโคช้ การศึกษาชั้นเรียน และการใชชุ้มชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เช่น ผลการประเมินการ
นิเทศ ผลการทดสอบของนกัเรียน พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีตอ้งพฒันา ความคาดหวงัต่างๆ โดยใชก้ารอภิปรายสะทอ้นภายใตข้อ้มูล
ต่างๆ ในขั้นตอนน้ีบทบาทของอาจารยนิ์เทศจะเป็นผูโ้คช้ตามบทบาทของโคช้ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์และพยายามพฒันาสมรถ
นะการโคช้ดงักล่าวใหเ้กิดกบัทุกๆคนในกลุ่ม 
 3. การก าหนดความคาดหวงัในระดบัสูง (Set high expectation) และวิเคราะห์ สืบเสาะหาวิธีการท่ีจะท าให้ประสบ
ผลส าเร็จ 
 ในขั้นน้ีกลุ่มใช้ขอ้มูลจากขั้นการวางแผนมาก าหนดภาพอนาคตท่ีตอ้งการให้เกิด เช่น ความสามารถในการโคช้ของ 
ทุกคน สมรรถนะในการปฏิบติัการสอนท่ีตอ้งการให้เกิด ผลการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีจะเกิดข้ึน และก าหนดวิธีการท่ีจะบรรลุ 
ผลส าเร็จของความหวงัต่างๆร่วมกนั  
 4. เร่ิมตน้จากจุดเลก็ๆ (Start small) เร่ิมตน้จากการใชก้ลุ่มก่อน แลว้ค่อยขยายกลุ่ม 
 ในขั้นตอนน้ีอาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเล้ียง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจเร่ิมตน้เฉพาะกลุ่มสาขา และเม่ือ
ปฏิบติัการพฒันาการเรียนรู้ไประยะหน่ึงอาจขยายสู่กลุ่มสาระอ่ืนในสถานศึกษา จ านวนครูท่ีตอ้งการพฒันา นกัศึกษาครูในกลุ่ม
สาระอ่ืนๆอาจเพ่ิมข้ึนในตอนหลงัได ้ถา้เร่ิมตน้ดว้ยกลุ่มใหญ่อาจท าให้ยากต่อการควบคุม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ไม่ถึง หรืออาจ
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เร่ิมตน้จากกลุ่มเล็กๆหลายๆกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ซ่ึงประกอบดว้ยอาจารยนิ์เทศก์ ครูพ่ีเล้ียง และนักศึกษา 2-3 คน แต่ละกลุ่ม
ด าเนินการตามกระบวนการภายใตแ้นวคิดการโคช้ การศึกษาชั้นเรียนและการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มตนอง 
 5. ศึกษาและใชข้อ้มูล (Study and use the data ) ตรวจสอบผลการน าไปใชแ้ละสะทอ้นผลเพ่ือน ามาก าหนดการวางแผน 
แผนท่ีควรด าเนินการต่อ แผนท่ีปรับปรุงหรือยกเลิก 
 เม่ือด าเนินการพัฒนาแล้ว กลุ่มควรได้ใช้ข้อมูลมาอภิปรายรวมกันว่าอะไรท่ีประสบผลและน าไปปฏิบัติต่อไป  
อะไรท่ีควรตอ้งพฒันา หรืออะไรท่ีควรยกเลิก ทั้งในส่วนของการโคช้ การเขียนแผนและการปฏิบติัการสอน กระบวนการพฒันา
ของกลุ่ม  
 6. วางแผนเพื่อความส าเร็จ (Plan for success) เรียนรู้จากอดีตปรับปรุงหรือปฏิเสธในส่ิงท่ีไม่ส าเร็จและท าต่อไป 
ความส าเร็จในอนาคตหรือความลม้เหลวข้ึนอยูก่บัเจตคติและพฤติกรรมของครู 
 เม่ือปฏิบัติไปแต่ละระยะกลุ่มจะทบทวนแผน ผลการปฏิบติัในทุกๆ ประเด็น และปรับแผนการด าเนินงานท่ีจะไปสู่
ความส าเร็จ โดยมีกิจกรรมท่ีปรับเปล่ียน เสริมสร้างเจตคติและพฤติกรรมของทีมอยูใ่นทุกกิจกรรม 
 7. น าสู่สาธารณะ (Go public) แผนไหนท่ีท าส าเร็จจะมีการเชิญชวนให้คนอ่ืนเขา้มามีส่วนร่วม ยกยอ่งและแลกเปล่ียน
ความส าเร็จ 
 กลุ่มยอ่มน ากิจกรรม ผลการพฒันาท่ีประสบความส าเร็จสู่การถ่ายทอดเพ่ือประชาสัมพนัธ์ความส าเร็จ เชิญชวนเพ่ือน
ร่วมวชิาชีพ ยกยอ่งกลุ่ม แชร์ความรู้ความส าเร็จทั้งในรูปแบบของเวทีน าเสนอ ส่ือออนไลน์ 
 8. ฝึกฝนร่างกาย และหล่อเล้ียงสมอง (Exercise the body & nourish the brain) จดักิจกรรมท่ีไดมี้การเคล่ือนไหว 
และเตรียมครูท่ีท างานส าเร็จของแต่ละกลุ่ม โดยมีการจดัอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นประโยชน์ 
 กลุ่มจดักิจกรรมพบปะพูดคุย ยกยอ่งความส าเร็จโดยมุ่งเนน้การเคล่ือนไหว ยืน เดิน มากกวา่นัง่ฟังการบรรยาย ประชุม 
น าเสนอ และร่วมรับประทานอาหารร่วมกนัในลกัษณะบุฟเฟ่ปาร์ต้ีฉลองยกยอ่งความส าเร็จ 
 จากขั้นตอนการด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะเห็นไดว้่าเป็นกระบวนการพฒันาวิชาชีพท่ีมุ่งพฒันาทุกๆ  
คนจากกลุ่มเลก็ๆ ร่วมสะทอ้นปัญหาส่ิงท่ีตอ้งการพฒันา คน้หาและแชร์ความรู้ ลงมือปฏิบติัเพ่ือแกปั้ญหาและพฒันา สะทอ้นผล
ช่ืนชมผลส าเร็จร่วมกนั 
 2. การบูรณาการแนวคดิ จากแนวคิดเพื่อพฒันาการเรียนการสอนของครูทั้ง 3 แนวคิดดงักล่าวซ่ึงประกอบดว้ยการศึกษา
ชั้นเรียน และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ เพื่อพฒันาสมรรถภาพการฝึกประสบการณ์วชิาชีพของนกัศึกษาครู 
 จากหลกัการแนวคิดพบวา่เป้าหมายของแนวคิดทั้ง 3 แนวคิด ดงักล่าว ต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั คือ การพฒันาสมรรถนะ
ของสมาชิกกลุ่มสู่การพฒันาคุณภาพนกัเรียน แต่ละแนวคิดมีจุดเด่น และเป้าหมายของแนวคิดท่ีต่างกนั สรุปจุดเด่น และแนวคิด
ของเป้าหมายทั้ง 3 แนวคิดไดด้งัน้ี  

1. การโคช้ เป็นแนวคิดท่ีมุ่งให้กลุ่มพฒันาวิชาชีพไดม้าวางแผนท างานรวมกนัตามกระบวนของการโคช้ สมาชิกทุก
คนปฏิบติัตามบทบาทของการโคช้อยา่งเท่าเทียมการช่วยเหลือกนัและกนัในเกณฑก์ารพฒันาการเรียนการสอนลด
การสัง่การซ่ึงจะท าใหเ้กิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผล มากกวา่รอการสัง่การ 

2. การศึกษาชั้นเรียน เป็นแนวคิดท่ีมุ่งใหค้รูไดส้ ารวจวางแผนการสอน เขา้สังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน น าขอ้มูลจาก
การสังเกตมาสะท้อนคิดเพื่อการเรียนรู้และการพฒันาผูส้อนและตัวผูเ้รียน ซ่ึงหากน าเทคโนโลยีมาประกอบ
การศึกษาชั้นเรียนก็จะเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาชั้นเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู เป็นแนวคิดท่ีมุ่งให้เกิดการรวมกลุ่มสมาชิกมาวางแผนการพฒันา
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนโดยวางแผนปฏิบติัการสอนสะทอ้นคิดจากการปฏิบติัและน าจุดพฒันามา
วางแผนพฒันาต่อไป 
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การบูรณาการแนวคิดดงักล่าวนั้นบทความน้ีจึงน าแนวคิดทั้ง 3 แนวคิดมาบูรณาการรวมกนัโดยใชจุ้ดเด่นของแนวคิดมา
จากกระบวนการและบทบาทสมาชิกกลุ่มเพ่ือใชก้บัการฝึกปฏิบติัการสอนของนกัศึกษาครู สรุปเป็นตารางและแผนภาพดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการบูรณาการการโคช้ การศึกษาชั้นเรียน และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการ
ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ส าหรับนกัศึกษาครู 

กระบวนการ
โค้ช 

(Coaching) 

การศึกษาช้ันเรียน 
(Leass on Study) 

การสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพครู 

(Professional Learning 
Community) : PLC 

การบูรณาการเพือ่การ
เสริมสร้างสมรรถภาพการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครู 
ส าหรับนักศึกษาครู 

บทบาทการโค้ชสมาชิกกลุ่ม 

1. วางแผน 
(Planing) 

1 .  จั ด ตั้ ง ก ลุ่ ม
การศึกษาชั้นเรียน 
2. ศึกษาขอ้มูลชั้น
เรียน 
3 .  วางแผนการ
ปฏิบติั 
 

1.  เ ร่ิมต้นด้วยขั้ นตอน
ง่ายๆ 
    1.1 แรงจูงใจกลุ่ม 
    1.2 ความรู้เบ้ืองตน้ 
    1 .3  จะพัฒนาอะไร / 
เพื่อเป้าหมายใด 
2. วางแผน 
3. ก าหนดความคาดหวงั 
4. เร่ิมจากจุดเลก็ๆ 

1 .  พั ฒ น า ก ลุ่ ม  ( Group 
Development) 
    1.1 ก าหนดและพฒันาทีม 
    1 . 2  ศึ ก ษ า  /  วิ เ ค ร า ะ ห์ 
แลกเปล่ียนขอ้มูล 
    1.3 ก าหนดเป้าหมาย วธีิการ 
    1.4 พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
 

1. บทบาทผูใ้ห ้
    1.1 ใหข้อ้คิด เสนอแนะ 
    1.2 ใหข้อ้มูล 
    1.3 วิเคราะห์ข้อมูลเสนอ
กลุ่ม 
    1.4 สะทอ้นขอ้มูล 
    1 .5  บ ริการ ส่ือ  /  แหล่ง
เรียนรู้ต่อกลุ่ม 
    1.6 ใหก้ารดูแลกลุ่ม 
    1.7 ใหก้ าลงัใจ / ค  าชมเชย 
2. บทบาทผูรั้บ 
    2.1 รับฟังขอ้เสนอแนะ 
    2.2 รับขอ้มูล 
    2.3 รับประสบการณ์ 
    2.4 รับการเรียนรู้ 
3. ผูบ้ริหาร 
    3.1 ร่วมวางแผน 
    3.2 ก าหนดบทบาท 
    3.3 ก ากบัแผนกิจกรรม 

2. สงัเกต 
การณ์สอน 
(Event 
Observation) 

4. การสอนและ
สัง เกตการสอน
หรือบันทึกวิดีโอ
การสอน 

2. ปฏิบติัการสอน (Practice) 
    2.1 ศึกษาการสอนร่วมกนั 
    2.2 บันทึกวิดีโอการสอนใน
ชั้นเรียน 

3. แสดงความ
คิดเห็น
ร่วมกนั 
(Reflecting) 

5.  อภิปรายและ
วเิคราะห์ผล 
6. สะทอ้นผลและ
วางแผนขั้นตอน
ต่อไป 

5 .  ศึกษาข้อมูลและใช้
ขอ้มูล 
6. วางแผนสู่ความส าเร็จ
ในอนาคต 
7 .  น า สู่ ส า ธ า ร ณ ะ 
(เผยแพร่, ถ่ายทอด) 
8. ฝึกฝนร่างกายและหล่อ
เล้ียงสมอง (ยินดี / ฉลอง
ความส าเร็จ) 

3 .  เ รี ย น รู้ จ า ก ก า ร ป ฏิ บั ติ 
(Learning Practice) 
4. ท าแผนพฒันา (Impropment 
Plan) 
5. เผยแพร่และช่ืนชม (Publish 
and Appvecl) 
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 จากตาราง แสดงการบูรณาการการโคช้ การศึกษาชั้นเรียน และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ส าหรับนักศึกษาครู น าเสนอเป็นภาพกรอบแนวคิดการบูรณาการเพื่อการพฒันา
สมรรถภาพการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพท่ี 3 แสดงกรอบแนวคิดการบูรณาการการโคช้ การศึกษาชั้นเรียน และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ส าหรับนกัศึกษาครู 
 

 จากตาราง และแผนภาพท่ี 3 แสดงให้เห็นผลการบูรณาการการโคช้ การศึกษาชั้นเรียน การสร้างชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวชิาชีพครู เม่ือยบูรณาการแนวคิดทั้ง  3 แนวคิด ดงักล่าว จะไดก้ระบวนการปฏิบติั 5 ขั้นตอนและทุกขั้นตอนทีมผูร่้วมพฒันา
ทุกคนจะปฏิบติัตนเองตามบทบาทการโคช้ท่ีปรับเปล่ียนไปตามบริบทของกระบวนการพฒันา ผลของการพฒันาตามกระบวนการ
และบทบาทการโคช้ของสมาชิกกลุ่มจะเกิดผลในการพฒันาทุกคนและส่งผลต่อนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อความส าเร็จ  
 1. จากตารางและแผนภาพการพฒันาสมรรถภาพการฝึกปฏิบติัการสอนท่ีน าเสนอเป็นการพฒันาท่ีต่างจากวิธีการพฒันา
สมรรถภาพการฝึกปฏิบติัการสอนท่ีเคยปฏิบติั เน่ืองจากท่ีผ่านมาอาจารยนิ์เทศก์ ครูพ่ีเล้ียง มกัเป็นผูนิ้เทศโดยการให้ค  าแนะน า 
ช้ีแนะกับนักศึกษา การเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้เป็นบทบาทนักศึกษาท่ีอาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเ ล้ียงเป็นผู ้ตรวจ  
แต่กระบวนการท่ีน าเสนอในบทความน้ีผูเ้ก่ียวขอ้งในการพฒันามีบทบาทเท่าเทียมกนัตามบทบาทในการโคช้จึงเป็นการพฒันา
สมรรถภาพท่ีทุกฝ่ายยงัไม่คุน้เคยและมีผลใหทุ้กฝ่ายตอ้งปรับเจตคติ ความเช่ือต่างๆ ปรับวฒันธรรมในการนิเทศ หรือตวันกัศึกษา
ครูก็ตอ้งปรับบทบาทการเรียนรู้ของตนตามบทบาทการโคช้และตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงการเรียนรู้ของตนเอง 

บทบาทผูบ้ริหาร 

ผลการพฒันาวชิาชีพครู 
- อาจารยนิ์เทศก ์
- ครูพ่ีเล้ียง 
- ครูผูร่้วมพฒันา 
- นกัศึกษาฝึกประสบการณ์
วชิาชีพครู 
- นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

1. พฒันากลุ่ม 
(Group Development) 

2. ปฏิบติัการสอน 
(Practice) 

3. เรียนรู้จากการปฏิบติั 
(Learning Practice) 

4. ท าแผนพฒันา 
(Impropment Plan) 

5. เผยแพร่และช่ืนชม 
(Publish and Appred) 
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 2. ประสบการณ์การของการท างานร่วมกนั การปรับกระบวนการพฒันาสมรรถภาพนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ดงักล่าว ผูร่้วมพฒันาทุกคนตอ้งมาปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ด ต่อเน่ืองและเท่าเทียมกนั ดงันั้นการเรียนรู้ปรับตวัท่ีจะท างาน
ร่วมกนัตามกรอบบทบาทของการโคช้จึงนบัเป็นปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาและสร้างสรรคใ์หเ้กิดประสบการณ์การท างานของกลุ่ม 
 3. ความมั่นใจและมุ่งมั่นต่อการพฒันาวิชาชีพ ทุกคนในกลุ่มต่างต้องพฒันาตนเองทั้ งความสามารถในบทบาท 
ของการโคช้ การปฏิบติัการสอน การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล การจดัท าแผนการสอน การสะทอ้นขอ้มูลเพื่อการพฒันาการปฏิบติั  
ซ่ึงการพฒันาดังกล่าวเป็นคุณลกัษณะของวิชาชีพครู ดังนั้นความมั่นใจและมุ่งมั่นต่อการพฒันาวิชาชีพจึงเป็นส่ิงส าคญัต่อ
ความส าเร็จ 
 4. ความตระหนักต่อบทบาทการพฒันาคุณภาพนักเรียน ผูป้ระกอบวิชาชีพครูทุกคนต้องตระหนักว่าวิชาชีพครู 
เป็นวิชาชีพท่ีส่งผลต่อคุณภาพนกัเรียน คุณภาพนกัเรียนส่งผลต่อคุณภาพดา้นต่างๆของประเทศในอนาคต ดงันั้นถา้กลุ่มทุกคน 
มีความตระหนกัต่อบทบาทการพฒันาคุณภาพนกัเรียนยอ่มส่งผลต่อความส าเร็จของการพฒันา 
 

บทสรุป 
 การบูรณาการการโคช้ การศึกษาชั้นเรียน และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเป็นการบูรณาการนวตักรรม 
การพฒันาคุณภาพครู คุณภาพคนท่ีมุ่งให้ทุกคนเกิดความตระหนักต่อการพฒันาตนเอง ความภาคภูมิใจต่อผลการพฒันาตนเอง 
โดยทุกคนไดรั้บการพฒันาจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้และมีความเท่าเทียมกนัในบทบาทของการโคช้ ซ่ึงแตกต่างจากวฒันธรรม
การพฒันาวิชาชีพครูแบบเดิมท่ีมกัไดรั้บการพฒันา ช้ีแนะจากผูท่ี้มีอ านาจทางวิชาการสูงกวา่ผูรั้บการพฒันา การศึกษาชั้นเรียน 
เป็นการพฒันาท่ีทุกคนมุ่งช่วยเหลือกนัในการพฒันาการเรียนการสอนไม่ใช่การท างานอย่างโดดเด่ียวในชั้นเรียนหรือการถูก 
สงัเกตการสอนและประเมินการสอนจากผูพ้ฒันา ส่วนชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพครูเป็นแนวคิดการพฒันาท่ีทุกคนไดร่้วมเรียนรู้ 
พฒันาตนเองอยา่งเท่าเทียมกนั และตามดว้ยกิจกรรมการช่ืนชมฉลองความส าเร็จ ซ่ึงเป็นวฒันธรรมตะวนัตก แนวคิดทั้ง 3 แนวคิด
น ามาบูรณาการกนัเพ่ือเติมเต็มการพฒันาสมรรถภาพการฝึกปฏิบติัการสอนของนักศึกษาครูหรือจะน าไปใชใ้นการพฒันาครู
ประจ าการได้ซ่ึงตอ้งอาศัยการพร้อมใจ ยอมรับท่ีจะปรับเปล่ียนบทบาท วฒันธรรมการท างาน การคิด ความเช่ือและเจตคติ 
ก็จะน าไปสู่การพฒันาวชิาชีพครูของประเทศไทยไดส้ าเร็จ 
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