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บทคัดย่อ

 บทควำมวิชำกำรนี้มีวัตถุประสงค์กำรนสำเสนอสองประกำร คือ 1) เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำรประยุกต์ 

กำรโค้ช กำรศึกษำชั้นเรียน และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครู 2) เพื่อเสนอแนวทำงทำงกำรบูรณำกำรโค้ช 

กำรศึกษำชั้นเรียน และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครูในกำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน

สสำหรับนักศึกษำครู โดยรำยละเอียดของบทควำมสรุปได้ดังนี้

 1. กำรโค้ช กำรศึกษำชั้นเรียน และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครู แต่ละแนวคิดมีกระบวนกำรดสำเนิน

กำรที่ต่ำงกัน แต่มีเป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำสมรรถภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนของครู

 2. แนวทำงกำรบูรณำกำรกำรโค้ช กำรศึกษำชัน้เรยีน และกำรสร้ำงชมุชนกำรเรยีนรูท้ำงวชิำชพีครเูพือ่เสรมิสร้ำง

สมรรถภำพกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนสสำหรับนักศึกษำครู ประกอบด้วยกำรบวนกำรที่เป็นพลวัต 5 ขั้นตอน คือ 1) พัฒนำ

กลุ่ม 2) ปฏิบัติกำรสอน 3) เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ 4) ทสำแผนพัฒนำ และ 5) กำรเผยแพร่และชื่นชม กระบวนกำรทั้ง 5 ขั้น

ตอนบรูณำกำรกำรปฏบิตัขิองกลุม่ด้วยบทบำทกำรโค้ชทีป่ระกอบด้วย บทบำทผูใ้ห้ บทบำทผูร้บั และบทบำทผูบ้รหิำร

ตำมลสำดับ

ค�าส�าคัญ: กำรบูรณำกำร กำรโค้ช กำรสังเกตชั้นเรียน

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 competencies for teaching students. The details of this article were summarized as follows;
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 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 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.

Keywords: integration, coaching, observation of classes

บทน�า

 วิชำชีพครูเป็นวิชำชีพที่ต้องใช้ทั้งศำสตร์และศิลป์ ซ่ึงศำสตร์อันเป็นองค์ควำมรู้ของวิชำชีพน้ันสำมำรถเรียนรู้ 

จำกหลักสูตรและส่ือต่ำง ๆ ได้ ส่วนศิลป์ของวิชำชีพครูเป็นกำรนสำศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ ผู้ประกอบวิชำชีพครูต้อง 

ใช้ทักษะในกำรปฏิบัติจึงจะทสำให้กำรสอนของครูเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรผลิตบัณฑิตครูเป็นกำรผลิตผู้ที่จะ 

ออกไปประกอบวชิำชพี หลกัสตูรกำรผลติครไูด้บรรจสุ่วนของศำสตร์ของวชิำชพีและศลิป์กำรสอนไว้ในหลกัสตูรตำม

เกณฑ์มำตรฐำนวชิำชพีทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรและประกำศกำรรบัรองปรญิญำของครุสุภำได้กสำหนดไว้ ซึง่สถำบนักำร

ผลติบณัฑติครตู่ำงให้ควำมสสำคญัในกำรจดัหลกัสตูรให้นกัศกึษำได้ฝึกปฏบิตัติัง้แต่ชัน้ปีแรก ๆ  จนถงึชัน้ปีสดุท้ำย โดย

ให้มีกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และมีกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพก่อนฝึกปฏิบัติกำรสอน

 กระบวนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูสสำหรับนักศึกษำครูนับเป็นองค์ประกอบที่สสำคัญของกำรผลิตบัณฑิต

ครูที่มีคุณภำพและส่งผลต่อคุณภำพคน คุณภำพกำรศึกษำของประเทศ ดังที่ UNESCO [1] กล่ำวให้ควำมสสำคัญของ 

กำรผลิตครูที่มีคุณภำพว่ำกำรยกระดับกำรฝึกหัดครูของสถำบันผลิตครูนับเป็นกระบวนกำรสสำคัญของกระบวนกำร

พัฒนำวิชำชีพครู กำรเตรียมครูท่ีมีคุณภำพและได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเหมำะสมจะสำมำรถยกระดับมำตรฐำนคุณภำพ

วิชำชีพครูได้ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพให้แก่ประเทศต่อไป

 กระบวนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูสสำหรับนักศึกษำครูนั้น ประกอบด้วยกระบวนกำรย่อยที่จะช่วยให้ 

กำรฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีครมูปีระสทิธิภำพอยูห่ลำยส่วน เช่น ตวันกัศกึษำ ครพูีเ่ลีย้ง อำจำรย์นเิทศก์ หรอืแม้แต่กลุม่เพือ่น 

ของนักศึกษำต่ำงเป็นองค์ประกอบสสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรฝึกประสบกำรณ์กำรสอน แต่จำกกำรศึกษำงำน

วิจัยของประกอบ กรณีกิจและวชิรำ เครือคสำอ้ำย [2] ที่ศึกษำเพื่อพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ

สสำหรับนักศึกษำ พบว่ำ ยังคงประสบปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งระบบกำรบริหำรงำน ประสบกำรณ์วิชำชีพ ควำมร่วมมือ

ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในสถำบันผลิตครูและโรงเรียนเครือข่ำยร่วมพัฒนำวิชำชีพครู กิจกรรมเสริมสร้ำง

สมรรถนะ กำรปฏิบัติงำนวิชำชีพครูยังไม่เหมำะสม บุคลำกรที่เก่ียวข้องยังขำดควำมตระหนักในควำมสสำคัญของกำร

ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ขำดกำรติดตำมอย่ำงใกล้ชิด ทั้งในส่วนของอำจำรย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยงของสถำนศึกษำ 

โดยเฉพำะผู้มีบทบำทโดยตรงในกำรพัฒนำกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสสำหรับนักศึกษำ ได้แก่ อำจำรย์นิเทศก์และครู

พี่เลี้ยงนั้น ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์ [3] ได้สรุปผลกำรวิจัยของวรรณทิพำ รอดแรงค้ำและภำวิณี ศรีสุขวัฒนำนันท์ [4] 

ไว้ว่ำ นิสิต นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูยังประสบปัญหำด้ำนกำรสอนและมีควำมเห็นว่ำครูพี่เลี้ยงและอำจำรย์

นิเทศก์ควรให้คสำแนะนสำเกี่ยวกับกำรสอน ช่วยส่งเสริม ดูแลกำรปฏิบัติงำนที่นิสิต นักศึกษำต้องปฏิบัติ ซึ่งชี้ให้เห็นว่ำ

กระบวนกำรนิเทศยังไม่มีรูปแบบที่ตำยตัวหรือเกิดประสิทธิภำพสูงสุด
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 จำกควำมสสำคญัและปัญหำทีก่ล่ำวมำ กำรพฒันำผูม้บีทบำทเกีย่วข้องโดยตรงในกำรฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีครู

ของนักศึกษำ เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนำ ปรับปรุง หำรูปแบบในกำรนิเทศที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำสมรรถนะครูในปัจจุบัน 

และจะเกิดประโยชน์ต่ออำจำรย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศกึษำครูทุกฝ่ำย ซึ่งแนวคิดกำรนิเทศกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนที่

วงกำรศกึษำนสำมำใช้มำกในปัจจบุนั ประกอบด้วย กำรบรูณำกำรกระบวนกำรสอนงำน กำรพฒันำบทเรยีนร่วมกนั และ

กำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ หรือ PLC (Professional Learning Community)

 จดุประสงค์ของกำรเสนอบทควำมวชิำกำร เรือ่ง กำรบรูณำกำรแนวคดิกำรโค้ชกำรศกึษำชัน้เรยีนและกำรสร้ำง

ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อกำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนสสำหรับนักศึกษำครู มีจุดประสงค์

กำรนสำเสนอ ดังนี้

 1. สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อกำรประยุกต์กำรโค้ช กำรศึกษำชั้นเรียน และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครู

 2. เสนอแนวทำงกำรบูรณำกำรแนวคิดกำรโค้ช กำรศึกษำชั้นเรียน และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรูทำงวิชำชีพ

สสำหรับอำจำรย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู

 บทควำมนี้นสำเสนอแนวคิดที่นสำมำบูรณำกำรร่วมกันเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถภำพกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน

สสำหรับนักศึกษำครู ประกอบด้วยสำระสสำคัญ 2 ส่วน คือ 1) แนวคิดที่นสำมำประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย 3 แนวคิด คือ  

กำรโค้ช (Coaching) กำรศกึษำชัน้เรยีน (Learn Study) และกำรสร้ำงชมุชนกำรเรยีนรูท้ำงวชิำชพี (Professional Learning 

Development: PLC) และ 2) แนวคดิกำรบรูณำกำรกำรโค้ช กำรศกึษำชัน้เรยีน และกำรสร้ำงชมุชนกำรเรยีนรูท้ำงวชิำชพี

สสำหรับอำจำรย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ดังนี้

 1. แนวคิดที่น�ามาประยุกต์ใช้

  1.1 การโค้ช (Coaching) เป็นวธิกีำรหนึง่ของกำรพฒันำบคุลำกรวชิำชพี ซึง่ Nenfeld and Rope [5] กล่ำว

ว่ำเป็นวิธีกำรในกำรพัฒนำวิชำชีพท่ีจะช่วยให้พัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพอันจะส่งผลถึงกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กำรโค้ชเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง (Change Coaches) เป็นกำรโค้ชเพื่อกำรบริหำร

จดักำรสู่กำรเปลีย่นแปลงพฒันำ และ 2) กำรโค้ชด้ำนวชิำกำร (Contents Coaches) ใช้ในกำรช่วยกำรพฒันำด้ำนวชิำกำร

และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู

 วัชรำ เล่ำเรียนดี [6] กล่ำวถึง ควำมแตกต่ำงของกำรนิเทศและกำรโค้ชว่ำจำกอดีตกำรช่วยพัฒนำด้ำนวิชำกำร 

และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูนั้น เรำจะใช้กำรนิเทศ (Supervision) ในรูปแบบต่ำง ๆ วัชรำ เล่ำเรียนดี [6]  

กล่ำวถึง ควำมแตกต่ำงของกำรนิเทศและกำรโค้ชว่ำ ผู้นิเทศจะเป็นผู้มีควำมรู้ควำมชสำนำญ เช่น ผู้บริหำร ศึกษำนิเทศก์ 

อำจำรย์นิเทศก์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีบทบำท หน้ำท่ีนิเทศ และกำรนิเทศมักมีกำรประเมินคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 

ด้วยเสมอ ส่วนกำรโค้ชน้ัน ผู้ทสำหน้ำท่ีในกำรโค้ชน้ันผู้โค้ชจะเป็นผู้ไม่มีอสำนำจเหนือกว่ำผู้รับกำรโค้ชหรือเป็น 

ผูร่้วมพฒันำวชิำชพีทีส่มคัรใจ เตม็ใจทีจ่ะพฒันำสมรรถนะด้ำนวชิำกำรของกนัและกนั ไม่โค้ชเพือ่กำรประเมนิคณุภำพ

กำรเรยีนกำรสอน ซ่ึงจะช่วยให้ทัง้ผูโ้ค้ชและผูร้บักำรโค้ชรูส้กึปลอดภยั ต่ำงฝ่ำยต่ำงได้รบักำรพฒันำทัง้เทคนคิกำรโค้ช 

และสมรรถนะด้ำนวิชำกำรของทั้งสองฝ่ำย ดังนั้น เมื่ออำจำรย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ

ครูนสำกำรโค้ชมำใช้ในกำรพัฒนำสมรรถภำพ กำรฝึกปฏิบัติกำรสอนจะต้องระลึกถึงหลักกำรสสำคัญของกำรโค้ช คือ  

1) ต่ำงฝ่ำยต่ำงไม่มีอสำนำจเหนือกว่ำผู้รับกำรโค้ช 2) ต่ำงฝ่ำยต่ำงได้รับกำรพัฒนำสมรรถภำพร่วมกัน ทั้งสมรรถภำพ

ด้ำนกำรโค้ช และสมรรถภำพด้ำนวชิำกำรและกำรจดักำรเรยีนกำรสอน 3) กำรโค้ชไม่มุง่เน้นกำรจบัผดิหรอืประเมนิผล 

แต่มุ่งที่ผลของกำรพัฒนำ
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 บทบาทของโค้ช

 วัชรำ เล่ำเรียนดี [6] กล่ำวถึง บทบำทของโค้ชว่ำโค้ชจะต้องเป็นผู้ที่ทสำงำนร่วมกับผู้รับกำรโค้ช ช่วยอสำนวย 

ควำมสะดวก ส่งเสริม ผสมผสำนควำมคิด สนทนำพูดคุย ฝึกปฏิบัติ พัฒนำควำมรู้ ควำมคิด และกำรปฏิบัติงำน 

ของตนเองร่วมกบัผูร้บักำรโค้ช ประกอบด้วยบทบำทโดยสรปุ ดงันี ้1) ผูใ้ห้ข้อมลู วเิครำะห์ข้อมลู และสะท้อนข้อมลู 2) 

ผู้บริกำรสื่อ แหล่งควำมรู้ 3) ผู้ดูแล บริหำร แนะนสำ 4) ผู้เชี่ยวชำญให้ควำมรู้แนะนสำ 5) ผู้อสำนวยควำมสะดวก ประสำน 

ส่งเสริม สนับสนุน 6) ผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลง 7) ผู้เรียน 8) ผู้สนับสนุนในชั้นเรียน ซึ่งบทบำทของกำรเป็นโค้ชดังกล่ำว 

อำจสรุปเป็น 3 ประกำร คือ

 1. ผู้ให้ ให้บริกำรข้อมูล ควำมรู้ กำรดูแล สื่อ กสำลังใจ คสำแนะนสำ รวมถึงสิ่งต่ำง ๆ ที่ช่วยพัฒนำสมรรถภำพ 

กำรสอนของผู้รับกำรโค้ช

 2. ผู้รับ โดยรับฟัง รับข้อมูล รับประสบกำรณ์กำรโค้ช รับกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ จำกผู้รับกำรโค้ช

 3. ผู้บริหำร ผู้ร่วมวำงแผน กสำหนดบทบำท กสำกับผู้รับกำรโค้ชให้ทสำเป็นกิจกรรมตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้

 จำกบทบำทกำรโค้ชดังกล่ำว จะเห็นได้ว่ำบทบำทกำรโค้ชมีบทบำทหลำกหลำย เป็นทั้งบทบำทผู้ให้ ผู้รับ  

ผู้ช่วยเหลือ มีลักษณะเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรผสมผสำนกันไป เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ [3] ในกำรโค้ชเพ่ือ

พฒันำกำรเรยีนกำรสอนนัน้ประกอบด้วยกระบวนกำรหลกั 3 ขัน้ตอน ประกอบด้วย กำรวำงแผน (planning) กำรสงัเกต

กำรสอนและกำรปฏิบัติงำน (Event Observation) กำรไตร่ตรองสะท้อนคิด (Reflection) ดังแผนภำพ

กระบวนการของการโค้ช

 กำรโค้ชนอกจำกสมำชกิกลุม่จะต้องมบีทบำทของกำรเป็นผูใ้ห้ ผูร้บั และผูบ้รหิำรร่วมกนัในกลุม่แล้ว กลุม่ควร

ดสำเนินกำรโค้ชตำมกระบวนกำร 3 ขั้นตอน ตำมแผนภำพต่อไปนี้

แผนภำพที่ 1 วัฏจักรกำรโค้ช

ที่มำ: วัชรำ เล่ำเรียนดี [6]

 จำกแผนภำพที ่1 วฏัจกัรกำรโค้ช เมือ่นสำรปูแบบกำรโค้ชมำใช้ในกำรพฒันำกำรสอนของนกัศกึษำฝึกปฏบิตักิำร

สอนแล้วควรมุง่เน้นกำรดสำเนนิงำนในแต่ละส่วนของวฏัจกัรแต่ละวงรอบโดยยดึหน่วยกำรเรยีนหรอืกลุม่เนือ้หำทีน่สำมำ

จัดทสำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ดังนี้

 1. วำงแผน (planning) เป็นกำรวำงแผนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนหรอืเรยีกว่ำกำรออกแบบกำรเรยีนกำรสอน ซึง่

หมำยถงึกระบวนกำรเรยีนกำรสอนโดยกำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์หรอืเงือ่นไขกำรเรยีนรูอ้ย่ำงเป็นระบบแล้วจงึวำงแผน 

กำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบเพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนบรรลุจุดหมำยโดยอำศัยควำมรู ้จำกหลำย ๆ  

ทฤษฎ ีเช่น ทฤษฎกีำรเรยีนรู ้ทฤษฎกีำรเรยีนกำรสอน ทฤษฎกีำรตดิต่อสือ่สำรบ [7] กำรวำงแผนดงักล่ำว สรปุเป็นระบบ 

กำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน ดังนี้
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แผนภาพที่ 2 ระบบกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน

ที่มำ: สุเทพ อ่อมเจริญ [8]

 จำกแผนภำพที่ 2 ระบบกำรเรียนกำรสอนเป็นพลวัตของกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ต้องใช้ข้อมูล 

ผูเ้รยีน ข้อมลูพืน้ฐำนทีเ่กีย่วข้องมำประกอบกำรวำงแผน จนถงึขัน้กำรปรบัปรงุแก้ไขนัน้ ผูโ้ค้ชและเพือ่นนกัศกึษำควร

ต้องวำงแผนร่วมกนัผ่ำนกำรแลกเปลีย่น โค้ชร่วมกนัตำมบทบำทกำรโค้ชจะก่อให้เกดิกำรมส่ีวนร่วมวำงแผน ร่วมพฒันำ 

ร่วมเรยีนรูด้้วยกนัทกุ ๆ  ฝ่ำย ก่อนทีจ่ะนสำแผนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีพ่ฒันำขึน้ไปใช้ในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนใน

ขั้นต่อไป

 2. กำรสังเกตกำรสอน (Event Observation) บทบำทของครูพี่เลี้ยง อำจำรย์นิเทศก์ต้องเข้ำสังเกตกำรสอนในชั้น

เรยีนอยู่แล้ว โดยเฉพำะครพูีเ่ลีย้งต้องสงัเกตกำรสอนของนกัศกึษำฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพทกุช่ัวโมง แนวทำงกำรสงัเกต

กำรสอนเป็นกระบวนกำรสงัเกตกำรสอนในชัน้เรยีนของนกัศกึษำผูร้บักำรโค้ช โดยมหีลกัปฏบิตักิำรสงัเกตกำรสอนที่

ผู้โค้ช ควรคสำนึงถึง ดังนี้

  2.1 เป็นกำรสังเกตกำรสอนตำมแผนระบบกำรเรียนกำรสอนที่วำงไว้ในขั้นตอนแรกเท่ำนั้น

  2.2 ผู้สังเกตกำรณ์ ประกอบด้วย ผู้โค้ช อำจำรย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง หรือนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู

ที่ร่วมกระบวนกำรพัฒนำสมรรถภำพกำรสอนร่วมกัน

  2.3 กำรสังเกตกำรสอนมีกรอบกำรสังเกต องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรเรียนกำรสอนที่วำงไว ้

ร่วมกนัทกุ ๆ  ด้ำน ท้ังตวันกัศกึษำ คร ูผูฝึ้กปฏบิตักิำรสอน พฤตกิรรมกำรเรยีนรู ้กำรตอบสนองต่อกจิกรรมกำรเรยีนกำรสอน  

บรรยำกำศที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรเรียนกำรสอน ปฏิสัมพันธ์ของผู้สอนกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน และอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรเรียนกำรสอน

  2.4 กำรบันทึกกำรสอนด้วยส่ือเทคโนโลยี ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องมำตรฐำนคุณวุฒิระดับ

ปริญญำตรี สำขำครุศำสตร์ ศึกษำศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ส่งเสริมให้กำรเรียนกำรสอนมีกำรบูรณำกำรเทคโนโลยีใน

กำรเรยีนกำรสอน โดยวำงกรอบบรูณำกำรเทคโนโลย ีศำสตร์กำรสอน เนือ้หำ และองค์ควำมรูข้องหลกัสตูร ใช้ตวัอย่ำง

เครื่องมือ TPCK (Technology Pedagogical Conaten Knowledge) ดังนั้น กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูที่บันทึก 
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กำรสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีจึงนับเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับแนวทำงดังกล่ำว กระทรวงศึกษำธิกำร 

[9] และแนวคิดดังกล่ำวสอดคล้องกับแนวคิดของ Allen, Seaman and Garrett, 2007 [10] ได้กล่ำวว่ำกำรผสมผสำน

สื่อออนไลน์นอกจำกจะใช้กับกำรเรียนกำรสอนแล้วกำรนสำแนวคิดดังกล่ำวมำใช้ในกำรนิเทศก็จะช่วยเพ่ิมช่องทำงใน 

กำรตดิต่อสือ่สำร กำรแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และกำรสะท้อนผลกำรฝึกประสบกำรณ์ระหว่ำงอำจำรย์นเิทศก์และนสิติครไูด้

ทนัต่อควำมต้องกำร ซึง่ปัจจบุนักำรสงัเกตกำรสอนนอกจำกผูส้อนและผูเ้ข้ำสงัเกตกำรสอนจะเข้ำไปสงัเกตในชัน้เรยีน

ขณะสอนแล้วอำจมีข้อจสำกัดในเรื่องของพฤติกรรมกำรสอน พฤติกรรมกำรเรียนที่อำจไม่เป็นไปตำมธรรมชำติ หรือ 

ผูร่้วมสงัเกตกำรไม่อำจเข้ำสงัเกตกำรพร้อม ๆ  กนัได้ อำจใช้ระบบเทคโนโลยบีนัทกึภำพ เสยีง กำรจดักำรเรยีนกำรสอน  

โดยผู้โค้ช ผู้รับกำรโค้ช เป็นผู้วำงระบบกำรบันทึกเพื่อนสำมำบันทึกไปใช้ในกำรแสดงควำมเห็นร่วมกัน (Reflecting)  

ซึง่กำรบันทกึกำรสอนนัน้ควรบนัทกึรำยละเอยีดกำรสอนเช่นเดยีวกบักำรเข้ำสงัเกตกำรสอนจรงิในชัน้เรยีน โดยเฉพำะ

พฤตตกิรรมกำรสอน พฤตกิรรมกำรเรยีน บรรยำกำศในช้ันเรยีนทีจ่ะนสำมำเรยีนรูแ้สดงควำมคดิเหน็เพือ่พฒันำกำรเรยีน

กำรสอนร่วมกัน รวมถึงทบทวน และเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนของนักศึกษำต่อไป

 3. กำรแสดงควำมเหน็ร่วมกนั (Reflecting) เป็นขัน้ตอนของกำรนสำข้อมลูจำกกำรสงัเกตศกึษำช้ันเรยีนมำอธบิำย 

แสดงควำมคิดเห็นร่วมกัน ทสำให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน

 ในส่วนของหลกักำรแนวคดิกำรสงัเกตกำรสอนในชัน้เรยีนนีจ้ะใช้กรอบดสำเนนิกำรของศกึษำชัน้เรยีน (Lesson 

Study) ที่จะนสำเสนอไว้ดังต่อไปนี้

  1.2 กำรศึกษำชั้นเรียน (Lesson Study) เป็นนวัตกรรม (Innovation) เป็นวิธีกำร (Method) ที่ใช้ในกำรพัฒนำ

ครขูองประเทศญีปุ่น่และได้รบักำรยอมรบัตลอดมำ เป็นวธีิกำรทีท่สำให้กำรสอนดขีึน้อย่ำงยัง่ยนื มัน่คง เป็นแนวทำงกำร

พัฒนำวิชำชีพครูที่เป็นกำรปรับปรุงกำรสอนด้วยตัวครูเอง (Techerled Instructional Improvement) และเป็นวิธีกำรที่

ทสำให้ครเูป็นผูผ้ลกัดนัให้เกดิกำรปรบัปรงุกำรสอนด้วยตวัครเูอง โดยไม่ต้องรอผูเ้ชีย่วชำญจำกภำยนอก โดยจดุประสงค์

หลักหรือจุดเน้น คือ นักเรียน ดังนั้นกำรนสำแนวทำงนี้มำใช้ในกำรพัฒนำวิชำชีพครูจึงก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงมำกต่อ

กำรสอนของครู ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนเนื้อหำ วิธีสอน และกำรเรียนรู้ของนักเรียน [11]

 คสำว ่ำ ”กำรศึกษำชั้นเรียน” หมำยถึง “กำรศึกษำ” ด ้วยกำรดสำเนินกำรตำมขั้นตอนในกำรพยำยำม 

เพื่อบรรลุจุดหมำยของกำรวิจัยท่ีครูทุกคนเลือกท่ีจะทสำงำนร่วมกัน โดยกระบวนกำรศึกษำก็คือกำรร่วมกันศึกษำ  

จัดทสำ อภิปรำย ปรับปรุงเก่ียวกับแผนกำรสอน (Lessons) เมื่อนสำแผนกำรสอนไปสอนก็ร่วมกันสังเกตกำรสอน  

รวมถึงศึกษำผลว่ำสำมำรถพัฒนำหรือแก้ปัญหำท่ีต้องกำรไว้มำกน้อยเพียงใด ซึ่งก็คือกำรแก้ปัญหำผู้เรียนอย่ำงเป็น

ระบบจึงเรียกว่ำกำรวิจัย

 Lewis (2002) [12] ได้เสนอว่ำกำรศึกษำชั้นเรียนควรดสำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนการศึกษาชั้นเรียน

 ขั้นตอนที่ 1 จัดตั้งกลุ่มกำรศึกษำชั้นเรียน

 ขั้นตอนที่ 2 ทสำกำรศึกษำชั้นเรียน

 ขั้นตอนที่ 3 กำรวำงแผนกำรทสำวิจัย โดยกำรศึกษำแผนกำรวิจัย พัฒนำแผนกำรสอน และขอคสำปรึกษำจำก 

ผู้เชี่ยวชำญ

 ขั้นตอนที่ 4 สอนและสังเกตกำรสอน

 ขั้นตอนที่ 5 อภิปรำยและวิเครำะห์ผล

 ขั้นตอนที่ 6 สะท้อนผลและวำงแผนขั้นตอนต่อไป

 จำกขั้นตอนกำรศึกษำชั้นเรียนดังกล่ำว จะประยุกต์สู่กำรพัฒนำสมรรถภำพกำรสอนของนักศึกษำครูได้ ดังนี้
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 ขั้นตอนที่ 1 จัดตั้งกลุ่มกำรศึกษำชั้นเรียน โดยประกอบด้วย กำรรวบรวมกลุ่ม จัดทสำปฏิทินกำรดสำเนินงำน กฎ

ระเบียบ ข้อตกลง หรือเงื่อนไขของกลุ่ม ขั้นตอนนี้เมื่อนสำมำใช้ในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู กลุ่มศึกษำช้ันเรียน

ควรประกอบด้วย อำจำรย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง เพื่อนครูที่สนใจร่วมกลุ่มพัฒนำ และนักศึกษำที่สนใจร่วมกลุ่ม ขั้นตอน

ที่ 2 ทสำกำรศึกษำข้อมูลชั้นเรียน ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย คือ 1) กสำหนดประเด็นพัฒนำนักเรียน 2) เลือกเนื้อหำ

วิชำ และ 3) คัดเลือกหน่วยกำรเรียน ในขั้นตอนนี้กลุ่มผู้ร่วมพัฒนำจะกสำหนดประเด็นพัฒนำนักเรียน โดยศึกษำจำกผล

สมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน เช่น ผลกำรทดสอบผล O-net บนัทกึต่ำง ๆ  นสำมำประมวลกสำหนดประเดน็พฒันำนกัเรยีน กสำหนด

เนื้อหำ หน่วยกำรเรียนที่เป็นปัญหำ หรือต้องกำรพัฒนำ รวมถึงศึกษำกสำหนดวิธีกำรหรือกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่

พัฒนำ หรือแก้ปัญหำนักเรียนในประเด็นที่กสำหนดไว้

 ขั้นตอนที่ 3 กำรวำงแผนกำรทสำวิจัย หรือพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำหรือแก้ปัญหำผู้เรียนตำมที่

กสำหนดไว้ ในขั้นตอนที่ 2 ประกอบด้วย แผนกำรดสำเนินงำน (แผนกำรทสำวิจัย) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ในขั้นตอนนี้

จะต้องมีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญซ่ึงหมำยถึงอำจำรย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง หรือครูที่ร่วมพัฒนำและเพื่อนนักศึกษำให้กำรโค้ช 

เพื่อปรับปรุง เรียนรู้ร่วมกันจนได้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สมบูรณ์

 ขั้นตอนที่ 4 กำรสอนและสังเกตกำรสอน เป็นขั้นตอนที่นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์กำรสอน นสำแผนกำรจัดกำร

เรยีนรูไ้ปใช้ในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนตำมแผนทีต่กลงกนัไว้ อำจำรย์นเิทศก์ ครพูีเ่ลีย้ง ครทูีร่่วมพฒันำ เพือ่นนกัศกึษำ

ที่จะเข้ำร่วมสังเกต บันทึกกำรสอน หรือบันทึกกำรสอนด้วยวิดีโอเพื่อนสำข้อมูลจำกกำรสังเกต กำรบันทึกด้วยสื่อไปใช้

ในขั้นตอนต่อไป

 ขัน้ตอนที ่5 อภปิรำยและวเิครำะห์ผล เป็นกำรนสำผลกำรสงัเกตหรอืบนัทกึมำร่วมประชมุอภปิรำยจดุเด่น จดุควร

พัฒนำ จุดสังเกต เพื่อกำรเรียนรู้ร่วมกัน โดยอำจำรย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง ครูผู้ร่วมกิจกรรม หรือเพื่อนนักศึกษำ ครู ร่วมกัน

สะท้อนอภิปรำย เสนอแนะตำมบทบำทของโค้ช ข้อมูลจำกกำรสังเกตหรือบันทึกกำรสอนจะถูกนสำมำเสนอ อภิปรำย

แลกเปลีย่น เสนอแนะ และข้อมลูจำกกำรอภปิรำยจะถกูนสำไปใช้เพือ่กำรปรบัปรงุชัน้เรยีนต่อไป จำกนัน้วงจรกำรสงัเกต 

บันทึกกำรสอน และอภิปรำยจะย้อนกลับมำอีกหลังวำงแผนและนสำแผนมำสู่กำรเรียนกำรสอนในรอบต่อไป

 ขั้นตอนที่ 6 สะท้อนผลและวำงแผนขั้นตอนต่อไป โดยข้อมูลจำกกำรอภิปรำย เสนอแนะโดยโค้ชในขั้นตอน

ที่ 5 บทเรียนจำกกำรสอนในขั้นตอนที่ 4 จะถูกนสำมำประกอบกำรวำงแผน กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ซึ่งจะเป็นแผนที่

พัฒนำปรับปรุง (Impropment Plan) จำกกำรโค้ช แล้วนสำไปสู่กำรสอนและกำรสังเกตกำรสอนต่อไป

 เมือ่กลุม่ศกึษำชัน้เรยีนได้รวมกนัพฒันำกำรเรยีนกำรสอนด้วยกระบวนกำรของกำรโค้ช และกำรศกึษำชัน้เรยีน

ครบหน่วยกำรเรียนหรือครบภำคเรียนตำมที่ตกลงร่วมกัน ควรได้มีกำรสะท้อนผลกำรศึกษำหรือกำรพัฒนำกำรเรียนรู้

ที่ได้รับ ทั้งกำรโค้ช กำรศึกษำชั้นเรียน กำรฝึกปฏิบัติกำรสอน รวมถึงผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนในประเด็นข้อเรียนรู้ 

ข้อค้นพบ โดยเฉพำะกำรเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพำะทั้งกำรเรียนรู้ของอำจำรย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง ครูผู้ร่วมพัฒนำ 

นักศึกษำ และนักเรียน

 1.3 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) หรือ PLC มีพื้นฐำนมำจำกกำรพัฒนำ

ควำมสำมำรถขององค์กรในภำคธุรกิจ แล้วหำมำประยุกต์แนวคิดเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้สู่ประตูโรงเรียนแห่ง 

กำรเรียนรู ้ [13] แต่เดมิกำรพฒันำองค์กรของโรงเรยีนเป็นกำรบรหิำรแนวดิง่ เป็นกำรจดัองค์กรวำงแผนกำรบงัคบับญัชำ 

สั่งกำร กำรประสำนงำน และกำรควบคุม ทสำให้เกิดกำรบริหำรเป็นระบบควบคุมบังคับบัญชำและควำมสัมพันธ์ใน

ลักษณะแนวดิ่ง ลักษณะดังกล่ำวทสำให้เกิดกำรเรียนรู้และควำมร่วมมือกันน้อย รวมถึงกำรแยกส่วนกำรทสำงำนจนขำด

ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ นอกจำกนัน้ยงัทสำให้เกดิกำรลดทอนประสทิธภิำพในกำรทสำงำนแบบเปิดใจเรยีนรู ้รบัฟัง

เพื่อเปลี่ยนแปลง [10] ลักษณะดงักล่ำวขดักับแนวคดิขององค์กรปัจจบุนัทีมุ่ง่พัฒนำศกัยภำพมนษุย์หรือคนในองค์กรมี
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กำรถ่ำยโอนเชือ่มโยงองค์ควำมรู ้กำรเรยีนรูร่้วมกนั ซึง่จะทสำให้บคุลำกรขององค์กรสูบ่คุคลแห่งกำรเรยีนรู ้และองค์กร

แห่งกำรเรียนรู้อย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน อันเป็นหลักคิดของชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ

 ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครู (Teacher Professional Learning Community) เป็นรวมตัวของกลุ่มคนใน

วชิำชพีครทูีม่คีวำมรูค้วำมสนใจในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่มำร่วมแลกเปลีย่นแบ่งปัน เรยีนรูใ้นเรือ่งนัน้ ๆ  ร่วมกนั ทสำให้ได้มำ

ซึง่องค์ควำมรูใ้หม่ เพือ่นสำไปประยกุต์ใช้และปรบัใช้ตำมแต่สภำพแวดล้อม และสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  ชมุชนแห่งกำรเรยีนรู้ 

จะเปลี่ยนแปลงกำรทสำงำนของครูจำกวัฒนธรรมเดิมที่ทสำงำนอย่ำงโดดเดี่ยวมำเป็นกำรทสำงำนร่วมกันเป็นทีมโดยมุ่ง

ให้เกิดผลต่อสมรรถนะวิชำชีพครู และทักษะกำรเรียนรู้ของนักเรียน ทสำให้เกิดสังคมแห่งกำรเรียนรู้ที่อำศัยควำมร่วม

มือเป็นฐำนในกำรปรับตัวและสร้ำงสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครูเป็นชุมชนที่ทสำให้

เกิดกำรปรับปรุงทัศนคติ เจตคติ ควำมเข้ำใจ กระตุ้นกำรปฏิบัติงำน และสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง [14]

 กลยุทธ์ในการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู

 สสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษำ เขต 17 [15] เสนอกลยุทธ์กำรนสำแนวคิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครู 

สู่กำรปฏิบัตินั้น กลยุทธ์ในกำรปฏิบัติควรเริ่มด้วยกิจกรรมงำนง่ำย ๆ ต่อควำมเข้ำใจ ดังนี้

 1. เริ่มต้นขั้นตอนง่ำย ๆ (Take a baby steps) โดยกลุ่มร่วมพัฒนำ เริ่มจำกกำรกสำหนดเป้ำหมำย สะท้อนผลและ

เปลี่ยนต้นในกลุ่มเพื่อกสำหนดว่ำจะดสำเนินกำรอย่ำงไร โดยพิจำรณำและสะท้อนผลในประเด็นต่อไปนี้

  1.1 หลักกำรอะไรที่จะสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติ

  1.2 เรำจะเริ่มต้นควำมรู้อย่ำงไร

  1.3 กำรออกแบบอะไรที่พวกเรำจะใช้ตรวจสอบหลักฐำนกำรเรียนรู้ที่สสำคัญ

 ในขัน้ตอนเริม่ต้นดงักล่ำวกำรปฏบิตัทิีจ่ะนสำมำใช้กบักำรเสรมิสร้ำงสมรรถนะ กำรปฏบิตักิำรสอนของนกัศกึษำ

ครโูดยอำจำรย์นเิทศก์ ครพูีเ่ลีย้ง ครผููร่้วมพฒันำ และนกัศกึษำ ร่วมกนัอภปิรำยสะท้อนสภำพปัญหำ กำรปฏบิตักิำรสอน 

กำรเรยีนรู ้และกำรนเิทศทีผ่่ำนมำรวมถงึควำมหนกัใจและสิง่ทีต้่องกำรจำกทกุฝ่ำยโดยอำจำรย์นเิทศก์เป็นโค้ชในกำรนสำ

อภิปรำย จำกนั้นกสำหนดส่ิงท่ีต้องศึกษำหำควำมรู้ร่วมกัน และกสำหนดภำพผลกำรพัฒนำที่จะเกิดกับทุกฝ่ำยทั้งผู้นิเทศ

นักศึกษำและผลกำรเรียนรู้ที่จะเกิดกับนักเรียน

 2. กำรวำงแผนด้วยควำมร่วมมอื (Plan Cooperatively) โดยกลุม่ร่วมกนักสำหนดข้อมลู สำรสนเทศทีจ่ะนสำมำใช้ใน

กำรดสำเนินกำรกลุ่มจะร่วมกันกสำหนด ค้นหำ ข้อมูลที่จะนสำไปสู่กำรพัฒนำสมรรถภำพกำรสอน กำรเรียนรู้ของนักเรียน

กำรดสำเนินกำรนิเทศรวมกันภำยใต้กรอบแนวคิดกำรโค้ช กำรศึกษำช้ันเรียน และกำรใช้ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 

เช่น ผลกำรประเมินกำรนิเทศ ผลกำรทดสอบของนักเรียน พฤติกรรมกำรเรียนรู้ที่ต้องพัฒนำ ควำมคำดหวังต่ำงๆ โดย

ใช้กำรอภิปรำยสะท้อนภำยใต้ข้อมูลต่ำง ๆ ในขั้นตอนนี้บทบำทของอำจำรย์นิเทศจะเป็นผู้โค้ชตำมบทบำทของโค้ชที่

เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และพยำยำมพัฒนำสมรถนะกำรโค้ชดังกล่ำวให้เกิดกับทุกๆคนในกลุ่ม

 3. กำรกสำหนดควำมคำดหวังในระดับสูง (Set high expectation) และวิเครำะห์ สืบเสำะหำวิธีกำรที่จะทสำให้ 

ประสบผลสสำเร็จในขั้นนี้กลุ่มใช้ข้อมูลจำกขั้นกำรวำงแผนมำกสำหนดภำพอนำคตที่ต้องกำรให้เกิด เช่น ควำมสำมำรถ 

ในกำรโค้ชของทุกคน สมรรถนะในกำรปฏิบัติกำรสอนที่ต้องกำรให้เกิดผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนที่จะเกิดขึ้น  

และกสำหนดวิธีกำรที่จะบรรลุผลสสำเร็จของควำมหวังต่ำง ๆ ร่วมกัน

 4. เริ่มต้นจำกจุดเล็ก ๆ (Start small) เริ่มต้นจำกกำรใช้กลุ่มก่อน แล้วค่อยขยำยกลุ่ม

 ในขัน้ตอนนีอ้ำจำรย์นเิทศก์ ครพูีเ่ลีย้ง นกัศกึษำฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพคร ูอำจเริม่ต้นเฉพำะกลุม่สำขำ และเมือ่

ปฏิบัติกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ไประยะหนึ่งอำจขยำยสู่กลุ่มสำระอื่นในสถำนศึกษำ จสำนวนครูที่ต้องกำรพัฒนำ นักศึกษำ

ครูในกลุ่มสำระอื่น ๆ อำจเพิ่มขึ้นในตอนหลังได้ ถ้ำเริ่มต้นด้วยกลุ่มใหญ่อำจทสำให้ยำกต่อกำรควบคุม กำรแลกเปลี่ยน
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เรยีนรูไ้ม่ถงึ หรอือำจเริม่ต้นจำกกลุม่เลก็ ๆ  หลำย ๆ  กลุม่ กลุม่ละ 3-5 คน ซึง่ประกอบด้วยอำจำรย์นเิทศก์ ครพูีเ่ลีย้ง และ

นักศึกษำ 2-3 คน แต่ละกลุ่มดสำเนินกำรตำมกระบวนกำรภำยใต้แนวคิดกำรโค้ช กำรศึกษำชั้นเรียนและกำรสร้ำงชุมชน

แห่งกำรเรียนรู้ของกลุ่มตนเอง

 5. ศึกษำและใช้ข้อมูล (Study and use the data ) ตรวจสอบผลกำรนสำไปใช้และสะท้อนผลเพื่อนสำมำกสำหนด 

กำรวำงแผน แผนที่ควรดสำเนินกำรต่อ แผนท่ีปรับปรุงหรือยกเลิก เมื่อดสำเนินกำรพัฒนำแล้ว กลุ่มควรได้ใช้ข้อมูล 

มำอภิปรำยรวมกันว่ำอะไรที่ประสบผลและนสำไปปฏิบัติต่อไป อะไรที่ควรต้องพัฒนำ หรืออะไรที่ควรยกเลิก ทั้งใน

ส่วนของกำรโค้ช กำรเขียนแผนและกำรปฏิบัติกำรสอน กระบวนกำรพัฒนำของกลุ่ม

 6. วำงแผนเพื่อควำมสสำเร็จ (Plan for success) เรียนรู้จำกอดีตปรับปรุงหรือปฏิเสธในสิ่งที่ไม่สสำเร็จและทสำต่อ

ไป ควำมสสำเร็จในอนำคตหรือควำมล้มเหลวข้ึนอยู่กับเจตคติและพฤติกรรมของครู เมื่อปฏิบัติไปแต่ละระยะกลุ่มจะ

ทบทวนแผน ผลกำรปฏิบัติในทุก ๆ ประเด็น และปรับแผนกำรดสำเนินงำนที่จะไปสู่ควำมสสำเร็จ โดยมีกิจกรรมที่ปรับ

เปลี่ยน เสริมสร้ำงเจตคติและพฤติกรรมของทีมอยู่ในทุกกิจกรรม

 7. นสำสู่สำธำรณะ (Go public) แผนไหนที่ทสำสสำเร็จจะมีกำรเชิญชวนให้คนอื่นเข้ำมำมีส่วนร่วม ยกย่องและแลก

เปลีย่นควำมสสำเรจ็ กลุม่ย่อมนสำกจิกรรม ผลกำรพฒันำทีป่ระสบควำมสสำเรจ็สูก่ำรถ่ำยทอดเพือ่ประชำสมัพนัธ์ควำมสสำเรจ็ 

เชิญชวนเพื่อนร่วมวิชำชีพ ยกย่องกลุ่ม แชร์ควำมรู้ควำมสสำเร็จทั้งในรูปแบบของเวทีนสำเสนอ สื่อออนไลน์

 8. ฝึกฝนร่ำงกำย และหล่อเลีย้งสมอง (Exercise the body & nourish the brain) จดักจิกรรมทีไ่ด้มกีำรเคลือ่นไหว

และเตรียมครูที่ทสำงำนสสำเร็จของแต่ละกลุ่ม โดยมีกำรจัดอำหำรและเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ กลุ่มจัดกิจกรรมพบปะ

พูดคุย ยกย่องควำมสสำเร็จโดยมุ่งเน้นกำรเคลื่อนไหว ยืน เดิน มำกกว่ำนั่งฟังกำรบรรยำย ประชุม นสำเสนอ และร่วมรับ

ประทำนอำหำรร่วมกนัในลกัษณะบฟุเฟ่ปำร์ตีฉ้ลองยกย่องควำมสสำเรจ็ จำกขัน้ตอนกำรดสำเนนิงำนชมุชนกำรเรยีนรูท้ำง

วชิำชพีจะเหน็ได้ว่ำเป็นกระบวนกำรพฒันำวชิำชพีทีมุ่ง่พฒันำทกุ ๆ  คนจำกกลุม่เลก็ ๆ  ร่วมสะท้อนปัญหำสิง่ทีต้่องกำร

พัฒนำ ค้นหำและแชร์ควำมรู้ ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ สะท้อนผลชื่นชมผลสสำเร็จร่วมกัน

 2. การบูรณาการแนวคิด จำกแนวคิดเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครูทั้ง 3 แนวคิดดังกล่ำวซ่ึงประกอบด้วย

กำรศึกษำชั้นเรียน และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ เพื่อพัฒนำสมรรถภำพกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของ

นักศึกษำครู

 จำกหลักกำรแนวคิดพบว่ำเป้ำหมำยของแนวคิดทั้ง 3 แนวคิด ดังกล่ำว ต่ำงมีจุดมุ่งหมำยเดียวกัน คือ กำรพัฒนำ

สมรรถนะของสมำชกิกลุม่สูก่ำรพฒันำคณุภำพนกัเรยีน แต่ละแนวคดิมจีดุเด่น และเป้ำหมำยของแนวคดิทีต่่ำงกนั สรปุ

จุดเด่น และแนวคิดของเป้ำหมำยทั้ง 3 แนวคิดได้ดังนี้

  1. กำรโค้ช เป็นแนวคิดที่มุ่งให้กลุ่มพัฒนำวิชำชีพได้มำวำงแผนทสำงำนรวมกันตำมกระบวนของกำรโค้ช 

สมำชิกทุกคนปฏิบัติตำมบทบำทของกำรโค้ชอย่ำงเท่ำเทียมกำรช่วยเหลือกันและกันในเกณฑ์กำรพัฒนำกำรเรียน 

กำรสอนลดกำรสั่งกำรซึ่งจะทสำให้เกิดกำรร่วมคิด ร่วมทสำ ร่วมรับผล มำกกว่ำรอกำรสั่งกำร

  2. กำรศึกษำชั้นเรียน เป็นแนวคิดที่มุ่งให้ครูได้สสำรวจวำงแผนกำรสอน เข้ำสังเกตกำรสอนในชั้นเรียน  

นสำข้อมลูจำกกำรสังเกตมำสะท้อนคดิเพือ่กำรเรยีนรูแ้ละกำรพฒันำผูส้อนและตวัผูเ้รยีน ซึง่หำกนสำเทคโนโลยมีำประกอบ

กำรศึกษำชั้นเรียนก็จะเพิ่มประสิทธิภำพกำรศึกษำชั้นเรียนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

  3. กำรสร้ำงชมุชนกำรเรยีนรูท้ำงวชิำชพีคร ูเป็นแนวคดิทีมุ่ง่ให้เกดิกำรรวมกลุม่สมำชกิมำวำงแผนกำรพฒันำ

ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยวำงแผนปฏิบัติกำรสอนสะท้อนคิดจำกกำรปฏิบัติและนสำจุดพัฒนำมำ

วำงแผนพัฒนำต่อไป
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 กำรบูรณำกำรแนวคิดดังกล่ำวน้ันบทควำมน้ีจึงนสำแนวคิดทั้ง 3 แนวคิดมำบูรณำกำรรวมกันโดยใช้จุดเด่นของ

แนวคิดมำจำกกระบวนกำรและบทบำทสมำชิกกลุ่มเพื่อใช้กับกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนของนักศึกษำครู สรุปเป็นตำรำง

และแผนภำพดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงกำรบูรณำกำรกำรโค้ช กำรศึกษำชั้นเรียน และสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครูเพื่อเสริมสร้ำง

สมรรถภำพกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู สสำหรับนักศึกษำครู

กระบวนการ
โค้ช

(Coaching)

การศึกษาชั้นเรียน
(Leass on Study)

การสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพครู

(Professional Learning 
Community): PLC

การบูรณาการเพื่อการ
เสรมิสร้างสมรรถภาพ
การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 
ส�าหรับนักศึกษาครู

บทบาทการโค้ชสมาชิก
กลุ่ม

1. วำงแผน 
(Planing)

1. จัดตั้งกลุ่มกำร
ศึกษำชั้นเรียน
2. ศึกษำข้อมูลชั้น
เรียน
3. วำงแผนกำร
ปฏิบัติ

1. เริ่มต้นด้วยขั้นตอน
ง่ำย ๆ
 1.1 แรงจูงใจกลุ่ม
 1.2 ควำมรู้เบื้องต้น
 1.3 จะพัฒนำอะไร/
เพื่อเป้ำหมำยใด
2. วำงแผน
3. กสำหนดควำมคำดหวัง
4. เริ่มจำกจุดเล็ก ๆ

1. พัฒนำกลุ่ม (Group 
Development)
 1.1 กสำหนดและ
พัฒนำทีม
 1.2 ศึกษำ / 
วิเครำะห์ แลกเปลี่ยน
ข้อมูล
 1.3 กสำหนดเป้ำ
หมำย วิธีกำร
 1.4 พัฒนำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

1. บทบำทผู้ให้
 1.1 ให้ข้อคดิ เสนอแนะ
 1.2 ให้ข้อมูล
 1.3 วิเครำะห์ข้อมูลเสนอ
กลุ่ม
 1.4 สะท้อนข้อมูล
 1.5 บริกำรส่ือ / แหล่ง
เรียนรู้ต่อกลุ่ม
 1.6 ให้กำรดูแลกลุ่ม
 1.7 ให้กสำลงัใจ/คสำชมเชย
2. บทบำทผู้รับ
 2.1 รับฟังข้อเสนอแนะ
 2.2 รับข้อมูล
 2.3 รับประสบกำรณ์
 2.4 รับกำรเรียนรู้
3. ผู้บริหำร
 3.1 ร่วมวำงแผน
 3.2 กสำหนดบทบำท
 3.3 กสำกับแผนกิจกรรม

2. สังเกต
กำรสอน
(Event 
Observation)

4. กำรสอนและ
สังเกตกำรสอน
หรือบันทึกวิดีโอ
กำรสอน

2. ปฏิบัติกำรสอน 
(Practice)
 2.1 ศึกษำกำร
สอนร่วมกัน
 2.2 บันทึกวิดีโอ
กำรสอนในชั้นเรียน

3. แสดง
ควำมคิดเห็น
ร่วมกัน
(Reflecting)

5. อภิปรำยและ
วิเครำะห์ผล
6. สะท้อนผลและ
วำงแผนขั้นตอน
ต่อไป

5. ศึกษำข้อมูลและใช้ข้อมูล
6. วำงแผนสู่ควำมสสำเร็จใน
อนำคต
7. นสำสู่สำธำรณะ (เผยแพร่, 
ถ่ำยทอด)
8. ฝึกฝนร่ำงกำยและหล่อ
เลี้ยงสมอง (ยินดี / ฉลอง
ควำมสสำเร็จ)

3. เรียนรู้จำกกำร
ปฏิบัติ (Learning 
Practice)
4. ทสำแผนพัฒนำ 
(Impropment Plan)
5. เผยแพร่และ
ชื่นชม (Publish and 
Appvecl)

 จำกตำรำง แสดงกำรบูรณำกำรกำรโค้ช กำรศึกษำช้ันเรียน และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครูเพ่ือ 

เสรมิสร้ำงสมรรถภำพกำรฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีคร ูสสำหรบันกัศกึษำคร ูนสำเสนอเป็นภำพกรอบแนวคดิกำรบรูณำกำร

เพื่อกำรพัฒนำสมรรถภำพกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูได้ดังนี้
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 แผนภาพที่ 3 แสดงกรอบแนวคิดกำรบูรณำกำรกำรโค้ช กำรศึกษำชั้นเรียน และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำง

วิชำชีพครูเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถภำพกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู สสำหรับนักศึกษำครู

 จำกตำรำง และแผนภำพที ่3 แสดงให้เหน็ผลกำรบรูณำกำรกำรโค้ช กำรศกึษำชัน้เรยีน กำรสร้ำงชมุชนกำรเรยีนรู ้

ทำงวิชำชีพครู เมื่อบูรณำกำรแนวคิดทั้ง 3 แนวคิด ดังกล่ำว จะได้กระบวนกำรปฏิบัติ 5 ขั้นตอนและทุกขั้นตอนทีม 

ผู้ร่วมพัฒนำทุกคนจะปฏิบัติตนเองตำมบทบำทกำรโค้ชที่ปรับเปลี่ยนไปตำมบริบทของกระบวนกำรพัฒนำ ผลของ

กำรพัฒนำตำมกระบวนกำรและบทบำทกำรโค้ชของสมำชิกกลุ่มจะเกิดผลในกำรพัฒนำทุกคนและส่งผลต่อนักเรียน

กลุ่มเป้ำหมำย

ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จ

 1. จำกตำรำงและแผนภำพกำรพัฒนำสมรรถภำพกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนที่นสำเสนอเป็นกำรพัฒนำที่ต่ำงจำกวิธี

กำรพัฒนำสมรรถภำพกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนที่เคยปฏิบัติ เนื่องจำกที่ผ่ำนมำอำจำรย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง มักเป็นผู้นิเทศ

โดยกำรให้คสำแนะนสำ ชี้แนะกับนักศึกษำ กำรเตรียมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นบทบำทนักศึกษำที่อำจำรย์นิเทศก์ และ

ครพูีเ่ลีย้งเป็นผูต้รวจ แต่กระบวนกำรทีน่สำเสนอในบทควำมนีผู้เ้กีย่วข้องในกำรพฒันำมบีทบำทเท่ำเทยีมกนัตำมบทบำท

ในกำรโค้ชจึงเป็นกำรพัฒนำสมรรถภำพท่ีทุกฝ่ำยยังไม่คุ้นเคยและมีผลให้ทุกฝ่ำยต้องปรับเจตคติ ควำมเช่ือต่ำง ๆ  

ปรบัวฒันธรรมในกำรนเิทศ หรอืตวันกัศกึษำครกูต้็องปรบับทบำทกำรเรยีนรูข้องตนตำมบทบำทกำรโค้ชและตระหนกั

ถึงกำรเปลี่ยนแปลงกำรเรียนรู้ของตนเอง

 2. ประสบกำรณ์กำรของกำรทสำงำนร่วมกัน กำรปรับกระบวนกำรพัฒนำสมรรถภำพนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์

วิชำชีพครูดังกล่ำว ผู ้ร่วมพัฒนำทุกคนต้องมำปฏิบัติงำนร่วมกันอย่ำงใกล้ชิด ต่อเนื่องและเท่ำเทียมกัน ดังนั้น 

กำรเรียนรู้ปรับตัวที่จะทสำงำนร่วมกันตำมกรอบบทบำทของกำรโค้ชจึงนับเป็นปัจจัยที่ต้องพิจำรณำและสร้ำงสรรค์ 

ให้เกิดประสบกำรณ์กำรทสำงำนของกลุ่ม

ผลกำรพัฒนำวิชำชีพครู

 -  สมรรถนะด้ำนกำรโค้ชของอำจำรย์นิเทศก์

 -  สมรรถนะด้ำนกำรโค้ชของครูพี่เลี้ยง

 -  สมรรถนะด้ำนกำรโค้ชของครูผู้ร่วมพัฒนำ

 -  สมรรถนะกำรปฏิบัติของกำรสอนของ

นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู

 -  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนกลุ่ม 

เป้ำหมำย
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 3. ควำมมั่นใจและมุ่งมั่นต่อกำรพัฒนำวิชำชีพ ทุกคนในกลุ่มต่ำงต้องพัฒนำตนเองทั้งควำมสำมำรถในบทบำท

ของกำรโค้ช กำรปฏิบัติกำรสอน กำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล กำรจัดทสำแผนกำรสอน กำรสะท้อนข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำ 

กำรปฏิบัติ ซึ่งกำรพัฒนำดังกล่ำวเป็นคุณลักษณะของวิชำชีพครู ดังนั้นควำมมั่นใจและมุ่งมั่นต่อกำรพัฒนำวิชำชีพ 

จึงเป็นสิ่งสสำคัญต่อควำมสสำเร็จ

 4. ควำมตระหนักต่อบทบำทกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน ผู้ประกอบวิชำชีพครูทุกคนต้องตระหนักว่ำวิชำชีพครู 

เป็นวิชำชีพที่ส่งผลต่อคุณภำพนักเรียน คุณภำพนักเรียนส่งผลต่อคุณภำพด้ำนต่ำง ๆ ของประเทศในอนำคต ดังนั้น 

ถ้ำกลุ่มทุกคนมีควำมตระหนักต่อบทบำทกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนย่อมส่งผลต่อควำมสสำเร็จของกำรพัฒนำ

บทสรุป

 กำรบูรณำกำรกำรโค้ช กำรศึกษำชั้นเรียน และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครูเป็นกำรบูรณำกำร

นวัตกรรม กำรพัฒนำคุณภำพครู คุณภำพคนที่มุ่งให้ทุกคนเกิดควำมตระหนักต่อกำรพัฒนำตนเอง ควำมภำคภูมิใจต่อ

ผลกำรพัฒนำตนเอง โดยทุกคนได้รับกำรพัฒนำจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีควำมเท่ำเทียมกันในบทบำทของกำร

โค้ช ซึ่งแตกต่ำงจำกวัฒนธรรมกำรพัฒนำวิชำชีพครูแบบเดิมที่มักได้รับกำรพัฒนำ ช้ีแนะจำกผู้ที่มีอสำนำจทำงวิชำกำร

สูงกว่ำผู้รับกำรพัฒนำ กำรศึกษำชั้นเรียนเป็นกำรพัฒนำที่ทุกคนมุ่งช่วยเหลือกันในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนไม่ใช ่

กำรทสำงำนอย่ำงโดดเดีย่วในชัน้เรยีนหรอืกำรถกูสงัเกตกำรสอนและประเมนิกำรสอนจำกผูพ้ฒันำ ส่วนชมุชนกำรเรยีนรู ้

ทำงวิชำชีพครูเป็นแนวคิดกำรพัฒนำที่ทุกคนได้ร่วมเรียนรู้ พัฒนำตนเองอย่ำงเท่ำเทียมกัน และตำมด้วยกิจกรรมกำร

ชื่นชมฉลองควำมสสำเร็จ ซ่ึงเป็นวัฒนธรรมตะวันตก แนวคิดทั้ง 3 แนวคิดนสำมำบูรณำกำรกันเพื่อเติมเต็มกำรพัฒนำ

สมรรถภำพกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนของนักศึกษำครูหรือจะนสำไปใช้ในกำรพัฒนำครูประจสำกำรได้ซ่ึงต้องอำศัยกำร

พร้อมใจ ยอมรับที่จะปรับเปลี่ยนบทบำท วัฒนธรรมกำรทสำงำน กำรคิด ควำมเช่ือและเจตคติก็จะนสำไปสู่กำรพัฒนำ

วิชำชีพครูของประเทศไทยได้สสำเร็จ
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