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การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถใน
การออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรูท๎ างวิชาชีพ และศึกษา
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาที่เปลี่ย นแปลงไปเมื่อเข๎ารํวมกระบวนการ การ
ดาเนินการวิจัยมี 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษากํอนลงสนาม เพื่อกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และพัฒนา
กระบวนการฉบับรําง ระยะที่ 2 ศึกษาภาคสนาม โดยดาเนินงานตามกระบวนการฉบับรํางในการฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพครูของนักศึกษา 11 คน ภายในโรงเรียนประถมศึกษา 4 แหํง รวมถึงเก็บรวบรวมข๎อมูลและวิเคราะห์ข๎อมูล
เพื่อปรับปรุงแก๎ไขกระบวนการฉบับรําง ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา และระยะที่ 3 สรุปผลการศึกษา
ภาคสนาม และปรับปรุงแก๎ไขกระบวนการตามข๎อเสนอแนะของผู๎ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้
1. กระบวนการที่นาเสนอนี้เป็นกระบวนการที่ชํวยเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนบนพื้นฐานของการแก๎ไขปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา ผํานการรวมตัวเป็นสมาชิก
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพของนักศึกษา ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ โดยการดาเนินการมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
ที่ 1 การเตรียมความพร๎อมและสนับสนุนให๎เกิดโครงสร๎างการดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบ
การเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูผํานวงจรแก๎ปัญหา ซึ่งประกอบด๎วย 2 ระยะ มี 5
ขั้นตอนยํอย ได๎แกํ ระยะที่ 1 ระยะระบุปัญหา ประกอบด๎วย 2 ขั้นตอนยํอย คือ (1) สร๎างกลุํมชุมชน และ (2)
ค๎นพบปัญหา และระยะที่ 2 ระยะวงจรแก๎ปัญหา ประกอบด๎วย 3 ขั้นตอนยํอย คือ (1) ริเริ่มพัฒนาตน (2) ฝึกฝน
ออกแบบการเรียนการสอน และ (3) ดาเนินการจัดการเรียนการสอน และขั้นตอนที่ 3 การสร๎างกลไกขับเคลื่อนการ
เสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู เพื่อให๎สามารถ
ดาเนินการได๎อยํางตํอเนื่องในระยะยาว
2. การเข๎ารํวมกระบวนการทาให๎นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียน
การสอนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยนักศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาทุกคนสามารถแก๎ไขปัญหาในการออกแบบการเรียน
การสอนของตนเองได๎ทุกปัญหา ภายในวงจรแก๎ปัญหารอบที่ 3
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บทคั ดยํอ ภาษาอังกฤ

{

This study relied on qualitative methodology. The purposes were to propose the process for
enhancing pre-service teachers’ ability in designing instruction based on Professional Learning
Community (PLC) approach and to study the pre-service teachers’ ability in designing instruction when
they were participating in the process. The research was divided into 3 phases: Phase I was the previous
field study, in which the process was developed conceptual framework for research and the draft of the
process for enhancing pre-service teachers’ ability in designing instruction. Phase II was the field study, in
which the process for one academic year, and collected data from 11 case studies of pre-service
teachers in 4 profession schools for developing the draft of the process, and Phase III was the
field study's conclusion, in which improve the completed process upon the recommendation of experts.
The research results were as follows:
1. The process was proposed is a process which enhances the ability in designing instruction
of pre-service teachers based on the solution of the instructional design problems for each case through
a collaboration of PLC members; pre-service teachers, mentors and supervisors. The process consisted of
3 major steps: the 1st step is the preparation and supporting the structure of process, the 2nd step is the
enhancing pre-service teachers’ ability in designing instruction through cycle of problems solving; which
include 5 steps; divided into two stages: the first is identifying a pre-service teachers’ instructional design
problems, which was conducted in Step I: Community Building and Step II: Problem Identification, and
the second is a cycle of problems solving, which was conducted in Step III: Planning for self-improving in
Designing, Step IV: Practicing in designing instruction, and Step V: Applying Instruction, and the 3rd step of
the process is the setting of Self-Actuation for performing consistently over the long term.
2. Pre-service teachers who participated in the process has the ability in designing instruction
differs from their former ability, all of their problems in designing instruction have been resolved within
the 3rd cycle of problems solving.
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จบริบูรณ์ได๎ด๎วยเหตุปัจจัยจากบุคคลหลายฝ่ายที่มุํงหวังจะเป็นสํวนหนึ่งในการพัฒนา
การศึกษา โดยเฉพาะอยํางยิ่งในงานด๎านการพัฒนาวิชาชีพครู ผู๎วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาและความกรุณา
ไว๎ ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ชาริณี ตรีวรัญญู อาจารย์ที่ปรึกษา ผู๎ที่ให๎คาปรึกษาทั้งวิชาชี พและวิชา
ชีวิตด๎วยความเมตตากรุณาและเอาใจใสํด๎วยดีเสมอมา รวมทั้งคอยสํงเสริม สนับสนุนให๎ผู๎วิจัยมีโอกาสพัฒนากระบวนการ
เรียนรู๎ กระบวนการทางาน และยังเป็นต๎นแบบของการทางานด๎วยความมุํงมั่นและการทาเพื่อประโยชน์สํวนรวมอยําง
แท๎จริง หากไมํมีเหตุปัจจัยที่กํอให๎เกิดการเริ่มต๎นและการสนับสนุนให๎ผู๎วิจัยกล๎าที่จะเริ่มจากทําน วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไมํ
สามารถสาเร็จลุลํวงได๎อยํางบริบูรณ์
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อั มพร ม๎า คนอง อาจารย์ ที่ป รึก ษารํว ม ผู๎ใ ห๎ก าลั งใจและ
ข๎อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนากระบวนการวิจัย รวมทั้งดูแล สนับสนุนให๎ผู๎วิจัยพัฒนากระบวนการวิจัย
อยํางตํอเนื่อง เสมือนเหตุปัจจัยที่กํอให๎เกิดการพัฒนา สํงผลให๎ผู๎วิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยได๎อยํางสมบูรณ์
ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได๎แกํ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา ชูชาติ ประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม และ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า กรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ผู๎ให๎ข๎อเสนอแนะและแนวคิดที่เป็นประโยชน์ตํอการปรับปรุงแก๎ ไขวิทยานิพนธ์ให๎มีความสมบูรณ์
รวมทั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอก คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี ปูชนียาจารย์ซึ่งผู๎วิจัยรู๎สึกภาคภูมิใจ
อยํางยิ่งที่มีโ อกาสได๎เรียนรู๎จากทําน ทํานไมํเพียงสละเวลาอันมีคําเพื่อชี้แนะเกี่ย วกับการวิจัยด๎านการสอน และการ
พัฒนาวิชาชีพครู หากแตํทํานยังมอบหลักคิดรวมทั้งแนวทางการดาเนินชีวิตให๎แกํผู๎วิจัย คณาจารย์ทุกทํานมิไ ด๎เป็นเพียง
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ให๎คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงวิทยานิพนธ์เทํานั้น ทุกทํานเปรียบเสมือนเหตุ
ปัจจัยสาคัญที่กํอให๎เกิดการเรียนรู๎แกํผู๎วิจัย และชํวยให๎ผู๎วิจัยเกิดการเรียนรู๎ที่มีคุณคํา เป็นประโยชน์ตํอการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพครูตํอไป
ขอกราบขอบพระคุณผู๎ทรงคุณวุฒิทุกทํานที่กรุณ าให๎ข๎อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนางานวิจัย
และขอขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เข๎ารํวมเป็นกรณีศึกษา รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณอาจารย์นิเทศก์
ครูพี่เลี้ยงของนัก ศึกษา ที่สละเวลาเข๎ารํวมกระบวนการวิจัย กราบขอบพระคุณผู๎บริหารสถานศึกษาทุกทํานที่ให๎การ
สนับสนุนการดาเนินการวิจัย พร๎อมทั้งให๎ความรํวมมือในการวิจัยครั้งนี้เป็นอยํางดี
ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่สนับสนุนทุนสนับสนุนการศึกษา

นอกจากนั้น ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัยทุกทํานที่ทาให๎ผู๎วิจัย
เกิ ดก าลังสติปัญญา ขอขอบคุณ สาหรับกาลังใจและความชํวยเหลือจากเพื่อนพี่น๎องสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
รวมถึงเพื่ อนพี่น๎องที่คอยถามไถํและหํ วงใยเสมอ และขอกราบขอบพระคุณ พํอแมํ รวมทั้งขอบคุณ น๎องชาย ที่ชํว ย
สนับสนุน สํงเสริม และให๎กาลังใจในการทากิจกรรมทุกอยํางด๎วยดีเสมอมา
สุดท๎ายนี้ ขอขอบคุณทุกปัญหาและอุปสรรค ที่ทาให๎ผู๎วิจัยได๎เรียนรู๎และเติบโตขึ้นทั้งในทางวิชาชีพและวิชา
ชีวิต รวมทั้งขอขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ไมํได๎เอํยถึง ณ ที่นี้ หากแตํเป็นเหตุปัจจัยที่กํอให๎เกิดกาลังกายและกาลังใจแกํผู๎วิจัย
คุณคําและความดีงามอันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู๎วิจัยขอน๎อมมอบแดํบุพการีและบูชาผู๎มีพระคุณทุกทําน

สารบัญ
หน๎า
บทคัดยํอภาษาไทย............................................................................................................................. ง
บทคัดยํอภาษาอังกฤษ....................................................................................................................... จ
กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. ฉ
สารบัญ .............................................................................................................................................. ช
สารบัญตาราง .................................................................................................................................... ฐ
สารบัญภาพ ..................................................................................................................................... ณ
บทที่ 1 บทนา ................................................................................................................................... 1
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ....................................................................................... 1
คาถามการวิจัย ............................................................................................................................. 8
วัตถุประสงค์ของการวิจัย .............................................................................................................. 9
ขอบเขตของการวิจัย ..................................................................................................................... 9
คาจากัดความที่ใช๎ในการวิจัย ...................................................................................................... 10
วิธีดาเนินการวิจัย ....................................................................................................................... 11
ประโยชน์ที่ได๎รับ......................................................................................................................... 13
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง .......................................................................................... 14
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอน ........................................................... 14
1)

ความหมายของการออกแบบการเรียนการสอน ......................................................... 15

2)

ความสาคัญของการออกแบบการเรียนการสอน ........................................................ 18

3)

องค์ประกอบของการออกแบบการเรียนการสอน ...................................................... 19

4)

หลักการออกแบบการเรียนการสอน .......................................................................... 22

5)

กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน ................................................................... 24

6)

ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน........................................................ 27

ซ

7)

หน๎า
แนวทางการประเมินความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน ....................... 32

ตอนที่ 2 แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ............................................................................. 37
1)

คานิยามและคาจากัดความของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ...................................... 37

2)

สมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ....................................................................... 40

3)

องค์ประกอบหลักของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ .................................................... 40

4)

แนวทางในการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ....................................................... 44

5)

ประโยชน์ที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ........................................................ 48

ตอนที่ 3 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ......................................................................................... 50
1)

ความหมายของการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู .............................................................. 51

2)

จุดประสงค์ของการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู .............................................................. 52

3)

บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู................................. 55

4)

ระยะในการพัฒนาของนักศึกษาระหวํางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ........................ 61

ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง....................................................................................................... 61
1)

งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับสมรรถนะการสอนและการออกแบบการเรียนการสอน ........... 62

2)

งานวิจัยเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ............................................................. 74

3)

งานวิจัยเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ............................................................. 80

บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย................................................................................................................ 88
ระยะที่ 1 กํอนการศึกษาภาคสนาม ............................................................................................ 90
ขั้นที่ 1 การศึกษาข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษา ............................................................................................................. 90
ขั้นที่ 2 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ............................................................... 91
ขั้นที่ 3 การพัฒนาตนเองของผู๎วิจัย ..................................................................................... 95
ขั้นที่ 4 การออกแบบการวิจัย .............................................................................................. 95

ฌ
หน๎า
ขั้นที่ 5 การคัดเลือกกรณีศึกษา ........................................................................................... 96
ขั้นที่ 6 การวางแผนการศึกษาภาคสนามและพัฒนาเครื่องมือ ............................................. 97
ระยะที่ 2 การศึกษาภาคสนาม ................................................................................................... 99
ขั้นที่ 1 การเก็บรวบรวมข๎อมูล ........................................................................................... 101
ขั้นที่ 2 การลดทอนข๎อมูล .................................................................................................. 107
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบข๎อมูล .............................................................................................. 107
ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข๎อมูล................................................................................................ 108
ระยะที่ 3 การสรุปผลการศึกษาภาคสนาม ................................................................................ 109
ขั้นที่ 1 จัดการสนทนากลุํม................................................................................................ 109
ขั้นที่ 2 การนาเสนอผู๎เชี่ยวชาญพิจารณา ........................................................................... 109
ขั้นที่ 3 การนาเสนอข๎อมูล ................................................................................................. 109
บทที่ 4 ผลการวิจัย: กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ................................... 111
ตอนที่ 1 กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพที่ได๎จากการ
ดาเนินการวิจัยระยะที่ 1 กํอนการศึกษาภาคสนาม ............................................................ 113
1.1 ผลการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานกํอนการศึกษาภาคสนามและการสังเคราะห์เอกสาร.......... 113
1.2 กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพที่ได๎จากการ
ดาเนินการวิจัยระยะที่ 1 กํอนการศึกษาภาคสนาม ................................................. 119
ตอนที่ 2 กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพที่ได๎จากการ
ดาเนินการวิจัยระยะที่ 2 ระหวํางการศึกษาภาคสนาม....................................................... 123
2.1 ข๎อมูลพื้นฐานของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาและข๎อมูลสภาพ
ปัญหาการดาเนินงานตามกระบวนการระหวํางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ............ 123

ญ

1)
2)

หน๎า
บริบทและลักษณะของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา ...... 124
สภาพการดาเนินการตามกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
สาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ........................................................... 144

2.2 ประเด็นการปรับปรุงแก๎ไขกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบ
การเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพที่ได๎จากการดาเนินการวิจัยระยะที่ 2 การศึกษาภาคสนาม .................... 154
ตอนที่ 3 กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพที่ได๎จากการ
ดาเนินการวิจัยระยะที่ 3 สรุปผลการศึกษาภาคสนาม ....................................................... 158
3.1 ผลการสังเคราะห์ข๎อมูลจากการสนทนากลุํมและนัยสูํการปรับปรุงแก๎ไขกระบวนการ
จากข๎อเสนอแนะของผู๎เชี่ยวชาญ ............................................................................. 158
3.2 กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (ฉบับสมบูรณ์) .......... 162
บทที่ 5 ผลการวิจัย: ผลการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน ของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู........................................................................................................ 200
ตอนที่ 1 ผลการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษา ................................................................................ 201
1.1 ผลการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนในภาพรวมของ
ทุกกรณีศึกษา.......................................................................................................... 201
1.2 ผลการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของแตํละ
กรณีศึกษา............................................................................................................... 221
ก.

กรณีศึกษาที่ 1 ........................................................................................... 222

ข.

กรณีศึกษาที่ 2 ........................................................................................... 227

ค.

กรณีศึกษาที่ 3 ........................................................................................... 232

ฎ

ง.

หน๎า
กรณีศึกษาที่ 4 ........................................................................................... 235

จ.

กรณีศึกษาที่ 5 ........................................................................................... 239

ฉ.

กรณีศึกษาที่ 6 ........................................................................................... 242

ช.

กรณีศึกษาที่ 7 ........................................................................................... 246

ซ.

กรณีศึกษาที่ 8 ........................................................................................... 249

ฌ.

กรณีศึกษาที่ 9 ........................................................................................... 253

ญ.

กรณีศึกษาที่ 10 ......................................................................................... 257

ฎ.

กรณีศึกษาที่ 11 ......................................................................................... 261

ตอนที่ 2 ผลที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข๎อง ................................................................................. 265
บทที่ 6 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข๎อเสนอแนะ ................................................... 271
สรุปผลการวิจัย......................................................................................................................... 273
1.

กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ .................... 273

2.

ผลการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครู ............................................................................................... 276

อภิปรายผลการวิจัย .................................................................................................................. 281
1.

การอภิปรายผลด๎านกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียน
การสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 281

2.

การอภิปรายผลด๎านการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ........................................................................... 288

ข๎อเสนอแนะ ............................................................................................................................. 294
1.

ข๎อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช๎.................................................................... 294

2.

ข๎อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งตํอไป .................................................................... 294

รายการอ๎างอิง ............................................................................................................................... 296

ฏ
หน๎า
ภาคผนวก...................................................................................................................................... 307
ภาคผนวก ก. รายนามผู๎เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการ.................................. 308
ภาคผนวก ข. ตัวอยํางสาระบางสํวนในคูํมือการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการ
เรียนการสอน โดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครู .......................................................................................................................... 309
ภาคผนวก ค. เป้าหมายการดาเนินงานตามกระบวนการของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ภายในสถานศึกษา ............................................................................................................. 322
ภาคผนวก ง. ตัวอยําง แผนการดาเนินงานตามกระบวนการของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ภายในสถานศึกษา ............................................................................................................. 323
ภาคผนวก จ. ข๎อมูลพื้นฐานของกรณีศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ............................... 326
ภาคผนวก ฉ. แนวคาถามที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ............................................................ 335
ภาคผนวก ช. ตัวอยําง การวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงคุณภาพโดยใช๎โปรแกรม Atlas.Ti...................... 337
ประวัติผู๎เขียนวิทยานิพนธ์ ............................................................................................................. 346

สารบัญตาราง
หน้ า

ตารางที่ 1 แผนการเก็บรวบรวมข๎อมูล ........................................................................................... 98
ตารางที่ 2 ประเด็นสาคัญและนัยสูํการปรับปรุงแก๎ไขกระบวนการระหวํางการศึกษาภาคสนาม... 155
ตารางที่ 3 ข๎อเสนอแนะจากผู๎เชี่ยวชาญและนัยสูํการปรับปรุงแก๎ไขกระบวนการ ........................ 160
ตารางที่ 4 สภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษา.................................... 208
ตารางที่ 5 ผลการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ................................................................................................................. 216
ตารางที่ 6 สรุปแนวทางการแก๎ปัญหาที่กรณีศึกษาใช๎แก๎ปัญหาในวงจรแก๎ปัญหาแตํละรอบ ......... 218
ตารางที่ 7 ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 1 กํอนเข๎ารํวม
กระบวนการ .................................................................................................................................. 223
ตารางที่ 8 การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษา
ที่ 1................................................................................................................................................ 226
ตารางที่ 9 ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 2 กํอนเข๎ารํวม
กระบวนการ .................................................................................................................................. 228
ตารางที่ 10 การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
กรณีศึกษาที่ 2............................................................................................................................... 230
ตารางที่ 11 ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 3 กํอนเข๎ารํวม
กระบวนการ .................................................................................................................................. 232
ตารางที่ 12 การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
กรณีศึกษาที่ 3............................................................................................................................... 234
ตารางที่ 13 ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 4 กํอนเข๎ารํวม
กระบวนการ .................................................................................................................................. 236
ตารางที่ 14 การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
กรณีศึกษาที่ 4............................................................................................................................... 238

ฑ
ตารางที่ 15 ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 5 กํอนเข๎ารํวม
กระบวนการ .................................................................................................................................. 240
ตารางที่ 16 การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
กรณีศึกษาที่ 5............................................................................................................................... 241
ตารางที่ 17 ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 6 กํอนเข๎ารํวม
กระบวนการ .................................................................................................................................. 243
ตารางที่ 18 การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
กรณีศึกษาที่ 6............................................................................................................................... 244
ตารางที่ 19 ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 7 กํอนเข๎ารํวม
กระบวนการ .................................................................................................................................. 247
ตารางที่ 20 การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
กรณีศึกษาที่ 7............................................................................................................................... 248
ตารางที่ 21 ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 8 กํอนเข๎ารํวม
กระบวนการ .................................................................................................................................. 250
ตารางที่ 22 การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
กรณีศึกษาที่ 8............................................................................................................................... 251
ตารางที่ 23 ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 9 กํอนเข๎ารํวม
กระบวนการ .................................................................................................................................. 254
ตารางที่ 24 การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
กรณีศึกษาที่ 9............................................................................................................................... 255
ตารางที่ 25 ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 10 กํอนเข๎ารํวม
กระบวนการ .................................................................................................................................. 258
ตารางที่ 26 การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่
10 ................................................................................................................................................. 259
ตารางที่ 27 ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 11 กํอนเข๎ารํวม
กระบวนการ .................................................................................................................................. 262

ฒ
ตารางที่ 28 การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่
11 ................................................................................................................................................. 264

สารบัญภาพ
หน้ า

ภาพที่ 1 องค์ประกอบในการออกแบบการเรียนการสอน ................................................................ 20
ภาพที่ 2 องค์ประกอบที่มีผลกระทบตํอกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน............................. 21
ภาพที่ 3 มิติของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ..................................................................................... 42
ภาพที่ 4 วงจรการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ........................................................................ 46
ภาพที่ 5 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ............................................................................................... 89
ภาพที่ 6 กรอบแนวคิดการวิจัย ....................................................................................................... 93
ภาพที่ 7 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัยระยะที่ 2 การศึกษาภาคสนาม .............................................. 100
ภาพที่ 8 การวิเคราะห์สาระสาคัญของแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ................................... 116
ภาพที่ 9 การสังเคราะห์หลักการของกระบวนการ ......................................................................... 118
ภาพที่ 10 ขั้นตอนการดาเนินการของกระบวนการฯ ที่ได๎จากการดาเนินการวิจัยระยะที่ 1........... 122
ภาพที่ 11 ลักษณะชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาทั้ง 4 แหํง ................................ 128
ภาพที่ 12 สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน ก................................................... 129
ภาพที่ 13 สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน ข. .................................................. 133
ภาพที่ 14 สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน ค................................................... 136
ภาพที่ 15 สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน ง. .................................................. 139
ภาพที่ 16 กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ........................................................ 198

บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กาหนดให๎การจัดการศึกษาต๎องยึด
หลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ และถือวําผู๎เรียนมีความสาคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และ
การที่จะบรรลุผลสาเร็จตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติดังกลําว จาเป็นต๎องมีครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความสามารถใน
การขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอยํางยิ่งการปฏิรูปการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องและ
จริงจัง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ, 2544)
การที่ครูจะมีความสามารถในการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษาดังกลําวได๎นั้น ครู
จะต๎องมีความรู๎พื้นฐานที่สาคัญหลายประการ ดังที่ UNESSCO (2002 cited in Ramaligela, 2012)
ได๎ระบุไว๎วํา การพัฒนาครูควรมีการพัฒนาพื้นฐานทางการศึกษาแกํครูผู๎สอน โดยเพิ่มความรู๎เกี่ยวกับ
เนื้อหาสาระ ความรู๎เกี่ยวกับศาสตร์การสอน ความรู๎เกี่ยวกับผู๎เรียนและบริบทการเรียนรู๎ รวมทั้ง
พัฒนาทักษะการปฏิบัติและสมรรถนะของครู รวมทั้ง The College Academic Council (2004) ได๎
เสนอสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 ไว๎วํา ครูต๎องมีความเข๎าใจวําผู๎เรียนมีรูปแบบการเรียนรู๎ที่
แตกตํางกัน ครูต๎องสามารถประยุกต์ใช๎ความรู๎ในการจัดการเรียนการสอนให๎เหมาะสมกับผู๎เรียน
สามารถใช๎ยุทธศาสตร์การสอนที่หลากหลาย สามารถประเมินจุดเดํนจุดด๎อยของยุทธศาสตร์การสอน
และการเรียนรู๎ที่มีอยูํอยํางหลากหลายได๎ และสามารถประเมินผลการเรียนรู๎โดยใช๎เครื่องมือและ
เทคนิคการประเมินผลที่มีความตรงและความเที่ยง รวมทั้งสามารถทางานอยํางอิสระและทางาน
รํวมกับผู๎อื่นในการพัฒนาและประยุกต์ใช๎ความรู๎เพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนที่มีความแตกตํางกันบรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู๎ได๎
นอกจากนี้ IBSTPI หรือ International Board of Standards for Training Performance
and Instruction (2012) ได๎กาหนดสมรรถนะสาคัญของครูในปี ค.ศ. 2012 ไว๎ 5 ด๎าน โดยเป็นการ
ระบุสมรรถนะสาคัญเกี่ยวกับการวางแผนและการออกแบบการเรียนการสอน 2 ด๎าน ดังนี้ 1)
สมรรถนะด๎านการวิเคราะห์และการวางแผน ซึง่ ประกอบด๎วย 4 ตัวชี้วัด คือ (1) การประเมินความ
ต๎องการของผู๎เรียน และเลือกใช๎ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสม (2) การระบุและอธิบาย
ลักษณะของผู๎เรียนและบริบทแวดล๎อมในการจัดการเรียนรู๎ (3) การเลือกและใช๎เทคนิคการวิเคราะห์
เพื่อระบุสาระการเรียนรู๎ที่เหมาะสม และ (4) การวิเคราะห์คุณลักษณะที่คาดหวังของผู๎เรียนและ

2
การบูรณาการสื่อการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู๎เรียน และ 2) สมรรถนะด๎านการออกแบบ
และการพัฒนา ซึง่ ประกอบด๎วย 7 ตัวชี้วัด คือ (1) ใช๎การออกแบบการเรียนการสอนและพัฒนา
กระบวนการที่เหมาะสมในการมอบหมายงานแกํผู๎เรียน (2) จัดโครงสร๎างการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งการออกแบบการออกแบบการเรียนการสอน การพัฒนาชิ้นงาน และการวัดผล (3) การ
ออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอน (4) วางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบไมํเป็นทางการ (5)
เลือกใช๎หรือปรับปรุงสื่อการเรียนรู๎ได๎เหมาะสม (6) การพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ และ (7) ออกแบบ
แนวทางประเมินผลการเรียนรู๎
สาหรับประเทศไทย คุรุสภาได๎กาหนดเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนไว๎ในเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูไว๎ มาตรฐานที่ 4 วําครูจะต๎องพัฒนาแผนการสอนให๎สามารถปฏิบัติได๎เกิดผลจริง
หมายถึง การเลือกใช๎ ปรับปรุง หรือสร๎างแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนใน
ลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถนาไปใช๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให๎ผู๎เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู๎ โดยกาหนดสมรรถนะไว๎ 4 ประการ คือ
1) สามารถนาประมวลรายวิชามาจัดทาแผนการเรียนรู๎รายภาค และตลอดภาค
2) สามารถออกแบบการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับวัยของผู๎เรียน
3) สามารถเลือกใช๎ พัฒนา และ สร๎างสื่ออุปกรณ์ที่สํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
4) สามารถจัดกิจกรรมที่สํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและจาแนกระดับการเรียนรู๎
ของผู๎เรียนจากการประเมินผล
ข๎อมูลข๎างต๎นทาให๎เห็นวํา กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่มีความสาคัญตํอ
การสอนของครู ดังที่ Arends (1997) อธิบายวํา สิ่งที่สาคัญตํอวิชาชีพครูและบุคคลที่จะมาประกอบ
วิชาชีพครู คือ ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนและการวางแผนการสอน เนื่องจาก
การวางแผนการสอนเป็นสํวนที่สาคัญที่สุดของการสอน และ Cruickshank, Jenkis, and Metcalf
(2011) อธิบายวํา การวางแผนการสอนจะทาให๎ครูทราบลํวงหน๎าวําจะสอนอะไร เพื่อจุดประสงค์ใด
สอนอยํางไร ใช๎สื่ออะไร และประเมินผลโดยวิธีใด เป็นการเตรียมตัวให๎พร๎อมกํอนการสอน ซึ่งการที่
ครูได๎วางแผนการสอนอยํางถูกต๎องตามหลักการยํอมทาให๎การสอนครอบคลุมเนื้อหา รวมทั้งทาให๎ครู
สอนอยํางมีแนวทางและเป้าหมาย เกิดคุณคําแกํผู๎เรียน
การศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาครู พบวํา
นักศึกษาครู รวมทั้งครูที่มีประสบการณ์ด๎านการจัดการเรียนการสอนคํอนข๎างจากัด จะมีความ
ยากลาบากในการออกแบบการเรียนการสอน การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู๎ และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ในชั้นเรียน ดังเชํน การศึกษาของ McCutcheon & Milner (cited in Arends, 2012)
และการศึกษาของ Martinez (1998) ที่พบวํา กระบวนการวางแผนการเรียนการสอนของครูและ
กระบวนการตัดสินใจเลือกแนวทางการสอนเป็นสิ่งที่ยากลาบากสาหรับผู๎ที่ไมํมีประสบการณ์ และเป็น
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เรื่องยากที่ครูที่ไมํมีประสบการณ์รวมทั้งนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูจะเรียนรู๎จากครูที่มี
ประสบการณ์มากกวํา โดยนักศึกษาครูที่ไมํมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์การฝึกสอนน๎อยจะ
บูรณาการความรู๎ที่ได๎รับจากมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติจริงได๎คํอนข๎างยาก เชํน การวางแผนการ
สอน การออกแบบการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู๎ในห๎องเรียนที่โรงเรียน ซึ่ง McCutcheon
และ Milner เห็นวํากระบวนการวางแผนการเรียนการสอนและกระบวนการตัดสินใจควรจะเป็น
ทักษะสาคัญที่ผู๎ที่ไมํมีประสบการณ์ในการสอนหรือผู๎ที่เริ่มเป็นครูควรได๎รับการชํวยเหลือ เพื่อให๎เกิด
การเรียนรู๎เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนจากครูที่มีประสบการณ์มากกวํา
สภาพปัญหาดังกลําวสอดคล๎องกับการศึกษาของ กิติพร ปัญญาภิญโญผล และ สิริพร จันทวรรณ
(2548) ที่พบวํา การขาดประสบการณ์ในการสอน รวมทั้งขาดการเชื่อมโยงระหวํางความรู๎เดิมกับ
ความรู๎ใหมํ ทาให๎นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูเกิดปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนและไมํ
สามารถลาดับขั้นตอนในการถํายทอดความรู๎และเนื้อหาให๎กับนักเรียน รวมทั้งไมํสามารถเขียน
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่มีความละเอียดและสอดคล๎องกัน จึงทาให๎นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูไมํ
ประสบความสาเร็จในการจัดการเรียนรู๎ รวมทั้งจากการศึกษาของ Levin, Daniel, Hammer, David
& Coffey, Janet (2009 อ๎างถึงใน พศิน แตงจวง, 2554) พบวําเมื่อเข๎าไปฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ระยะแรก นักศึกษาที่ไมํมีประสบการณ์ทางการสอนหรือมีประสบการณ์ทางการสอนน๎อยจะไมํ
สามารถหาวิธีการหรือกระตุ๎นให๎นักเรียนคิดและเกิดการเรียนรู๎
นอกจากนั้นจากการศึกษาของ Ramaligela (2012) ที่พยายามทาความเข๎าใจวิธีการวาง
แผนการสอนและการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของนักศึกษา ยังพบวํา นักศึกษาไมํสามารถเตรียม
แผนการสอนที่จะชํวยให๎ตนเองจัดการเรียนรู๎ในชั้นเรียนได๎ จากข๎อมูลที่ได๎แสดงให๎เห็นวํา นักศึกษาไมํ
เข๎าใจความหมาย ความสาคัญและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่ปรากฏในแผนการสอนตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด รวมทั้งเกิดความล๎มเหลวในการออกแบบการเรียนการสอนและการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถใช๎ได๎จริง สอดคล๎องกับการศึกษาของ S. Brown and Melear
(2007) ที่พบวํานักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูสํวนใหญํมีความสับสนในกระบวนการออกแบบการ
เรียนการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎
ข๎อมูลและรายงานวิจัยดังกลําวมีความสอดคล๎องกับการศึกษาสภาพปัญหาในการออกแบบ
การเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู จากการศึกษาและวิเคราะห์ข๎อมูลจากนักศึกษา
ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแหํงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปีการศึกษา
2556 จานวน 100 คน ระหวํางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา พบวํา นักศึกษามีการรับรู๎
วําตนเองมีความสับสนในการเลือกใช๎วิธีสอนให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์ และคิดวํา
ตนเองมีข๎อจากัดในการเลือกใช๎สื่อและเทคโนโลยีในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.89 และ 3.79
ตามลาดับ นอกจากนั้นในปีการศึกษา 2557 ผู๎วิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลจากนักศึกษาชั้นปีที่ 5
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จานวน 136 คน กํอนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา และเก็บข๎อมูลจากกอาจารย์คณะครุ
ศาสตร์จานวน 12 คน เพื่อนามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (EFA) และระบุองค์ประกอบของ
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนที่นักศึกษาและอาจารย์เห็นวํามีความสาคัญตํอการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา พบวํา ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนดังกลําว
ประกอบด๎วยองค์ประกอบยํอย 6 องค์ประกอบ ได๎แกํ 1) การระบุจุดประสงค์การเรียนรู๎เชิงพฤติกรรม
ที่สามารถวัดผลได๎อยํางชัดเจน 2) ระบุจุดประสงค์การเรียนรู๎เชิงพฤติกรรมสอดคล๎องกับสาระการ
เรียนรู๎ 3) เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทาให๎การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์ที่กาหนด
ไว๎ 4) ระบุกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ 5) การศึกษาสาระการเรียนรู๎ใน
หนํวยการเรียนรู๎ตามที่กาหนดไว๎ในหลักสูตร และ 6) ระบุแนวทางการประเมินความสามารถของ
ผู๎เรียนตรงตามจุดประสงค์ จากองค์ประกอบดังกลําว ผู๎วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อ
วิเคราะห์เกี่ยวกับความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา พบวํา องค์ประกอบที่
นักศึกษาสํวนใหญํมีการรับรู๎วําตนเองอาจมีข๎อจากัด คือ การเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทาให๎
การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์ที่กาหนดไว๎
แม๎วําระหวํางที่นักศึกษาอยูํระหวํางการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนดในคณะครุศาสตร์จะต๎อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอน รวมทั้งรายวิชาเพื่อเตรียมความ
พร๎อมกํอนที่นักศึกษาครูจะออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา แตํการศึกษาภาคสนามหรือ
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูก็ยังเป็นสิ่งสาคัญและมีความจาเป็น งานวิจัยทางด๎านครุศึกษาหรือการจัด
การศึกษาสาหรับนักศึกษาครูได๎ชี้ให๎เห็นความสาคัญของการปฏิบัติการในภาคสนามหรือการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครู รวมทั้งความรํวมมือระหวํางสถาบันครุศึกษาและสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพครู โดย Shulman (1998 cited in Koehler & Mishra, 2008) เสนอวํา การเตรียมครูของ
สถาบันการฝึกหัดครูจาเป็นต๎องมุํงเตรียมครูในฐานะผู๎เชี่ยวชาญที่มีความรู๎ทั้งในด๎านศาสตร์การสอน
(Pedagogical Knowledge) และความรู๎ด๎านเนื้อหา (Content Knowledge) รวมทั้งการผสมผสาน
ความรู๎ด๎านเนื้อหากับความรู๎ด๎านการสอน (Pedagogical Content Knowledge) และมหาวิทยาลัย
ที่เป็นสถาบันครุศึกษาควรสํงเสริมให๎นักศึกษาครูเข๎าใจและเห็นความสาคัญของการออกแบบการเรียน
การสอน เพื่อให๎นักศึกษาเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และสามารถนาไปใช๎
จัดการเรียนรู๎ในชั้นเรียนได๎จริง (Ramaligela, 2012) การสํงเสริมให๎นักศึกษาครูสามารถออกแบบ
การเรียนการสอนและสามารถจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎ตรงตามวัตถุประสงค์จึงเป็นสิ่งสาคัญตํอ
การพัฒนานักศึกษาครู ซึง่ การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูจะเป็นสิ่งที่มีคุณคําและจาเป็นมากในการจัดครุ
ศึกษาเพื่อให๎นักศึกษาครูได๎พัฒนาความสามารถ (Marais & Meier, 2004)
Niess (2008) อธิบายวําการเตรียมนักศึกษาครูผํานการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม หรือการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูจะชํวยให๎นักศึกษาสามารถสังเคราะห์วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการ
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เรียนรู๎ผํานการสะท๎อนคิด และชํวยให๎นักศึกษาครูได๎รับประสบการณ์ตรงในการวางแผน การ
ออกแบบสภาพการเรียนรู๎และการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ ทาให๎นักศึกษาสามารถเรียนรู๎เกี่ยวกับ
การออกแบบการเรียนการสอน และการจัดลาดับของบทเรียน และหนํวยการเรียนรู๎ที่เหมาะสม ซึ่ง
Zeichner (2010) ได๎อธิบายไว๎วําหลักสูตรครุศึกษานอกจากจะประกอบด๎วยความรู๎ทางวิชาการหรือ
ภาคทฤษฎี และทักษะประสบการณ์ทางวิชาชีพหรือภาคปฏิบัติซึ่งเป็นกลุํมความรู๎และประสบการณ์ที่
ได๎รับจากสถาบันครุศึกษาแล๎ว ยังต๎องประกอบด๎วยความรู๎เกี่ยวกับภาระงานสอน และความ
รับผิดชอบอื่นๆ ในฐานะครูในบริบทของสถานศึกษา ซึ่งจะเกิดขึ้นในระหวํางการปฏิบัติการสอนใน
บริบทเฉพาะของสถานศึกษาแตํละแหํง ดังนั้นการปฏิบัติการสอนจึงต๎องเน๎นให๎นักศึกษาครูสามารถ
เชื่อมโยงความรู๎ระหวํางทฤษฎีและการปฏิบัติ รวมทั้งเชื่อมโยงกับความรู๎และประสบการณ์ที่ได๎จาก
การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาด๎วย โดยการเชื่อมโยงความรู๎นี้จะมีสํวนชํวยให๎นักศึกษาครูเข๎าใจ
วิชาชีพครูมากยิ่งขึ้น
จากการศึกษาแนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการตํางๆ ในการพัฒนาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ครู รวมทั้งพัฒนานักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู พบวํา การฝึกหัดครูของหลายประเทศแสดงให๎เห็นถึง
ความสาคัญของระบบสนับสนุนโดยเพื่อนรํวมงาน ระหวํางอยูํในกระบวนการฝึกสอน เนื่องจากระบบ
การให๎คาปรึกษาจากพี่เลี้ยงและเพื่อนมีผลตํอการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครูหรือครูที่ขาด
ประสบการณ์ และพบวํา ความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเป็นสิ่งที่จาเป็นในการศึกษา
ของนักศึกษาครู (Carter, 2012)
Wang, Odell, and Schwille (2008) พบวํา การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพหรือการฝึกสอนและ
ระบบการให๎คาปรึกษามีผลตํอการจัดการเรียนการสอนของครูฝึกสอนหรือครูที่ขาดประสบการณ์ ซึ่ง
สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ Britton, Paine, Pimm and Raizen (2003 cited in Luft et al.,
2011) ที่พบวําในโปรแกรมการฝึกหัดครูของหลายประเทศแสดงให๎เห็นถึงความสาคัญของระบบ
สนับสนุนโดยเพื่อนรํวมงาน ระหวํางอยูํในกระบวนการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ โดยอธิบายวํา
กระบวนการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพนั้นไมํเน๎นที่พี่เลี้ยงเพียงคนเดียว แตํเน๎นที่ชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพของครู โดย Kristmanson, Lafargue, and Culligan (2012) พบวํา การแบํงปัน
ประสบการณ์ระหวํางการประชุมของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพจะชํวยให๎เกิดการสะท๎อน
คิดที่ชํวยสํงเสริมการปฏิบัติและการสืบสอบของนักศึกษาครู ทั้งนี้ Koh and Divaharan (2011)
อธิบายวํา การสะท๎อนคิดทาให๎เห็นแนวคิดและที่มาของการเชื่อมโยงข๎อมูลความรู๎และการปฏิบัติ โดย
การสะท๎อนคิดอาจชํวยให๎นักศึกษาที่ออกแบบการเรียนการสอนเกิดความชัดเจนในความคิด และการ
เชื่อมโยงของแตํละขั้นตอนไปโดยปริยาย และเห็นวํากระบวนการสะท๎อนคิดเป็นขั้นตอนที่สาคัญใน
การออกแบบการเรียนการสอน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ Causton‐Theoharis, Theoharis, and
Trezek (2008) ที่เสนอแนะวํา หลังจากเขียนแผนการสอนเสร็จและครูดาเนินการสอนเสร็จแล๎วนั้น
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ครูควรจะสะท๎อนคิดให๎เห็นถึงแนวทางการออกแบบการเรียนการสอนและการเตรียมการสอนของ
ตนเอง เพื่อแสดงให๎เห็นถึงความกระตือรือร๎นและการเรียนรู๎ของผู๎เรียน โดยครูควรจะคิดและเขียน
เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองได๎เรียนรู๎รวมทั้งระบุเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีตํางๆ ที่ใช๎เป็นแนวทางในการคิด
ออกแบบการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู๎ เพราะการออกแบบการเรียน การสอนนั้นเป็น
ขั้นตอนสาคัญที่จะต๎องคานึงถึงในการจัดการเรียนรู๎
Niess (2008) อธิบายวํา การเรียนรู๎เกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่
จาเป็นสาหรับนักศึกษาครู และกลยุทธ์ที่สาคัญที่ทาให๎นักศึกษาสามารถพัฒนาความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนได๎ ก็คือ การให๎นักศึกษาครูที่อยูํในสาขาวิชาเดียวกันได๎เรียนรู๎รํวมกันผําน
ประสบการณ์ตรงในกลุํมนักเรียนที่แตกตํางกันไป โดยจะต๎องให๎นักศึกษาครูระบุประเด็นหัวข๎อที่จะ
วางแผนการสอน และออกแบบแนวทางการจัดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ซึ่งจะชํวยให๎นักศึกษาสามารถ
แสดงแนวคิดในการออกแบบการเรียนการสอนที่สอดคล๎องกับบริบทจริง โดยคานึงถึงความ
หลากหลายของวิธีการจัดการเรียนรู๎ และการประเมินผลการเรียนรู๎
จากปัญหาและข๎อค๎นพบข๎างต๎น พบวํา การสํงเสริมให๎นักศึกษาครูสามารถออกแบบการเรียน
การสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพจะสํงผลตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในชั้นเรียนของนักศึกษา และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ สะท๎อนคิดรํวมกับเพื่อนนักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์จะชํวยให๎
นักศึกษาครูเกิดการเรียนรู๎และสามารถการออกแบบการเรียนการสอนได๎เหมาะสมกับบริบทยิ่งขึ้น
ดังนั้น แนวทางการสํงเสริมความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครูจึงควรเปิดโอกาสให๎นักศึกษาได๎เชื่อมโยงความรู๎ระหวํางทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยครูพี่เลี้ยง
และอาจารย์นิเทศก์ รวมทั้งผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูควรรํวมกันชี้แนะและ
กากับดูแลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของนักศึกษา เพื่อให๎นักศึกษาได๎รับการชี้แนะไปในทิศทางที่
สอดคล๎องกัน และยังกํอให๎เกิดการแบํงบันประสบการณ์ระหวํางครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์และ
นักศึกษา รวมทั้งการสนทนาที่กํอให๎เกิดการสะท๎อนคิดและการสืบสอบของนักศึกษาครู ซึ่งจะเป็น
กระบวนการที่ชํวยให๎นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการออกแบบการเรียนการสอนและประสบการณ์
ในการจัดการเรียนรู๎ที่จากัด ได๎มีโอกาสในการเรียนรู๎เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน
จากผู๎ที่มีประสบการณ์มากกวํา
แนวทางดังกลําวสอดคล๎องกับแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community: PLC) ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนา ที่วําด๎วยกระบวนการสร๎างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู๎
จากการปฏิบัติงานของสมาชิก ผํานการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การวิพากษ์วิจารณ์ การสะท๎อนผลการ
ปฏิบัติ การทางานรํวมกัน การรํวมมือรวมพลัง การมุํงเน๎นกระบวนการเรียนรู๎ การสํงเสริม
กระบวนการเรียนรู๎ และการดาเนินการอยํางเป็นองค์รวม ซึ่งชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพครู จะ
ประกอบด๎วยสมาชิกได๎แกํ สํวนที่เป็นครูผู๎สอนและสมาชิกสํวนที่เป็นนักการศึกษาหรือผู๎เชี่ยวชาญ
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โดยสมาชิกเหลํานี้จะต๎องมีความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู๎ของผู๎เรียนรํวมกัน มีการสืบสอบเพื่อสะท๎อนผล
เชิงวิชาชีพ นอกจากนั้นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพไมํวําจะเป็นครูผู๎สอน ผู๎เชี่ยวชาญ นัก
การศึกษาและผู๎บริหาร จะมีการพูดคุยสนทนาเพื่อสะท๎อนผลการปฏิบัติ รวมทั้งรํวมกันเสนอแนะแนว
ทางการปฏิบัติที่ชํวยให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดีขึ้น ซึ่งอาศัยการรํวมมือรวมพลังของครูทั้งหมดใน
โรงเรียนและรํวมกันรับผิดชอบตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน และได๎รับการสนับสนุนทั้งในเชิงโครงสร๎าง
ความสัมพันธ์ของบุคลากร รวมทั้งงบประมาณและสิ่งอานวยความสะดวกตํางๆ เพื่อมุํงไปสูํความสาเร็จ
ภายใต๎เป้าหมายเดียวกัน คือ มุํงเน๎นการเรียนรู๎ที่จะเกิดขึ้นมากกวําให๎ความสาคัญกับการสอน
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ให๎ความสาคัญ
ในการสร๎างวัฒนธรรมการทางานรํวมกัน ความจริงใจของสมาชิก และการดาเนินการอยํางตํอเนื่องใน
โรงเรียน และมุํงเน๎นไปที่การสะท๎อนผลการปฏิบัติ รวมทั้งรํวมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียน ผํานกระบวนการที่แสดงถึงการแบํงปันหรือการแลกเปลี่ยนของครู โดยมี
สมมติฐานคือ สิ่งที่ครูทารํวมกันนอกห๎องเรียนในการวางแผน การออกแบบการจัดการเรียนรู๎และการ
เตรียมการสอนมีความสาคัญเทําๆ กับการจัดการเรียนรู๎ในห๎องเรียน และกระบวนการตํางๆ เหลํานี้
สามารถปรับโครงสร๎างของโรงเรียน พัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนได๎ (Seashore,
Anderson, & Riedel, 2003) ซึ่งสอดคล๎องกับนักการศึกษาอีกหลายทํานที่สรุปเกี่ยวกับ
คุณประโยชน์ของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ไว๎วํา การสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพในโรงเรียน
เป็นสิ่งที่ชํวยปรับปรุงการเรียนรู๎ของนักเรียนในโรงเรียนได๎อยํางยั่งยืน (Cranston, 2009; Louis,
Kruse & Byrk, 1995; Newman & Wehlage, 1995; Hord, 1997, 2004; Oliver & Hipp, 2006;
Rosenholtz, 1989; Sackney, Mitchell & Walker, 2005; Schmoker, 2006 cited in Hipp &
Weber, 2008)
การศึกษาของ Meyer (2002) พบวํา การเข๎ารํวมเป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎จะทาให๎ครู
ที่ไมํมีประสบการณ์ทางการสอนได๎ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ เนื่องจากชุมชน
การเรียนรู๎เป็นการรวมกลุํมโดยสมัครใจของครูเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนรู๎เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนและการเรียนรู๎ของผู๎เรียน โดยชุมชนการเรียนรู๎ของครูจะกระตุ๎นให๎เกิดการสนทนาสะท๎อนการ
ปฏิบัติให๎สมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพได๎รับรู๎และมุํงเน๎นการรํวมมือกันเพื่อการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียน (Hipp & Weber, 2008; Shirley M. Hord, 2008; ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม, 2553)
อาจกลําวได๎วํา การนาแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพซึ่งมุํงเน๎นการรวมตัวกันเป็นกลุํม
ของครูเพื่อรํวมมือรวมพลัง เน๎นการเรียนรู๎รํวมกันและสะท๎อนผลการปฏิบัติอยํางเป็นระบบและ
ตํอเนื่อง มาใช๎ในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ชํวยให๎ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูเกิดการรวมตัวกันเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา ซึ่ง
การรวมตัวและรํวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ สะท๎อนคิดเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนระหวําง
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สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ นําจะชํวยให๎นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูได๎รับข๎อมูลย๎อนกลับ
จากครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ในทิศทางที่สอดคล๎องกัน และนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่อยูํใน
สาขาวิชาเดียวกันได๎รํวมกันเรียนรู๎ผํานประสบการณ์ตรง และได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เกี่ยวกับแนวทางใน
การออกแบบการเรียนการสอนรํวมกับครูพี่เลี้ยง รวมทั้งอาจารย์นิเทศก์ซึ่งมีประสบการณ์ในการสอน
มากกวํา อาจชํวยสํงเสริมให๎นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูสามารถเชื่อมโยงระหวํางความรู๎
ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติในสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูได๎
ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการนาแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพมา
ใช๎ในการพัฒนาความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู วํา
แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพจะสามารถนามาใช๎เป็นพื้นฐานในการดาเนินการเสริมสร๎าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูได๎หรือไมํ อยํางไร
และการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
ตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ควรมีลักษณะ หลักการและขั้นตอนอยํางไร เพื่อจะชํวยให๎
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น โดยสามารถ
แก๎ไขปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาแตํละคน หรือทาให๎สภาพปัญหาในการ
ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาลดลงจากเดิม รวมทั้งอาจชํวยให๎สภาพปัญหาในการ
ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาที่มีอยูํหมดไป จนทาให๎นักศึกษาสามารถออกแบบการเรียน
การสอนได๎ดีขึ้น สามารถออกแบบการเรียนการสอนได๎อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับบริบท และ
สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถนาไปใช๎ได๎จริง รวมทั้งสามารถระบุผลที่เกิดขึ้นจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวทางที่ได๎ออกแบบไว๎ได๎
คาถามการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีคาถามการวิจัย 2 ข๎อ ได๎แกํ
1. กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก๎ไขปัญหาในการ
ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูควรมีลักษณะ หลักการ และขั้นตอน
อยํางไร
2. สภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูกํอนเข๎า
รํวมกระบวนการเป็นอยํางไร และเมื่อนักศึกษาเข๎ารํวมกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
แล๎วจะสํงผลให๎ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
เปลี่ยนแปลงไปหรือไมํ อยํางไร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อนาเสนอกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครู และศึกษาความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพ
ครูที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข๎ารํวมกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ: การวิจัยกรณีศึกษา มี
วัตถุประสงค์ที่จะนาเสนอกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดย
ใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู รวมทั้งศึกษา
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เปลี่ยนแปลงไป
เมื่อเข๎ารํวมกระบวนการ ผู๎วิจัยจึงได๎กาหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. กรณีศึกษาที่ใช๎ในการวิจัยเพื่อตอบคาถามการวิจัยเกี่ยวกับ สภาพปัญหาในการ
ออกแบบการเรียนการสอน และความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อ
เข๎ารํวมกระบวนการคือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแหํงหนึ่งในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ทีฝ่ ึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 11 คน ประกอบ
ด๎วยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย จานวน 5 คน และนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา จานวน 6 คน ที่
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในโรงเรียนประถมศึกษา 4 แหํง เป็นโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษา จานวน 2 แหํง และโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานเทศบาล จานวน 2 แหํง ซึง่
โรงเรียนประถมศึกษาทั้ง 4 แหํงนี้ และเป็นชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาซึ่งเป็น
กรณีศึกษาที่ผู๎วิจัยมุํงเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อตอบคาถามการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะ หลักการ ขั้นตอน
การเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตาม
แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
2. ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ ใช๎ระยะเวลาศึกษาภาคสนามตั้งแตํปลาย
เดือนเมษายน ถึงปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้น 6 เดือน นอกจากนี้กํอนการศึกษาภาคสนาม
ผู๎วิจัยได๎ดาเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลเบื้องต๎นจากนักศึกษาคณะครุศาสตร์จานวน 2 ครั้ง คือ ในชํวง
เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2556 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูใน
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สถานศึกษาของนักศึกษา และความต๎องการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กํอนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ในสถานศึกษา และ ชํวงเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2557 เพื่อนามาวิเคราะห์และระบุองค์ประกอบของ
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาที่มีปัญหาและจาเป็นต๎องได๎รับการ
พัฒนา และหลังจากการศึกษาภาคสนาม ผู๎วิจัยดาเนินการติดตามและสรุปผลการดาเนินการ
เสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตาม
แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพตํอเนื่องอีกประมาณ 6 เดือน
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน หมายถึง การที่นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพ
ครูแก๎ไขสภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนหรือพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอนของ
ตนเอง เพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ตามวัตถุประสงค์ โดยอาศัยความรู๎เกี่ยวกับการวิเคราะห์
และการจัดโครงสร๎างของเนื้อหา การระบุสาระสาคัญของเนื้อหา รวมทั้งความรู๎เกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียน หลักการสอน วิธีสอน รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล
ประกอบด๎วยความสามารถดังนี้
(1) การกาหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู๎ การจัดโครงสร๎างและลาดับเนื้อหาสาระให๎
เหมาะสมกับการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
(2) การเลือกและระบุวิธีสอน รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน สื่อและแหลํงการเรียนรู๎
รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผลได๎อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับเนื้อหาสาระ ผู๎เรียน และ
จุดประสงค์การเรียนรู๎
(3) การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู๎ เป็นลาดับขั้นตอน ตํอเนื่อง และทาให๎ผู๎เรียนมีสํวน
รํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎
(4) การระบุข๎อดีและข๎อที่ควรปรับปรุงของการจัดการเรียนรู๎ตามที่ได๎ออกแบบไว๎
รวมทั้งนาข๎อมูลที่ได๎ไปปรับปรุงการออกแบบการเรียนการสอนได๎
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนดังกลําว ประเมินได๎จากแผนการจัดการ
เรียนรู๎ การสะท๎อนผลการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู การสังเกต
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู รวมทั้งการสัมภาษณ์แบบไมํเป็นทางการ
ทั้งกํอนและหลังการจัดการเรียนรู๎
แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง แนวคิดการพัฒนาการปฏิบัติงาน ที่วําด๎วย
กระบวนการสร๎างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู๎จากการปฏิบัติงานของสมาชิกผํานการรํวมมือรวมพลัง
ด๎วยความไว๎วางใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และการสะท๎อนผลการปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งมุํงเน๎น
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และสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ของสมาชิก และการดาเนินการพัฒนาอยํางเป็นองค์รวมเพื่อนาไปสูํ
เป้าหมายคือการปรับปรุงและพัฒนาผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน โดยสมาชิกของชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพจะประกอบด๎วยสมาชิก 2 กลุํมที่ทางานสนับสนุนกัน กลุํมแรก คือ สมาชิกที่เป็นผู๎ปฏิบัติ และ
กลุํมที่สอง คือ สมาชิกที่เป็นผู๎สนับสนุน
กระบวนการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการดาเนินงาน
รํวมกันของสมาชิกในชุมชนซึ่งประกอบด๎วย 1) สมาชิกผู๎ปฏิบัติ คือ นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
และ 2) สมาชิกผู๎สนับสนุน ได๎แกํ ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ เพื่อมุํงเสริมสร๎างความสามารถใน
การออกแบบการเรียนการสอนบนพื้นฐานของของการแก๎ปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษา ผํานการรํวมกันระบุเป้าหมายด๎านการเรียนรู๎ของนักเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การสังเกต
ชั้นเรียน และการสะท๎อนผลการปฏิบัติเพื่อพัฒนานักเรียน โดยการดาเนินงานมี 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร๎อมและสนับสนุนให๎เกิดโครงสร๎างการดาเนินการเสริมสร๎าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู โดยชี้แจงทาความ
เข๎าใจถึงแนวทางการดาเนินงานเพื่อให๎สมาชิกสามารถรํวมกันดาเนินการในขั้นที่ 2 ได๎อยํางเหมาะสม
ขั้นที่ 2 การดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูผํานวงจรแก๎ปัญหา ประกอบด๎วย 5 ขั้นตอนยํอย ได๎แกํ (1) การสร๎าง
กลุํมชุมชน (2) การค๎นพบปัญหา (3) การริเริ่มพัฒนาตน (4) การฝึกฝนออกแบบการเรียนการสอน และ
(5) การดาเนินการจัดการเรียนการสอน ซึ่งขั้นที่ (1) และ (2) เป็นระยะระบุปัญหา กํอนดาเนินการ
แก๎ปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู และขั้นที่ (3) – (5) เป็น
วงจรแก๎ปัญหา ซึ่งนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ที่รวมตัวกันเป็นสมาชิก
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพรํวมกันแก๎ไขปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา โดยในทุก
ขั้นตอนจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และการสะท๎อนผลปฏิบัติ และจานวนวงจรแก๎ปัญหาจะขึ้นอยูํกับ
สภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่ต๎องได๎รับการแก๎ไข
ขั้นที่ 3 การสร๎างกลไกขับเคลื่อนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูเพื่อให๎สามารถดาเนินการได๎อยํางตํอเนื่องในระยะยาว
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเลือกกรณีศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู๎วิจัยจึงเลือกกรณีศึกษาจานวน 11 คน จากนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแหํงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่รับผิดชอบสอนในรายวิชา
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วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ที่ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การประถมศึกษา และสังกัดสานักงานเทศบาล เพื่อศึกษาความเหมือนและความแตกตํางของ
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู รวมทั้งการ
เสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตาม
แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพที่ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษาที่มีสังกัดแตกตํางกัน ดังนั้น
กรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ จึงประกอบด๎วย
1) กรณีศึกษาที่ผู๎วิจัยมุํงเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อตอบคาถามการวิจัยเกี่ยวกับ สภาพปัญหา
ในการออกแบบการเรียนการสอน และความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลง
ไปเมื่อเข๎ารํวมกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ คือ นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
จานวน 11 คน และ
2) กรณีศึกษาที่ผู๎วิจัยมุํงเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อตอบคาถามการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะ
หลักการ ขั้นตอนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ คือ ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายใน
สถานศึกษา 4 ชุมชน ซึ่งสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาทั้ง 4 ชุมชน
ประกอบด๎วยนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู 11 คน ที่รํวมเป็นกรณีศึกษาดังรายละเอียดในข๎อ 1)
รวมทั้งครูพี่เลี้ยง 13 คน และอาจารย์นิเทศก์ 5 คน ที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพที่เป็น
กรณีศึกษา
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู๎วิจัยใช๎วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล 4 วิธี คือ 1) การศึกษาเอกสาร (documentary study) 2)
การสังเกต (observation) 3) การสัมภาษณ์แบบไมํเป็นทางการ (informal interview) และ 4) การ
สนทนากลุํม (focus group discussion) โดยผู๎วิจัยดาเนินการคัดเลือกเฉพาะข๎อมูลที่มีความสาคัญ
เกี่ยวข๎อง และสอดคล๎องกับประเด็นการวิจัย รวมทั้งตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลเป็นระยะ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข๎อมูล ผู๎วิจัยใช๎การวิเคราะห์เนื้อหาสาหรับข๎อมูลที่ได๎จากเอกสาร และการ
วิเคราะห์แบบอุปนัย (analytic induction) สาหรับข๎อมูลที่ได๎จากการสังเกต สัมภาษณ์ และสนทนา
กลุํม ทั้งนี้ผู๎วิจัยใช๎โปรแกรม Atlas.ti ชํวยในการจัดระบบข๎อมูล
4. การนาเสนอข้อมูล
ผู๎วิจัยนาเสนอข๎อมูลโดยวิธีพรรณนา (description) และพรรณนาวิเคราะห์ (analytic
description)
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได๎กระบวนเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพที่เหมาะสมกับบริบทการฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพครูและสอดคล๎องกับการทางานของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา รวมทั้งอาจารย์นิเทศก์ ซึง่
สามารถใช๎เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่มีลักษณะคล๎ายคลึงกับกรณีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้
2. ได๎ข๎อมูลสภาพกระบวนการเรียนรู๎ในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ จากชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพที่มีลักษณะหลากหลาย เพื่อเป็นตัวอยํางหรือแนวทางในการพัฒนาระบบฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพครูในสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาการดาเนินงานของครูและผู๎ที่สนใจภายในสถานศึกษาฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครู
3. ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนในการดาเนินงานตามกระบวนการเสริมสร๎าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ เพื่อเป็นข๎อมูลสาหรับผู๎ที่สนใจใช๎กระบวนการเรียนรู๎ในชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ ให๎สามารถนาข๎อมูลดังกลําวไปใช๎ในการวางแผนการดาเนินงานหรือกาหนดแนวทางในการ
พัฒนาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษาสาหรับนักศึกษาครูตามแนวคิดนี้ตํอไป
4. ได๎เผยแพรํข๎อความรู๎เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษาสาหรับนักศึกษา
ครูโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพให๎เป็นที่รู๎จักของครูและนักการศึกษาเพื่อนาไปใช๎ในการ
พัฒนาความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู รวมทั้งครูพี่
เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ที่เป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพรํวมกับนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครู

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สาระสาคัญของเนื้อหาในบทนี้เป็นการนาเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับ
การเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตาม
แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ โดยแบํงการนาเสนอเนื้อหาสาระออกเป็น 4 ตอน ซึ่งจะกลําวถึง
รายละเอียดของเนื้อหาสาระในแตํละตอนตํอไป ทั้งนี้เนื้อหาสาระทั้ง 4 ตอน ประกอบด๎วย
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ตอนที่ 3 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอน
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบ
การเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ และเพื่อ
ศึกษาความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข๎ารํวมกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
โดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ผู๎วิจัยจึงได๎นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเป็นพื้นฐานในการอธิบายความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู โดยแบํงเนื้อหาออกเป็น 7 สํวนได๎แกํ 1) ความหมายของการ
ออกแบบการเรียนการสอน 2) ความสาคัญของการออกแบบการเรียนการสอน 3) องค์ประกอบของ
การออกแบบการเรียนการสอน 4) หลักการออกแบบการเรียนการสอน 5) กระบวนการออกแบบการ
เรียนการสอน 6) ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน และ 7) แนวทางการประเมิน
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
รายละเอียดเนื้อหาแตํละสํวนมีดังนี้
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1) ความหมายของการออกแบบการเรียนการสอน
การออกแบบการเรียนการสอนเป็นภารกิจสาคัญของผู๎สอน เนื่องจากทาให๎ทราบ
ลํวงหน๎าวําจะสอนอะไร เพื่อจุดประสงค์การเรียนรู๎ใด จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยํางไร ใช๎สื่อ
การสอนอะไร และวัดผลประเมินผลโดยวิธีใด การออกแบบการเรียนการสอนอยํางถูกต๎องตาม
หลักการยํอมชํวยให๎ผู๎สอนเกิดความมั่นใจในการสอน สอนได๎ครอบคลุมเนื้อหา สอนได๎อยํางมีแนวทาง
และมีเป้าหมาย และเป็นการสอนที่ให๎คุณคําแกํผู๎เรียน
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องพบวํา การออกแบบการเรียนการสอน
(Instructional Design) มีการใช๎คาที่สื่อความหมายในลักษณะเดียวกัน ได๎แกํ การออกแบบระบบ
การเรียนการสอน (Instructional System Design) การพัฒนาระบบการเรียนการสอน
(Instructional Development) การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) การ
ออกแบบระบบการเรียนรู๎ (Learning System Design) และนอกจากนี้ยังพบวํา กระบวนการที่ชํวย
ให๎การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพอีกประการหนึ่งคือ การวางแผน (Planning) ดังที่ (Smith &
Ragan, 2005) ได๎อธิบายไว๎วํา การออกแบบการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการเชิงระบบและ
กระบวนการสะท๎อนผลการเปลี่ยนแปลง การแปลความหมายของการเรียนรู๎และการสอนไปสูํ
แผนการจัดการเรียนรู๎ สื่อการเรียนรู๎ แหลํงการเรียนรู๎และการวัดและประเมินผล
Dillon and Zhu (1997) อธิบายวํา การออกแบบการเรียนการสอนเป็นแนวทาง
ของการจัดการและลาดับข๎อมูลเป็นขั้นๆ โดยการสํงข๎อมูลจากครูไปยังผู๎เรียน การออกแบบการเรียน
การสอนทุกอยํางจึงเกี่ยวข๎องกับการใช๎ทฤษฎีการสอน และโมเดลการออกแบบ ตลอดจนยุทธวิธีตํางๆ
ประกอบกัน สอดคล๎องกับ Richey, Klein, and Tracey (2011) ที่ได๎สรุปความหมายจากที่ Dick,
Carey, and Carey (2009) และ Morrison, Ross, and Kemp (2004) ได๎อธิบายไว๎วํา การ
ออกแบบการเรียนการสอน (Instructional design) แตํเดิมก็คือ การออกแบบระบบการเรียนการ
สอน (Instructional System design: ISD) ซึ่งประกอบด๎วย การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา
การนาไปใช๎ และการประเมินผล
อยํางไรก็ตาม Reigeluth (1983 cited in Richey et al., 2011) อธิบายเกี่ยวกับ
การออกแบบการเรียนการสอนวํา เปรียบเสมือนการเจียระไนการเรียนการสอน คือการออกแบบการ
เรียนการสอนเป็นกระบวนการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการเรียนรู๎ที่ดีและเหมาะสมที่สุดที่จะชํวยให๎
ผู๎เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด๎านความรู๎และทักษะในการเรียนแตํละวิชา โดยมองวําการออกแบบ
การเรียนการสอนเป็นองค์ความรู๎ในการกาหนดแนวทางการเรียนการสอนเพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนบรรลุผล
การเรียนรู๎ทั้งด๎านผลสัมฤทธิ์และด๎านเจตคติอยํางสมบูรณ์ สํวน Gustafson & Branch (2007 cited
in Richey et al., 2011) อธิบายวํา การออกแบบการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ
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นามาใช๎เพื่อพัฒนาการศึกษาและโปรแกรมการฝึกอบรมที่วางโครงสร๎างไว๎อยํางมั่นคงแล๎ว สอดคล๎อง
กับ Piskurich (2006 cited in Richey et al., 2011) ที่อธิบายวํา การออกแบบการเรียนการสอน
เป็นการวางเค๎าโครงที่เป็นกระบวนการพื้นฐานที่งํายที่สุดเพื่อชํวยให๎สามารถออกแบบการอบรมที่มี
ประสิทธิภาพ
Richey, Klein, and Tracey (2011) สรุปวํา การออกแบบการเรียนการสอน
เป็นศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงในการพัฒนา การประเมินผล และ
การจัดสถานการณ์ที่เอื้อให๎เกิดการเรียนรู๎และการการแสดงความสามารถของผู๎เรียน โดยความรู๎ที่
เกี่ยวข๎องกับการออกแบบการเรียนการสอน จะให๎ความสาคัญกับองค์ประกอบตํางๆ ที่มีผลกระทบตํอ
กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน
วารินทร์ รัศมีพรหม (2542) สรุปความหมายจากที่ ที่ Dick, Carey, and Carey
(2009) และ Morrison, Ross, and Kemp (2011) กลําวไว๎วํา การออกแบบการเรียนการสอน
(Instructional design) หมายถึง การกาหนดแบบแผนของการจัดการเรียนการสอนไว๎ลํวงหน๎าโดย
การจัดทาขึ้นอยํางมีจุดมุํงหมายของการจัดการเรียนการสอนอยํางชัดเจน ประกอบไปด๎วย
องค์ประกอบตํางๆ ของการจัดการเรียนการสอน ได๎แกํ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนและกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน
ตํอเนื่องอยํางเป็นระบบ เพื่อให๎บรรลุตามจุดมุํ งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นๆ
และเมื่อนาแนวทางการจัดการเรียนรู๎ที่ออกแบบไว๎ไปปฏิบัติจะสามารถทาได๎ด๎วยความสะดวก
รวดเร็ว ประหยัดเวลา คําใช๎จําย และเกิดผลตามที่ต๎องการทุกประการ ดังนั้นการออกแบบการเรียน
การสอน จึงเป็นสิ่งที่ชํวยให๎ผู๎สอนดาเนินการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางสะดวก ราบรื่น ลดปัญหาที่
จะเกิดขึ้น ในการจัดการเรียนการสอน และที่สาคัญคือชํวยให๎นักเรียนได๎เกิดการเรียนรู๎ เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และพัฒนาให๎มีคุณลักษณะตามพึงประสงค์
Sims and Koszalka (2008) ให๎ความหมายของ Instructional Design ไว๎ใน
Competencies for the New-Age Instructional Designer ไว๎วํา การออกแบบการเรียนการสอน
เป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญที่ทาให๎เกิดการรวมกันของยุทธศาสตร์การสอน กิจกรรมการเรียนรู๎และ
แหลํงเรียนรู๎ที่ชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎
ชนาธิป พรกุล (2551) กลําวโดยสรุปวํา การออกแบบการเรียนการสอนเป็นการ
วางเค๎าโครงของการสอนของครู ที่ทาให๎เห็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ถือเป็น
ขั้นตอนในการเลือกวิธีการจัดการเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับรูปแบบการเรียนการสอน วิธีการสอน เทคนิค
การสอน เพื่อใช๎เป็นแนวทางกาหนดกิจกรรมการเรียนรู๎ ที่จะปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู๎
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ความหมายของการออกแบบการเรียนการสอนมีการอธิบายไว๎คํอนข๎างใกล๎เคียง
กับการวางแผน อยํางไรก็ตาม Freiberg and Driscoll (1996) ได๎อธิบายถึงความแตกตํางระหวําง
การออกแบบการเรียนการสอน และ การวางแผน ไว๎ดังนี้
“การวางแผนและการออกแบบการเรียนการสอนเปรียบเสมือนเหรียญที่
มี 2 ด้าน โดยการวางแผน (Planning) เป็นกระบวนการทางความคิดที่เกิดขึ้น
ก่อนการสอน โดยในขณะวางแผนนั้นผู้สอนจะพยายามเลือกเนื้อหาสาระ รวมทั้ง
บริบทต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ส่วนการออกแบบ (Design) เป็น
กระบวนการในการนาแผนการที่วางไว้ออกมาเป็นพิมพ์เขียว เมื่อออกแบบการ
เรียนการสอนผูส้ อนจะบันทึกองค์ประกอบที่สาคัญที่เกิดจากการวางแผน และ
พัฒนาพิมพ์เขียวเพื่อให้สามารถนาไปจัดการเรียนการสอนได้ ซึ่งเป็นการแสดงถึง
การวางแผนที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ”

สํวนความหมายของการวางแผน (Planning) นั้น Freiberg and Driscoll
(1996) ได๎อธิบาย ไว๎ 4 ลักษณะ ดังนี้
การวางแผน คือ การมองเห็นภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นการสร๎าง
การเตรียมการ การจัดการ และการออกแบบสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชั้นเรียน
การวางแผน คือ การแนะนาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดที่จะชํวยให๎
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชั้นเรียนดาเนินไปอยํางลื่นไหลตั้งแตํเริ่มต๎นจนกระทั่งสิ้นสุดการเรียนการ
สอนในแตํละครั้ง
การวางแผน คือ การจัดการเวลาและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชั้นเรียน
โดยอาจเป็นได๎ทั้งการวางแผนระยะสั้นหรือระยะยาว
การวางแผน คือ การตัดสินใจเลือกวิธีการและเนื้อหาสาระที่ต๎องสอน ซึ่ง
อยูํบนพื้นฐานสาคัญ 3 ประการ คือ 1) ความรู๎และประสบการณ์เดิมของผู๎เรียน 2) เนื้อหาสาระ
ตามที่หลักสูตรกาหนด และ 3) สภาพและบริบทการจัดการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้น
การวิจัยครั้งนี้ใช๎คาวํา การออกแบบการเรียนการสอน โดยจากความหมาย
ดังกลําวข๎างต๎น สรุปได๎วํา การออกแบบการเรียนการสอน คือ กระบวนการในการพัฒนาการเรียน
การสอน โดยการวางแผน วิเคราะห์สถานการณ์หรือเงื่อนไขในการเรียนรู๎ของผู๎เรียน เป็นการวางเค๎า
โครงการสอนของผู๎สอน ซึ่งจะทาให๎เห็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และสามารถระบุวิธี
สอน รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ รวมทั้งแนวทางการวัดและ
ประเมินผลเหมาะสมกับบริบทมากที่สุด จนนาไปสูํการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถนาไปจัด
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กิจกรรมการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนได๎อยํางเป็นลาดับขั้นตอน ตํอเนื่อง และเหมาะสม อันจะชํวยให๎ผู๎เรียน
เกิดการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2) ความสาคัญของการออกแบบการเรียนการสอน
การออกแบบการเรียนการสอนเป็นงานสาคัญ เนื่องจากการสอนจะประสบผลสาเร็จ
ด๎วยดีหรือไมํมากน๎อยเพียงใด ขึ้นอยูํกับการออกแบบการเรียนการสอนเป็นสาคัญ โดยนักวิชาการได๎
อธิบายถึงความสาคัญและประโยชน์ของการออกแบบการเรียนการสอนไว๎หลายประการ สรุปได๎ดังนี้
Seels and Glasgow (1998) ได๎กลําวถึงผลดีที่เกิดจากการออกแบบการเรียนการ
สอนไว๎ 3 ด๎าน ดังนี้
1. การออกแบบการเรียนการสอนทาให๎ได๎กระบวนการที่จะชํวยให๎ตัดสินใจวํา
ควรจัดการเรียนการสอนอยํางไรให๎ดาเนินไปอยํางเป็นธรรมชาติ และขอบเขตของการสอนควรเป็น
อยํางไร การออกแบบระบบการเรียนการสอนชํวยให๎มองเห็นจุดประสงค์ได๎อยํางชัดเจน และชํวยให๎
การสอนดาเนินไปอยํางเป็นขั้นตอน ทาให๎สามารถรับรองได๎แนํนอนวําจะทาให๎เกิดการสอนที่มี
คุณภาพ การออกแบบระบบการเรียนการสอนเป็นการนาระบบการแก๎ปัญหามาใช๎ ทาให๎ทราบถึง
ความสัมพันธ์ของเหตุและผล ซึ่งจะนาไปสูํการศึกษาเพื่อหาหนทางแก๎ปัญหาตํอไป
2. การออกแบบการเรียนการสอนทาให๎การสอนมีมาตรฐาน ในห๎องเรียนทั่วไปมี
ปัจจัยหลายอยํางที่สํงผลตํอคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน เชํน ความสามารถของครู
บรรยากาศภายในห๎องเรียน อัตราสํวนระหวํางครูตํอผู๎เรียน จานวนที่เพียงพอของสื่อการเรียนการ
สอน และความแตกตํางของผู๎เรียนแตํละคน ในทางกลับกันการออกแบบระบบการเรียนการสอนนั้น
สื่อการเรียนการสอนและกระบวนการตํางๆ ถูกจัดขึ้นเพื่อให๎การสนับสนุนการเรียนการสอน ดังนั้น
การออกแบบระบบการเรียนการสอนจึงควรลดหรือขจัดตัวแปรที่สํงผลถึงการเรียนรู๎ และรองรับ
ผู๎เรียนที่มีความแตกตํางกัน โดยจัดเตรียมการสอนสารองไว๎สาหรับผู๎เรียนที่ต๎องการการสอนเป็นพิเศษ
3. การออกแบบระบบการเรียนการสอนที่ดีจะชํวยลดคําใช๎จํายตํอหัวของผู๎เรียน
เชํน หากอัตราสํวนของครูตํอผู๎เรียนเป็น 1 ตํอ 20 แล๎ว ต๎องใช๎ครูถึง 5 คนในการสอนผู๎เรียน 100 คน
แตํหากมีการวางแผนการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อการสอนประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนแล๎ว จะชํวย
ให๎ ผู๎เรียนสามารถเรียนได๎ด๎วยตนเองโดยไมํต๎องคานึงถึงอัตราสํวนระหวํางครูตํอผู๎เรียนอีกตํอไป และ
ยังสามารถนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนนั้นกลับมาใช๎ใหมํได๎
ชนาธิป พรกุล (2551) ได๎กลําวถึงความสาคัญของการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนไว๎หลายประการ ได๎แกํ
1. ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ทาให๎ได๎รับทั้งความรู๎และกระบวนการ
เรียนรูตํางๆ ผู๎เรียนสามารถใช๎กระบวนการเรียนรู๎ แสวงหาความรู๎อื่นๆ ได๎ด๎วยตนเอง
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2. ผู๎เรียนมีโอกาสค๎นพบวิธีเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับตนเอง และเลือกใช๎กิจกรรมที่ถนัด
เพื่อแสดงความรู๎หรือผลงานของตนเอง
3. ผู๎เรียนเรียนรู๎อยํางมีความสุข
4. ครูมีโอกาสใช๎ความรู๎ ความสามารถให๎เกิดประโยชน์อยํางเต็มที่แกํผู๎เรียน ตนเอง
และวิชาชีพครู
5. ครูมีความสุขที่เห็นผู๎เรียนมีความสุข
จากข๎อมูลดังกลําว จะเห็นวําถ๎าครูไมํออกแบบการเรียนการสอนให๎เหมาะสมกับ
ผู๎เรียนแตํละวัยด๎วยตนเองลํวงหน๎ากํอนจัดการเรียนรู๎ อาจจะไมํสามารถทาให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนา
ให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายการจัดการศึกษา หรือหากครูนาแบบการสอนหรือแผนการ
จัดการเรียนรู๎ที่ผู๎อื่นจัดทาไว๎มาใช๎ อาจจะเกิดปัญหาทาให๎ผู๎เรียนไมํได๎รับการพัฒนาเทําที่ควร ครูควร
ออกแบบการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด และออกแบบ
การประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนและประเมินเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการสอนของตนให๎ดี (วัชรีย์ รํวมคิด, 2551) สอดคล๎องกับความเห็นของ Smith and Ragan
(2005) ที่กลําววํา การออกแบบการเรียนการสอน ชํวยให๎การสอนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
นําสนใจ และสิ่งเหลํานี้คือสิ่งชี้วัดคุณภาพของการสอน แตํครูผู๎สอนสํวนใหญํออกแบบการจัดการ
เรียนรู๎ที่เน๎นการสอนเนื้อหามากกวําการออกแบบที่เน๎นผลการเรียนรู๎ตามเป้าหมายหรือมาตรฐาน
การศึกษาที่กาหนด (เฉลิม ฟักอํอน, 2552)
3) องค์ประกอบของการออกแบบการเรียนการสอน
ในการออกแบบการเรียนการสอนนั้นจะต๎องคานึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานของการ
ออกแบบการเรียนการสอน เพื่อให๎การออกแบบการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพดังที่ตั้งไว๎ โดย
นักวิชาการได๎กาหนดองค์ประกอบของการออกแบบการเรียนการสอนไว๎แตกตํางกันไป ดังนี้
Brown W. (1985) ได๎กาหนดองค์ประกอบของการออกแบบการเรียนการสอน
4 องค์ประกอบ คือ 1) เป้าหมาย 2) วัตถุประสงค์และเนื้อหา 3) สภาพการณ์ และ 4) ผลลัพธ์
Dick et al. (2009) ได๎เสนอองค์ประกอบที่สาคัญของการออกแบบการเรียนการ
สอน 3 องค์ประกอบ ได๎แกํ 1) กาหนดจุดมุํงหมายของการสอน (Identify Instructional Goals) 2)
การพัฒนาการสอน (Conduct Instructional Analysis) 3) การประเมินการเรียนการสอน (Identify
Entry Behaviors Characteristics)
Morrison, Ross, and Kemp (2011) ได๎เสนอหลักพื้นฐานในการออกแบบการ
เรียนการสอนโดยการตอบคาถาม 4 ข๎อ คือ
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1) โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้จะใช๎สอนใคร หมายถึง ลักษณะของผู๎เรียน
2) สิ่งที่ต๎องการให๎เกิดกับผู๎เรียนหรือให๎ผู๎เรียนสามารถทาได๎คืออะไร หมายถึง
จุดประสงค์
3) วิธีการที่จะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎เนื้อหาหรือทักษะได๎ดีที่สุดคืออะไร
หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอน
4) จะทราบได๎อยํางไรวําผู๎เรียนบรรลุผลการเรียนรู๎แล๎ว หมายถึง แนว
ทางการวัดและประเมินผล
องค์ประกอบทั้ง 4 ประการสามารถสรุปความสัมพันธ์ได๎ดังภาพที่ 1

ผู๎เรียน

วิธีการสอน

วัตถุประสงค์

การประเมินผล

ภาพที่ 1 องค์ประกอบในการออกแบบการเรียนการสอน
(Morrison et al., 2011)
ทั้งนี้ Morrison, Ross, Kalman & Kemp อธิบายวํา องค์ประกอบทั้งหมดมี
ความสัมพันธ์กันและครอบคลุมแผนการออกแบบการเรียนการสอนทั้งหมด รูปแบบการออกแบบการ
เรียนการสอนใดๆ จึงเกิดจากการบูรณาการองค์ประกอบเหลํานี้เข๎ามาใช๎และพัฒนาเป็นองค์ประกอบ
ที่สมบูรณ์ของกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน
สํวน Richey et al. (2011) ได๎สรุปองค์ประกอบที่มีผลกระทบตํอกระบวนการ
ออกแบบการเรียนการสอน และผู๎ออกแบบควรคานึงถึงองค์ประกอบเหลํานี้มากกวําการคานึงถึง
กระบวนการ โดยองค์ประกอบดังกลําว มี 6 ประการ คือ
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1. องค์ประกอบด๎านผู๎เรียนและกระบวนการเรียนรู๎
2. องค์ประกอบด๎านการเรียนรู๎และบริบทที่ชํวยให๎ผู๎เรียนแสดงความสามารถ
3. องค์ประกอบด๎านโครงสร๎างเนื้อหาสาระ และการจัดลาดับสาระการเรียนรู๎
4. องค์ประกอบด๎านยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู๎ทั้งที่มีการจัดการเรียนการ
สอนและไมํมีการจัดการเรียนการสอน
5. องค์ประกอบด๎านสื่อการเรียนรู๎และระบบสนับสนุน
6. องค์ประกอบด๎านผู๎ออกแบบและกระบวนการออกแบบ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้ง 6 ประการ สามารถแสดงได๎ดังภาพที่ 2
การเรียนรู๎และบริบท
ผู๎เรียนและ
กระบวนการเรียนรู๎

โครงสร๎างเนื้อหาสาระ
และการจัดลาดับ

ผู๎ออกแบบและ
กระบวนการออกแบบ

ยุทธศาสตร์
การจัดการเรียนรู๎
สื่อการเรียนรู๎และ
ระบบสนับสนุน

ภาพที่ 2 องค์ประกอบที่มีผลกระทบตํอกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน
Richey et al. (2011)
การศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของการออกแบบการเรียนการสอนดังกลําว จะเห็น
ได๎วําการออกแบบการเรียนการสอนจะประกอบด๎วยองค์ประกอบสาคัญ 4 องค์ประกอบ ได๎แกํ 1)
องค์ประกอบด๎านผู๎เรียน 2) จุดประสงค์ 3) วิธีสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และ 4) การวัดและ
ประเมินผล ซึ่งในการออกแบบการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพสูงสุดจะต๎องมีหลักในการออกแบบ
การเรียนการสอน เพื่อแนะนาแนวทางสาหรับครูผู๎สอนหรือผู๎ออกแบบการเรียนการสอน
(Instructional Designer) ให๎ประสบผลสาเร็จและนาความรู๎ที่มีอยูํอยํางหลากหลายไปสูํผู๎เรียนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
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4) หลักการออกแบบการเรียนการสอน
Morrison et al. (2011) ได๎ระบุหลักการสาคัญที่ชํวยให๎เข๎าใจกระบวนการ
ออกแบบการเรียนการสอน และนากระบวนการดังกลําวไปประยุกต์ใช๎ทั้งในระหวํางการวางแผนและ
การนากระบวนการออกแบบการเรียนการสอนไปใช๎ให๎ประสบความสาเร็จไว๎ 7 ประการ ได๎แกํ
1. กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน ต๎องให๎ความสนใจทั้งขั้นตอนที่
เป็นระบบ ทั้งการระบุสภาพปัญหา กระบวนการในการพัฒนา การวัดและประเมินผลที่สอดคล๎องตาม
เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนโดยรวม และรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงภายในแตํละแผนที่
ต๎องสอดคล๎องกันในทุกองค์ประกอบ
2. กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน มักจะเริ่มต๎นที่การระบุปัญหา
เกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยต๎องพิจารณาวําปัญหานั้นสามารถแก๎ได๎โดยใช๎กระบวนการเรียนการ
สอนที่จะออกแบบและพัฒนาหรือไมํ และจาเป็นต๎องใช๎สื่อการเรียนรู๎ ความรู๎และทักษะที่จาเป็น
อะไรบ๎าง
3. แผนการออกแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นในเบื้องต๎นจะเป็นประโยชน์
สาหรับนักออกแบบการเรียนการสอนหรือครูผู๎สอนและทีมวางแผน เนื่องจากแผนที่ถูกออกแบบไว๎นั้น
ในบางครั้งยังไมํสามารถนาไปใช๎กับผู๎เรียนได๎โดยตรง ดังนั้นครูผู๎สอนหรือผู๎ที่จะนาแผนดังกลําวไปใช๎
จะต๎องปรับและเตรียมสื่อการเรียนรู๎ให๎เหมาะสมกับการใช๎จริง
4. ในขณะวางแผนการออกแบบการเรียนการสอน ควรพยายามใช๎ทุกวิถีทาง
เพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนสามารถประสบความสาเร็จในการเรียนรู๎ได๎ทั้งหมด ดังนั้นจึงจาเป็นต๎องมีการ
ทดสอบแผนกํอนที่จะนาไปใช๎จริงวําสํงผลตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียนมากน๎อยเพียงใด
5. ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนที่ออกแบบไว๎นั้นขึ้นอยูํกับความถูกต๎อง
ของข๎อมูลที่ได๎รับในระหวํางการออกแบบการเรียนการสอน โดยข๎อมูลที่ได๎รับนั้นจะมาจากการระบุ
ปัญหา ความต๎องหรือผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง รวมทั้งการวิเคราะห์เป้าหมาย เพื่อให๎สามารถออกแบบ
การเรียนการสอนให๎เหมาะสม เลือกใช๎สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ที่เหมาะสม
6. กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนนั้นมุํงเน๎นที่ผู๎เรียนและการพัฒนา
ศักยภาพของผู๎เรียนมากกวําการมุํงเน๎นที่เนื้อหาสาระที่จะให๎กับผู๎เรียน
7. ไมํมีทางไหนดีที่สุดในการออกแบบการเรียนการสอน ดังนั้นผู๎สอนจึงต๎อง
ออกแบบการเรียนการสอนให๎เหมาะสมกับตนเองในฐานะผู๎สอนและให๎เหมาะสมกับผู๎เรียนที่มีความ
แตกตํางกันไป รวมทั้งเหมาะสมกับชํวงเวลาหรือบริบทที่จะใช๎แผนนั้น ซึ่งสอดคล๎องกับ Gagne,
Briggs, and Wager (2005) ที่กลําววํา ไมํมีรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบใดดีที่สุด
เพราะนักออกแบบแตํละคนตํางใช๎ความรู๎ความเข๎าใจของตนและสิ่งที่สํงผลตํอการเรียนรู๎มาเป็นหลัก
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ในการพัฒนารูปแบบ โดยมีเป้าหมายในการชํวยเหลือกระบวนการเรียนรู๎มากกวํากระบวนการสอน
การออกแบบเป็นกระบวนการที่ต๎องทาซ้าๆ เนื่องจากปัจจัยตํางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การออกแบบ
และพัฒนาจึงต๎องใช๎การวางแผนลํวงหน๎าอยํางรอบคอบ เป็นกระบวนการตํอเนื่อง โดยอาศัยการ
สะท๎อนผลจากการบรรลุจุดประสงค์ของผู๎เรียนเพื่อปรับปรุงการสอนให๎มีประสิทธิภาพ
หลักการดังกลําว สอดคล๎องกับหลักในการออกแบบการเรียนการสอน ของ
Freiberg and Driscoll (1996) ที่ได๎ระบุหลักที่ควรคานึงถึงในการออกแบบไว๎ 4 ประการ คือ
1. ควรคานึงถึงบริบทในการสอน
2. ควรคานึงถึงเนื้อหาสาระที่จะต๎องสอน
3. ควรคานึงถึงตัวผู๎เรียน และ
4. ควรคานึงถึงตัวผู๎สอน
นอกจากนี้ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข (2556) ยังได๎กลําวถึงข๎อควร
คานึงในการวางแผนหรือการออกแบบการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางอยํางเป็นขั้นตอน
สรุปได๎ ดังนี้
1. กาหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ควรให๎ครบทั้งด๎านความรู๎ กระบวนการ
และเจตคติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. กาหนดเนื้อหา/สาระให๎สอดคล๎องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแตํละข๎อ
สาระที่ระบุอาจเป็นข๎อเท็จจริง มโนทัศน์ คานิยาม/คาจากัดความ หลักการ กฎ และทฤษฎี
3. กาหนดยุทธศาสตร์การสอนวํา ต๎องการใช๎หรือเน๎นทฤษฎีการเรียนรู๎
หลักการเรียนรู๎หรือแนวคิดใดๆ ที่พิจารณาแล๎วมีความเหมาะสมกับเนื้อหา ความสามารถของผู๎เรียน
แตํละคน รวมทั้งบริบทของแหลํงที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการจัดการเรียนการสอนอาจ
เน๎นครูเป็นศูนย์กลางบ๎าง สื่อการสอนเป็นศูนย์กลางบ๎างและพยายามจัดให๎เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง
ในการจัดการเรียนการสอนนั้นให๎คานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับผู๎เรียนเป็นสาคัญ จากนั้นจึงเลือกใช๎
กระบวนการจัดการเรียนรู๎ วิธีการสอน เทคนิคการสอน หรือใช๎แบบผสมผสานด๎วยวิธีการสอนและ
เทคนิคการสอนที่หลากหลาย มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและบริบท นอกจากนี้ครูยังต๎องเตรียม
แหลํงข๎อมูลที่เป็นแหลํงเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนไปสืบค๎นเพื่อตอบปัญหาที่สงสัยด๎วยตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนรู๎ที่
เป็นการสร๎างความรู๎ใหมํ
4. กาหนดวิธีวัดผลการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการที่หลากหลายเป็นการวัดผลที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง
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กลําวโดยสรุป คือ การออกแบบการเรียนการสอนที่ดีควรคานึงถึงความแตกตําง
ระหวํางบุคคล ซึ่งจะทาให๎การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู๎ที่ตั้งไว๎
และสํงผลให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
5) กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน
Briggs (1997) ได๎เสนอขั้นตอนของการออกแบบการเรียนการสอนไว๎ 8 ขั้น คือ
1. ระบุเป้าหมายการเรียนรู๎
2. จัดหลักสูตรหรือรายวิชา
3. เขียนจุดประสงค์
4. เตรียมการประเมินผลความสามารถของผู๎เรียน
5. วิเคราะห์จุดประสงค์
6. ออกแบบยุทธศาสตร์การสอน
7. ออกแบบการเรียนการสอนหรือโมดูล
8. วัดผลและสรุป
Smith and Ragan (2005) เสนอวํา กิจกรรมที่สาคัญในการออกแบบการเรียนการ
สอน ได๎แกํ การวิเคราะห์การสอน การกาหนดยุทธศาสตร์การสอน และการประเมินผล ภารกิจของ
นักออกแบบการเรียนการสอนจะอยูํในขอบขํายของคาถามหลัก 3 ประการ คือ
1. เราจะไปที่ไหน : เป้าหมายของการสอนคืออะไร
2. เราจะไปถึงจุดนั้นได๎อยํางไร : อะไรคือยุทธศาสตร์และสื่อกลางของการสอน
3. เราจะทราบได๎อยํางไรวําบรรลุจุดหมายที่ต๎องการแล๎ว : ควรใช๎แบบทดสอบใด
จะวัดผลและปรับปรุงการสอนอยํางไร
สํวน Morrison et al. (2011) ได๎สรุปกระบวนการสาคัญในการออกแบบการเรียน
การสอนไว๎ดังนี้
1. ระบุปัญหาในการเรียนการสอนและระบุเป้าหมายสาหรับการออกแบบ
โปรแกรมการเรียนการสอน
2. ตรวจสอบคุณลักษณะของผู๎เรียนที่ควรให๎ความสนใจในระหวํางการวางแผน
3. ระบุสาระการเรียนรู๎และวิเคราะห์องค์ประกอบของงานที่เกี่ยวข๎องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว๎
4. กาหนดวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู๎สาหรับผู๎เรียน
5. จัดลาดับเนื้อหาสาระในแตํละหนํวยการเรียนรู๎ เพื่อการเรียนรู๎อยํางเป็นลาดับ
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6.
บรรลุวัตถุประสงค์ได๎
7.
8.
9.
การเรียนรู๎

การออกแบบยุทธศาสตร์การเรียนการสอนเพื่อให๎ผู๎เรียนแตํละคนจะสามารถ
วางแผนการสื่อสารในการจัดการเรียนรู๎
พัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์
เลือกทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม

กระบวนการดังกลําวมีความเป็นอิสระจากกัน คือไมํจาเป็นต๎องเริ่มจาก 1 ถึง 9
รวมทั้งไมํมีจุดเริ่มต๎นและจุดสิ้นสุด โดยขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอนและการพัฒนารูปแบบ
การสอนจะเป็นวงจรซ้าแล๎วซ้าอีก และต๎องอาศัยการวางแผนการออกแบบการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎แนํใจวําการเรียนการสอนที่ได๎ออกแบบไว๎นั้นมีประสิทธิภาพ
นอกจากกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนข๎างต๎นนี้ ชนาธิป พรกุล (2551) ได๎
กลําวถึงขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอน ไว๎เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ สรุปได๎ดังนี้
1. ศึกษาหนํวยการเรียนรู๎ในเรื่องเนื้อหาและผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง
2. ศึกษาผู๎เรียนในเรื่องวิธีการเรียนรู๎และความแตกตํางระหวํางบุคคล
3. ศึกษารูปแบบการเรียนการสอน วิธี การสอน และเทคนิค การสอนที่สอดคล๎อง
กับเนื้อหาและทาให๎ผู๎เรียนเกิดผลการเรียนรู๎ตามที่คาดหวัง
4. เลือกรูปแบบการเรียนการสอน หรือวิธีการสอน หรือเทคนิคการสอน ใน 1
หนํวยการเรียนรู๎มักใช๎รูปแบบการเรียนการสอน 1 รูปแบบรํวมกับหลายวิธีการสอนและเทคนิคการ
สอนตํางๆ
5. กาหนดสื่อและแหลํงการเรียนรู๎
6. เลือกวิธีและเครื่องมือวัดผล และตั้งเกณฑ์การประเมินผล
การออกแบบการเรียนการสอนควรทาในแผนระดับหนํวยการเรียน เพื่อให๎ครู
สามารถเลือกกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎ถูกต๎องเหมาะสม ในแผนระดับรายชั่วโมงหรือครั้ง สาหรับครูที่มี
ความชานาญอาจออกแบบการเรียนการสอนไปพร๎อมกับเลือกกิจกรรมการเรียนรู๎ และเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู๎ ระดับรายชั่วโมงหรือรายครั้ง แตํการออกแบบการเรียนการสอนลักษณะนี้อาจทาให๎ครู
ใช๎วิธีสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู๎ไมํหลากหลาย เพราะไมํได๎มองภาพรวมของหนํวยการเรียนรู๎
นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี (2554) ยังได๎เสนอระบบการออกแบบการเรียนการสอน
เพื่อใช๎ในการวางแผนการสอน ระบบนี้ถือเป็นระบบยํอยระบบหนึ่งของระบบการเรียนการสอน การ
ออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้แบํงขั้นตอนการดาเนินงานเป็น 2 ขั้นตอนใหญํๆ ได๎แกํ การ
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คิดออกแบบและการเขียนแผนการสอน โดยขั้นตอนการคิดออกแบบมีกิจกรรมยํอยๆ หลายประการ
คล๎ายกับการออกแบบหลักสูตรทั่วไป คือ การพิจารณาหลักสูตร ปัญหา ความต๎องการของผู๎เรียน
ผู๎สอน ไปกาหนดเนื้อหา มโนทัศน์และวัตถุประสงค์ ประกอบกับเงื่อนไขหรือข๎อจากัดตํางๆ ในบริบท
ที่เกี่ยวข๎อง จากนั้นจึงกาหนดยุทธศาสตร์การสอน กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการ
สอน รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนและนาไปจัดทาหรือเขียนแผนการสอน โดยมี
องค์ประกอบสาคัญ ได๎แกํ เนื้อหาสาระ มโนทัศน์ กิจกรรมการเรียนรู๎ สื่อการเรียนรู๎ การวัดและ
ประเมินผล และบันทึกหลังสอน
แนวคิดดังกลําวสอดคล๎องกับกระบวนการวางแผนของ Freiberg and Driscoll
(1996) ที่อธิบายวําการวางแผนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นวงจร 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ระยะกํอนการวางแผน (Preplanning) เป็นกระบวนการทางความคิดที่ผู๎สอน
คานึงถึงทางเลือกที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู๎ และตัดสินใจเลือกหนึ่งหรือหลายๆ แนวทางที่จะ
ใช๎ในการดาเนินการจัดการเรียนการสอน ระยะกํอนการวางแผนจะชํวยให๎ผู๎สอนเห็นภาพของ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎รวมทั้งสื่อการเรียนรู๎ที่จะต๎องใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ เป็น
ระยะที่ผู๎สอนจะได๎ตรวจสอบความคิดของตนเอง
2. ระยะวางแผน (Active planning) เป็นระยะที่ผู๎สอนตัดสินใจเลือกแนวทางการ
จัดการเรียนรู๎ และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมที่สุด ผู๎สอนจะเห็นยุทธศาสตร์การสอน
และรายละเอียดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทั้งหมด
3. ระยะดาเนินการใช๎แผน (Ongoing planning) เป็นระยะที่เกิดขึ้นระหวํางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเนื่องมาจากสาเหตุตํางๆ ทาให๎
ต๎องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแผนการที่วางไว๎
4. ระยะหลังการวางแผน (Postplanning) เป็นระยะที่เกิดขึ้นหลังจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ เป็นระยะที่ผู๎สอนวิเคราะห์บทเรียนที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
รวมทั้งบันทึกการสอนทั้งสํวนที่ประสบความสาเร็จและข๎อผิดพลาดที่เกิดขึ้นซึ่งจะมีผลตํอการวาง
แผนการสอนในอนาคตตํอไป
ถึงแม๎วําขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอนแตํละรูปแบบ รวมทั้งกระบวนการ
วางแผนอาจมีรายละเอียดขั้นตอนยํอยที่แตกตํางกันไป แตํมีขั้นตอนหลักคล๎ายคลึงกัน คือ การวางแผน
ให๎ได๎มาซึ่งแบบการสอน ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ได๎แกํ การพิจารณาข๎อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข๎องเพื่อ
กาหนดองค์ประกอบด๎าน วัตถุประสงค์ เนื้อหา ยุทธศาสตร์หรือวิธีสอนและการประเมินผล จากนั้นจึง
นาไปสูํการจัดทาแผนการสอนเพื่อนาไปใช๎จัดการเรียนการสอน และประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการ
จัดการเรียนรู๎ตามแผน
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6) ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการออกแบบการเรียนการสอนพบวํา การ
ออกแบบการเรียนการสอนนั้นเป็นเป็นสมรรถนะสาคัญประการหนึ่งที่จาเป็นต๎องพัฒนาให๎แกํครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดย Gall and Vojtek (1994) ได๎จาแนกจุดมุํงหมายในการพัฒนาวิชาชีพครู
วําต๎องพัฒนาสมรรถภาพครูใน 8 ด๎าน คือ 1) ความรู๎ ความเข๎าใจ 2) เจตคติ 3) ทักษะและ
ยุทธศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู๎ 4) ความสามารถในการสะท๎อนผลการปฏิบัติ งานและการตัดสินใจ
5) ความสามารถในการแสดงบทบาทความเชี่ยวชาญพิเศษ 6) ความสามารถในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 7) ความสามารถในการพัฒนาและดาเนินการใช๎หลักสูตร และ
ความสามารถในการปรับโครงสร๎างของหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการ
จัดระบบในองค์กร
นอกจากนั้น The College Academic Council (2004) ได๎เสนอสมรรถภาพ
การสอนของครูในศตวรรษที่ 21 ไว๎ 4 ประการ คือ
1. ครูต๎องมีความเข๎าใจวําผู๎เรียนมีรูปแบบการเรียนรู๎ที่แตกตํางกัน ต๎องสามารถ
ประยุกต์ใช๎ความรู๎ในการจัดการเรียนการสอนให๎เหมาะสมกับผู๎เรียน
1.1 ครูสามารถระบุได๎วํารูปแบบการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเป็นแบบใด และการ
สอนแบบใดจึงจะได๎ผลกับรูปแบบการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
1.2 ครูสามารถประยุกต์ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการสอนและการเรียนรู๎ในการ
ออกแบบการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
1.3 ครูสามารถสร๎าง/จัดสภาพแวดล๎อมที่ชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎
1.4 ครูสามารถกาหนดแหลํงการเรียนรู๎และใช๎แหลํงการเรียนรู๎เพื่อสํงเสริม
การสอนของตน
1.5 ครูสามารถระบุผลกระทบของการสอนที่มีตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
2. ครูสามารถใช๎ยุทธศาสตร์การสอนที่หลากหลาย
2.1 ครูสามารถประยุกต์ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเรียนรู๎มาใช๎ในการ
วางแผนและจัดประสบการณ์การเรียนรู๎
2.2 ครูมีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถใช๎ยุทธศาสตร์การสอนและการ
เรียนรู๎อยํางหลากหลาย
2.3 ครูสามารถประเมินจุดเดํนจุดด๎อยของยุทธศาสตร์การสอนและการ
เรียนรู๎ที่มีอยูํอยํางหลากหลายได๎
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2.4 ครูสามารถเลือกและใช๎ยุทธศาสตร์การสอนและการเรียนรู๎ที่เหมาะสม
กับกิจกรรมการเรียนรู๎และการมีสํวนรํวมของผู๎เรียน
2.5 ครูสามารถประเมินประสิทธิภาพของยุทธศาสตร์การสอนและการเรียนรู๎
ที่ใช๎ได๎
3. ครูสามารถประเมินผลการเรียนรู๎โดยใช๎เครื่องมือและเทคนิคการประเมินที่มี
ความตรงและความเที่ยง
3.1 ครูสามารถประเมินผลการเรียนรู๎โดยใช๎เครื่องมือและเทคนิคการ
ประเมินที่มีความตรงและความเที่ยง
3.2 ครูสามารถประเมินจุดเดํนและจุดด๎อยของเครื่องมือและเทคนิคในการ
ประเมินผลที่มีอยํางหลากหลาย
3.3 ครูสามารถเลือกและใช๎เครื่องมือและเทคนิคการประเมินที่เหมาะสม
3.4 ครูสามารถกาหนดเกณฑ์การประเมินผล
3.5 ครูต๎องแนํใจวํา ผู๎เรียนได๎รับข๎อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความก๎าวหน๎าของ
ผู๎เรียน
4. ครูสามารถทางานอยํางอิสระและทางานรํวมกับผู๎อื่นในการพัฒนาและ
ประยุกต์ความรู๎เพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนที่มีความแตกตํางกันบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู๎ได๎
4.1 ครูสามารถกาหนดแหลํงการเรียนรู๎ จัดวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู๎ที่
ตรงกับความต๎องการ ความสนใจ และความสามารถของผู๎เรียน
4.2 ครูสามารถประเมินจุดเดํน จุดด๎อยของวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู๎
และเลือกใช๎ได๎อยํางเหมาะสม
4.3 ครูสามารถสร๎างสรรค์วัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู๎ที่ชํวยให๎ผู๎เรียนได๎
บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู๎
ทั้งนี้ International Board of Standards for Training, Performance and
Instruction หรือ IBSTPI (2012) ได๎กาหนดสมรรถนะสาคัญของครูในปี ค.ศ. 2012 ไว๎ 5 ด๎าน โดยระบุ
สมรรถนะสาคัญเกี่ยวกับการวางแผนและการออกแบบการเรียนการสอนไว๎ถึง 2 ด๎าน ดังนี้
1) สมรรถนะด๎านการวิเคราะห์และการวางแผน ประกอบด๎วย 4 ตัวชี้วัด คือ
(1) การประเมินความต๎องการของผู๎เรียน และเลือกใช๎ยุทธศาสตร์การ
จัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสม
(2) การระบุและอธิบายลักษณะของผู๎เรียนและบริบทแวดล๎อมในการ
จัดการเรียนรู๎
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(3) การเลือกและใช๎เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อระบุสาระการเรียนรู๎ที่เหมาะสม และ
(4) การวิเคราะห์คุณลักษณะที่คาดหวังของผู๎เรียนและการบูรณาการสื่อการ
เรียนรู๎ที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู๎เรียน และ
2) สมรรถนะด๎านการออกแบบและการพัฒนา ประกอบด๎วย 7 ตัวชี้วัด คือ
(1) ใช๎การออกแบบการเรียนการสอนและพัฒนากระบวนการที่เหมาะสมใน
การมอบหมายงานแกํผู๎เรียน
(2) จัดโครงสร๎างการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งการออกแบบการออกแบบ
การเรียนการสอน การพัฒนาชิ้นงาน และการวัดผล
(3) การออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอน
(4) วางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบไมํเป็นทางการ
(5) เลือกใช๎หรือปรับปรุงสื่อการเรียนรู๎ได๎เหมาะสม
(6) การพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ และ
(7) ออกแบบแนวทางประเมินผลการเรียนรู๎
สาหรับประเทศไทย การออกแบบการเรียนการสอนและการพัฒนาแผนการสอนเป็นสิ่ง
สาคัญเชํนเดียวกัน โดยสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (2548) ได๎ศึกษาความ
ต๎องการของครูในการพัฒนาสมรรถนะเพื่อนาไปกาหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2549-2551 พบวํา ครูมีความต๎องการพัฒนาสมรรถนะตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเรียงตามลาดับ ดังนี้
1) สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได๎อยํางหลากหลาย
2) สามารถจัดทาหลักสูตรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถออกแบบการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับวัยของผู๎เรียน
4) สามารถเลือกใช๎สื่อ พัฒนาสื่อ และสร๎างสื่อหรืออุปกรณ์สํงเสริมการเรียนรู๎
ของผู๎เรียน
5) สามารถใช๎ทักษะในการฟัง พูด อําน เขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมายได๎
อยํางถูกต๎อง
6) สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ที่ดี
7) สามารถเลือกใช๎ ออกแบบ สร๎างและปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการ
เรียนรู๎ที่ดี
8) สามารถทาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู๎เรียน
9) สามารถนาผลวิจัยไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และ
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10) สามารถนาผลการประเมินไปใช๎ปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎และการพัฒนา
หลักสูตร
นอกจากนั้นยังพบวํา ครูแสดงความต๎องการพัฒนาสมรรถนะเรียงตามลาดับดังนี้
1) เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู
2) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3) การใช๎สื่อ การผลิตสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู๎
4) การออกแบบและจัดประสบการณ์การเรียนรู๎
5) ภาษาอังกฤษและภาษาตํางประเทศอื่นสาหรับครู
6) มาตรฐานการเรียนรู๎ชํวงชั้นของหลักสูตร
7) การทาวิจัยในชั้นเรียน
8) การฝึกปฏิบัติการวิจัย
9) การสร๎างและการใช๎เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา และ
10) การออกแบบ การสร๎าง การนาไปใช๎ การประเมินผลและการปรับปรุง
นวัตกรรม
ทั้งนี้ คุรุสภาได๎กาหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูไว๎ ในมาตรฐานที่ 4 วําครูจะต๎อง
พัฒนาแผนการสอนให๎สามารถปฏิบัติได๎เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช๎ ปรับปรุง หรือสร๎างแผนการ
สอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถนาไปใช๎จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ให๎ผู๎เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู๎ โดยกาหนดสมรรถนะไว๎ 4 ประการ คือ 1) สามารถ
นาประมวลรายวิชามาจัดทาแผนการเรียนรู๎รายภาค และตลอดภาค 2) สามารถออกแบบการเรียนรู๎ที่
เหมาะสมกับวัยของผู๎เรียน 3) สามารถเลือกใช๎ พัฒนา และ สร๎างสื่ออุปกรณ์ที่สํงเสริมการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียน และ 4) สามารถจัดกิจกรรมที่สํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและจาแนกระดับการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียนจากการประเมินผล
อยํางไรก็ตาม การศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบการสอน มี
การกลําวถึงการออกแบบการสอนในหลายลักษณะได๎แกํ Ability คือ ความสามารถ หรือ Capability
คือ ความสามารถที่ไปถึงได๎ รวมทั้ง Competency คือ สมรรถนะ อยํางไรก็ตาม Capability คือ
ความสามารถที่ไปถึงได๎ ทางการศึกษา หมายถึง ความสามารถหรือคุณลักษณะที่ผู๎เรียนจาเป็นต๎องมี
เพื่อให๎เรียนรู๎ได๎ดี แตํ สมรรถนะ (Competency) พจนานุกรมการศึกษาของกู๏ด (Good, 1973) อธิบาย
วํา “สมรรถนะ คือ ทักษะ (skill) มโนทัศน์ (concept) และทัศนคติ (attitude) ที่จะต๎องมีในการ
ทางานทุกชนิด และความสามารถในการนาวิธีการและความรู๎พื้นฐานไปใช๎กับสถานการณ์จริง” สํวน
Ability หรือ ความสามารถ นั้นราชบัณฑิตยสถาน (2555) ได๎บัญญัติความหมายไว๎ในพจนานุกรม
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ศัพท์ศึกษาศาสตร์ วํา Ability หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลด๎านความรู๎และทักษะในการทา
กิจกรรมใดๆ ให๎สาเร็จได๎ในระดับหนึ่ง คุณลักษณะนี้มีทั้งที่มีมาแตํกาเนิดและที่เกิดจากการเรียนรู๎ใน
ภายหลัง ซึ่งประกอบด๎วย 3 สํวนยํอย ได๎แกํ
1) ความรู๎ (knowledge) มีความรอบรู๎ ในข๎อเท็จจริงที่จาเป็น สาหรับทางาน
หนึ่งๆ ความรู๎นี้มีลักษณะกว๎างขวางกวําทักษะ เพราะความรู๎ บํงบอกถึงขอบเขต สติปัญญาภายในงาน
หรือภารกิจ ที่บุคคลหนึ่งกระทาอยูํ การจะประสบความสาเร็จ ในการผําตัดสมองได๎ คนเป็นแพทย์
จาต๎องมีความรู๎มากกวําด๎านใดด๎านหนึ่งเพียงอยํางเดียว แตํต๎องมีความรู๎กว๎างขวางเกี่ยวข๎องกับสรีระ
ศาสตร์ พิธีการในห๎องผําตัด วิธีกู๎ชีวิตคนไข๎ และขั้นตอน การทาหลักฐานด๎านประกันชีวิตด๎วย เป็นต๎น
2) ทักษะ (skill) หมายถึง ความคลํองแคลํว รู๎จักขั้นตอน และวิธีการ สาหรับ
ปฏิบัติภารกิจใดภารกิจหนึ่ง ให๎ลุลํวงได๎เป็นอยํางดี ทักษะนี้มีตั้งแตํ ความแข็งแกรํงทางรํางกาย ไป
จนถึงความปราดเปรียว คลํองแคลํว กับการเรียนรู๎เฉพาะเรื่อง สรุปก็คือ การเกํงเฉพาะ เรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ยกตัวอยํางเชํน การทาศัลยกรรมสมอง ต๎องการทักษะ สามารถเคลื่อนไหว เพียงเล็กน๎อย โดยใช๎
เครื่องมือ ประณีตละเอียดอํอน ประกอบกับ การรู๎ลักษณะ และการทางานของสมอง ในรายละเอียด
ลึกลงไป
3) ความสามารถเฉพาะตัว หรือพรสวรรค์ (talent) เป็นคุณสมบัติสาหรับทางาน
ใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแตํกาเนิด เชํน ความสาเร็จของการผําตัดสมอง แสดงให๎เห็น
ถึงความสามารถเฉพาะตัว ด๎านการใช๎มือ แพทย์มีความสามารถด๎านนี้มาแตํกาเนิด จากนั้นก็ฝึกฝน
ตนเอง จนคลํองแคลํวเชี่ยวชาญ คาวําพรสวรรค์นี้ มีความหมายเหมือนกับความสามารถตาม
ธรรมชาตินั่นเอง
ดังนั้นหากจะอธิบาย การออกแบบการสอน (Instructional design) ซึง่
Morrison et al. (2011) กลําวไว๎วํา หมายถึง “การกาหนดแบบแผนของการจัดการเรียนการสอนไว๎
ลํวงหน๎าโดยการจัดทาขึ้นอยํางมีจุดมุํงหมายของการจัดการเรียนการสอนอยํางชัดเจน ประกอบไป
ด๎วยองค์ประกอบตํางๆ ของการจัดการเรียนการสอน ได๎แกํ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนและกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์
กันตํอเนื่องอยํางเป็นระบบ เพื่อให๎บรรลุตามจุดมุํงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นๆ
และเมื่อนาแนวทางการจัดการเรียนรู๎ที่ออกแบบไว๎ไปปฏิบัติจะสามารถทาได๎ด๎วยความสะดวก รวดเร็ว
ประหยัดเวลา คําใช๎จําย และเกิดผลตามที่ต๎องการทุกประการ ดังนั้นการออกแบบการเรียนการสอน
จึงเป็นสิ่งที่ชํวยให๎ผู๎สอนดาเนินการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางสะดวก ราบรื่น ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ในการจัดการเรียนการสอน และที่สาคัญคือชํวยให๎นักเรียนได๎เกิดการเรียนรู๎ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และพัฒนาให๎มีคุณลักษณะตามพึงประสงค์” ความหมายดังกลําว ใกล๎เคียงกับที่ Sims and
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Koszalka (2008) ได๎ให๎ความหมายของ Instructional Design ไว๎ใน Competencies for the
New-Age Instructional Designer วํา การออกแบบการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญ
ที่ทาให๎เกิดการรวมกันของยุทธศาสตร์การสอน กิจกรรมการเรียนรู๎และแหลํงเรียนรู๎ที่ชํวยให๎ผู๎เรียน
เกิดการเรียนรู๎ ดังนั้น การออกแบบการเรียนการสอน จะประกอบด๎วยสํวนของความรู๎เกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การสอน และทักษะในการสอน รวมทั้งต๎องอาศัยความสามารถเฉพาะในการวางแผน
ออกแบบการเรียนการสอน เพื่อให๎จัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่วางไว๎ได๎ ผู๎วิจัยจึงเลือกใช๎คาวํา
“ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน หรือ Instructional Design Ability” และสรุป
ความหมายของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน ดังนี้
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน หมายถึง การมีความรู๎เกี่ยวกับ
การจัดลาดับโครงสร๎างเนื้อหาสาระในวิชาเอก การวิเคราะห์เนื้อหา การระบุสาระสาคัญของเนื้อหา
หลักการเรียนรู๎ของผู๎เรียน วิธีสอน รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู๎
รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผล และนาความรู๎ไปใช๎แก๎ไขสภาพปัญหาในการออกแบบการเรียน
การสอนหรือพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค์
7) แนวทางการประเมินความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการประเมินความสามารถของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครู พบวํา การประเมินเพื่อสรุปผล หรือ summative assessment สํวนใหญํมักจะ
เป็นการทดสอบเกี่ยวกับทักษะพื้นฐาน ความรู๎เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ และความรู๎เกี่ยวกับศาสตร์การ
สอนที่เพิ่มขึ้น อยํางไรก็ตาม แม๎การเปลี่ยนแปลงที่ผํานมาทั้งในระดับชาติและระดับรัฐจะได๎รับการ
รับรองกระบวนการผลิตครู แตํเนื่องด๎วยนโยบายและสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทาให๎มีการ
คาดหวังให๎หลักสูตรครุศึกษาแสดงหลักฐานที่แสดงให๎เห็นวํานักศึกษาครูที่สาเร็จการศึกษาเกิดการ
เรียนรู๎เกี่ยวกับการสอน ในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูรวมทั้งสถาบันครุศึกษาบางแหํงได๎ใช๎
กับการประเมินสมรรถนะ หรือ performance-based assessments ในการประเมินสมรรถนะของ
นักศึกษาครู โดยใช๎เครื่องมือในการประเมินตามสภาพจริงเพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการอนุมัติใบประกอบ
วิชาชีพและการพัฒนาวิชาชีพ
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องพบวํา หลักสูตรครุศึกษาในประเทศตํางๆ มีการพัฒนา
ระบบการประเมินและการใช๎วิธีการประเมินนักศึกษาครูอยํางอิสระ โดยวิธีการที่ใช๎ในการประเมิน
ไมํได๎มีเพียงวิธีที่เน๎นการประเมินสมรรถนะ แตํประเมินทั้งด๎านความรู๎และการประยุกต์ใช๎ความรู๎ใน
การฝึกปฏิบัติ (Castle & Shaklee, 2006; Wise, Ehrenberg, & Leibbrand, 2008; Coggshall,
Max, & Bassett, 2008 cited in Wei & Pecheone, 2010)
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จุดแข็งของระบบการประเมินนักศึกษาครูของสถาบันครุศึกษาคือ การใช๎รูปแบบ
การประเมินที่สนับสนุนความสามารถของนักศึกษาครู ในขณะที่การประเมินเพื่ออนุมัติใบประกอบ
วิชาชีพครูในปัจจุบันเป็นเพียงการประเมินผลปลายทางในภาพรวมและไมํแสดงข๎อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับจุดแข็งและจุดที่ควรให๎คาแนะนาเพื่อให๎นักศึกษาเกิดการพัฒนาในการฝึกปฏิบัติการสอนของ
นักศึกษาครู รวมทั้งข๎อมูลที่สาคัญเพื่อนาไปใช๎ในการปรับปรุงหลักสูตร อยํางไรก็ตามหนํวยงานที่
รับรองเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได๎ให๎ความสาคัญกับกับหลักฐานที่เน๎นตามประสิทธิผลของ
หลักสูตร แม๎วําเกณฑ์มาตรฐานได๎ถูกปรับให๎สูงขึ้น และการประเมินในเบื้องต๎นจะเป็นการประเมิน
ตามสภาพจริงที่พิจารณาถึงการนาไปใช๎และสะท๎อนถึงคํานิยมของหลักสูตร แตํอาจไมํมีคุณสมบัติทาง
จิตวิทยาที่จะวัดได๎อยํางมีความตรงและความเที่ยงเพียงพอตํอการตัดสินใจอนุมัติใบประกอบวิชาชีพครู
ประเด็นดังกลําวทาให๎เกิดข๎อสงสัยเกี่ยวกับการประเมินเพื่อสรุปผลสาหรับนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครู ดังนี้
1. ผลงานที่กาหนดไว๎ในหลักสูตรสามารถประเมินความรู๎และทักษะเกี่ยวกับการ
สอนของนักศึกษาได๎โดยมีความตรงและความเที่ยงหรือไมํ
2. สถานการณ์หรือเงื่อนไขแบบใดที่การประเมินสมรรถนะจะชํวยสํงเสริมหรือ
สนับสนุนการเรียนรู๎และการพัฒนาทางวิชาชีพของนักศึกษาครู
3. การประเมินสมรรถนะสามารถใช๎ได๎ทั้งการประเมินแบบสรุปผลเพื่ออนุมัติใบ
ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งสํงเสริมการเรียนรู๎และการพัฒนาทางวิชาชีพหรือไมํ
คาถามเหลํานี้ทาให๎เกิดการวิเคราะห์จุดแข็งและข๎อผิดพลาดของวิธีการที่เคยใช๎ใน
การประเมินนักศึกษาครู จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการประเมินผลที่ชํวย
สนับสนุนการเรียนรู๎ของนักศึกษาครู โดยให๎ความสาคัญกับรายละเอียดในการประเมินสมรรถนะของ
นักศึกษาครู จาก Performance Assessment for California Teachers (PACT) ซึ่งได๎เสนอชุด
เครื่องมือในการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาตามมาตรฐานที่มีความตรงและความนําเชื่อถือมาก
ขึ้น รวมทั้งสามารถใช๎เพื่อประเมินความก๎าวหน๎าของนักศึกษาครูได๎อีกด๎วย
Wei and Pecheone (2010) อธิบายวํา ในชํวง 2 ทศวรรษ ที่ผํานมา เนื่องด๎วย
การเปลี่ยนแปลงของ National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) ที่
ปรับเปลี่ยนการประเมินจากการมุํงเน๎นที่กระบวนการไปสูํการประเมินการปฏิบัติงานอยํางเป็นระบบ
ของนักศึกษาครู รวมทั้งหลักสูตรครุศึกษา ทาให๎การประเมินสมรรถนะทางการสอน หรือ Teaching
Performance Assessments (TPAs) ได๎ถูกนาไปใช๎ในการประเมินทั้งในบริบทของสถาบันครุศึกษา
รวมทั้งการอนุมัติใบประกอบวิชาชีพครูในวงกว๎างเพื่อประเมินความรู๎และทักษะวิชาชีพครูของ
นักศึกษาครูและการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สอดคล๎องกับ ข๎อเสนอของ Darling-Hammond, Wise,
and Klein (1999) ที่ยืนยันวํา การประเมินผลการสอนตามสภาพจริงจะต๎องแสดงความซับซ๎อนของ
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การปฏิบัติการสอนที่สามารถปรับปรุงความถูกต๎องของการประเมินเพื่อออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ และกํอให๎เกิดประสบการณ์ทางการศึกษาที่มีคุณคําสาหรับครูในกระบวนการเตรียมความ
พร๎อมสาหรับการประเมิน โดย Darling-Hammond and Snyder (2000) ได๎ระบุลักษณะสาคัญของ
การประเมินการสอนตามสภาพจริงไว๎ 4 ประการ คือ
1) การประเมินผลตัวอยํางของความรู๎ ทักษะและการแสดงออกของครูที่เกิดขึ้น
จริง ในการเรียนการสอนและบริบทการเรียนรู๎จริง
2) การประเมินผลบูรณาการหลายแงํมุมของความรู๎และทักษะที่ใช๎ในการ
ปฏิบัติการสอน
3) หลักฐานและข๎อมูลที่ใช๎ในการประเมินต๎องมาจากการเก็บรวบรวมในชํวงเวลา
และในบริบทที่หลากหลาย และ
4) การประเมินหลักฐานและข๎อมูลที่ได๎ เป็นการประเมินโดยบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข๎องกับมาตรฐานที่สาคัญในการประเมินสมรรถนะการสอน
วิธีการในการเก็บรวบรวมข๎อมูลที่ Darling-Hammond & Snyder ได๎เสนอ คือ
การใช๎กรณีตัวอยําง การจัดแสดงนิทรรศการ การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน และการสืบสอบโดย
ใช๎ปัญหาเป็นฐาน หรือการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการ
Darling-Hammond (2001) สรุปวํา การประเมินสมรรถนะที่พัฒนาโดย
Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium (INTASC) และ the
National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS) ได๎กลายมาเป็นทางเลือกใน
การประเมินสมรรถนะที่ได๎รับการยอมรับในวงกว๎าง ซึ่งการประเมินเหลํานี้ขึ้นอยูํกับมุมมองที่คํอนข๎าง
ซับซ๎อน รวมทั้งการมองเห็นภาพรวมของสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด๎านการเรียนการสอน และแสดง
ให๎เห็นถึงเครื่องมือวัดผลตามสภาพจริง ในบริบทการทางานจริง รวมทั้งเป็นการวัดผลระยะยาวและ
เป็นรายบุคคล
ทั้งนี้ นักวิจัยยืนยันวํา การประเมินสมรรถนะตามสภาพจริงนอกจากจะชํวยกระตุ๎น
การเรียนรู๎ของครูแล๎ว ยังชํวยให๎โอกาสในการพัฒนาวิชาชีพครูอีกด๎วย อยํางไรก็ตามการประเมิน
สมรรถนะดังกลําวอาจไมํได๎ผลแบบเดียวกันทั้งหมด เนื่องจากความหลากหลายของข๎อมูล เชํน
กรณีศึกษาที่แตกตํางกัน การวิเคราะห์การทางานของผู๎เรียนที่แตกตํางกัน ความแตกตํางในการ
แก๎ปัญหาการเรียนการสอน การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ รวมทั้งแฟ้มสะสมผลงานและ
มุมมองในการประเมิน ดังนั้นสิ่งสาคัญในการประเมินจึงขึ้นอยูํกับเงื่อนไขในการประเมินที่สอดคล๎อง
กับวัตถุประสงค์และสนับสนุนให๎ครูเกิดการเรียนรู๎ และเกิดการสะท๎อนผลการปฏิบัติ
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American Association for State Colleges and Universities ได๎ทาการสารวจ
หลักสูตรการฝึกหัดครูที่ประสบความสาเร็จในปี ค.ศ.2006 และพบวําวิธีการที่สถาบันฝึกหัดครูสํวน
ใหญํใช๎โดยหลักแล๎วมี 4 วิธี ได๎แกํ
1) ระบบการสังเกต ซึ่งรวมถึงเกณฑ์การให๎คะแนนแบบเกณฑ์มิติคุณภาพ
(Rubrics) และมาตรฐานของหลักสูตร
2) การสารวจความคิดเห็นของครู ผู๎บริหารสถานศึกษา และนักศึกษา
ทั้งในขณะอยูํในหลักสูตรและหลังจากจบหลักสูตร
3) ตัวอยํางการทางานและแฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษาครู และ
4) การทดสอบมาตรฐาน เชํน Praxis I และ Praxis II
อยํางไรก็ตามจากการศึกษาดังกลําวได๎ชี้ให๎เห็นวํา ในขณะที่สถาบันฝึกหัดครูได๎รับ
งบประมาณและทรัพยากรจานวนมากในการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาครู รวมทั้งการรวบรวม
เอกสารข๎อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตรดังกลําว แตํกลับพบวําการประเมินสํวนใหญํขาดหลักฐานที่มีความ
ตรงและความนําเชื่อถือ โดย Wei and Pecheone (2010) เสนอแนวทางที่จะใช๎ในการประเมิน
สมรรถนะของนักศึกษาครูไว๎ 4 แนวทาง คือ
1) ระบบการสังเกต รวมทั้งเครื่องมือในการประเมิน
2) ผลงานที่แสดงถึงการใช๎สมรรถนะตามที่นักศึกษาครูต๎องการ
3) กรณีศึกษาของผู๎เรียน
4) การประเมินแฟ้มสะสมผลงานและตัวอยํางงานของครู
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความสามารถในการออกแบบ
การเรียนการสอนข๎างต๎น พบวํา การประเมินจะใช๎วิธีการประเมินและเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อให๎
ได๎ข๎อมูลที่ตรงตามสภาพจริงมากที่สุด ซึ่งวิธีการประเมินที่สามารถนามาใช๎ประเมินความสามารถใน
การออกแบบการเรียนการสอนในงานวิจัยนี้ ได๎แกํ
1. การสังเกต
วรรณี แกมเกตุ ( 2551) อธิบายวํา การสังเกตเป็นวิธีการที่ชํวยให๎ผู๎วิจัยได๎ข๎อมูลจาก
ผู๎ถูกสังเกตอยํางละเอียด ไมํวําผู๎นั้นจะเต็มใจหรือไมํเต็มใจตอบคาถามหรือไมํสามารถตอบคาถามได๎
เป็นวิธีการที่ทาให๎ได๎ข๎อมูลปฐมภูมิ มีความเชื่อถือได๎ และมีความครบถ๎วน ผู๎วิจัยได๎สัมผัสกับเหตุการณ์
ทราบสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติ และใช๎ได๎กับสถานการณ์และบุคคลทุกประเภท อยํางไร
ก็ตามหากผู๎สังเกตขาดความชานาญหรือมีอคติในการสังเกต หรือมีเหตุการณ์อื่นแทรกซ๎อน หรือใน
กรณีที่ผู๎สังเกตรู๎ตัววําถูกสังเกต อาจทาให๎ผู๎สังเกตเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปไมํเป็นธรรมชาติ ข๎อมูลที่
ได๎อาจบิดเบือนไมํตรงกับความเป็นจริงและขาดความนําเชื่อถือ
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การวิจัยในครั้งนี้ใช๎การสังเกตเพื่อศึกษาบทบาทหน๎าที่และการแสดงออกของสมาชิก
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ได๎แกํ นักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลความ
เปลี่ยนแปลงของนักศึกษาในด๎านการออกแบบการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นระหวํางเข๎ารํวมกระบวนการ
ที่สะท๎อนความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาที่เป็นกรณีศึกษา และข๎อมูลที่
เป็นประโยชน์ตํอการปรับปรุงกระบวนการ
2. การสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์เป็นปฏิสัมพันธ์หรือสถานการณ์ของการสนทนา ซักถาม โต๎ตอบแบบ
เผชิญหน๎าอยํางมีจุดมํงหมายระหวํางบุคคลสองฝ่าย คือ นักวิจัยหรือผู๎สัมภาษณ์กับผู๎ถูกสัมภาษณ์
โดยใช๎ประเด็นคาถามที่ได๎ออกแบบไว๎เพื่อรวบรวมข๎อมูลสาหรับตอบปัญหาวิจัย โดยวัตถุประสงค์
ประการหนึ่งของการสัมภาษณ์คือ เพื่อเก็บรวบรวมข๎อมูลหรือวัดตัวแปรตํางๆ รวมทั้งใช๎เป็นเครื่องมือ
ประกอบหรือเสริมจากวิธีเก็บรวบรวมข๎อมูลอื่นๆ รวมทั้งเป็นการศึกษาข๎อมูลเชิงลึกถึงที่มาหรือเหตุผล
ตํางๆ ของผู๎ให๎ข๎อมูล เป็นต๎น (วรรณี แกมเกตุ, 2551)
การวิจัยในครั้งนี้ใช๎การสัมภาษณ์เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่และการ
เรียนรู๎ที่เกิดขึ้นในฐานะสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ และข๎อมูลเกี่ยวกับความรู๎สึกที่เกิดขึ้น
ระหวํางเข๎ารํวมกระบวนการ รวมทั้งเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่แสดงออกถึงความสามารถในการออกแบบการ
เรียนการสอนของนักศึกษาครู
3. การตรวจผลงาน
การตรวจผลงานเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากเอกสารหลักฐาน โดยประเมินผล
จากบันทึกการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และแผนการจัดการเรียนรู๎ ที่นักศึกษาพัฒนาใน
ระหวํางฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ในการวิจัยครั้งนี้ผลงานหลักที่ใช๎เพื่อประเมินความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน คือ ผลการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ โดยแบํงการตรวจและ
ประเมินผลงานออกเป็น 2 ชํวงเวลา คือ 1) ประเมินผลหลังจากการออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ และ 2) ประเมินผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวทางที่ออกแบบไว๎ เพื่อให๎ได๎
ข๎อมูลที่แสดงออกถึงความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาครู
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยใช๎การสังเกต การสัมภาษณ์สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ได๎แกํ นักศึกษา ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ รวมทั้งใช๎การตรวจผลงานเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษา
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ตอนที่ 2 แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎แนวคิด
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่ผู๎วิจัยมุํงนาเสนอในงานวิจัยนี้
ผู๎วิจัยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพเป็นพื้นฐานในการพัฒนา ผู๎วิจัยจึงได๎นาเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการอธิบายลักษณะและแนวทางในการพัฒนา
รวมทั้งลักษณะของกระบวนการฯ โดยแบํงเนื้อหาออกเป็น 5 สํวน ได๎แกํ 1) คานิยามและคาจากัด
ความของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 2) สมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 3) องค์ประกอบหลัก
ของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 4) แนวทางในการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ และ 5)
ประโยชน์ที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ โดยรายละเอียดแตํละสํวนมีดังนี้
1) คานิยามและคาจากัดความของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
จากการศึกษาเอกสารพบวํา คาวํา ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community: PLC) นั้น ยังไมํมีการให๎คานิยามที่เป็นสากล (Universal Definition) แม๎วํา
Richard Du Four ผู๎ได๎รับยกยํองวําเป็น “บิดาของ PLC” เริ่มทางานวิจัยพัฒนาและสํงเสริมเรื่อง
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ มาตั้งแตํ ค.ศ.1998 คือ พ.ศ. 2541 และตอนนี้ชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพได๎แพรํขยายไปทั่วสหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศอื่นๆ ที่ต๎องการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา
ของประเทศ เชํน สิงคโปร์ (วิจารณ์ พานิช, 2555) นักการศึกษาได๎พยายามศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
ความเป็นชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ และให๎ความหมายของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพในบริบทที่
แตกตํางกันออกไปใน 2 ลักษณะ คือ 1) มุํงเน๎นศึกษากลุํมยํอยในโรงเรียน (subgroup within
school) และ 2) มุํงเน๎นการศึกษาทั้งโรงเรียนหรือในภาพรวมของโรงเรียน (schoolwide
community) (Bulkley & Hicks, 2005) ซึ่งในลักษณะนี้จะสอดคล๎องกับแนวคิด WSFG หรือ
Whole-Faculty Study Groups ของ Murphy and Lick (2005) ที่ดาเนินการศึกษาและพัฒนา
กระบวนการที่เกิดขึ้นในระบบโรงเรียนทั้งหมด โดยกลําววํา “WSFGs เปรียบเสมือนชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ ยํอยๆ”
DuFour (2007) ผู๎ถือเป็นบิดาของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ กลําวถึงลักษณะสาคัญ
ของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพวํา PLC ไมํใชํโปรแกรมหรือหลักสูตร แตํเป็นสิ่งที่ชํวยให๎เกิดพลังในการ
เปลี่ยนแปลงในโรงเรียนทุกระดับ ครูผู๎สอนรวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนจะต๎องมุํงเน๎นการเรียนรู๎ที่จะ
เกิดขึ้นมากกวําให๎ความสาคัญกับการสอน นอกจากนั้นยังต๎องให๎ความสาคัญกับการรํวมมือรวมพลัง การ
ปรับปรุงอยํางตํอเนื่องเพื่อมุํงไปสูํความสาเร็จภายใต๎เป้าหมายเดียวกัน โดยอาศัยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน
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นักการศึกษาได๎ให๎คาจากัดความของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพไว๎อยํางหลากหลาย
อาทิ
McLaughlin and Talbert (2006) ให๎คานิยามวําชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพเป็น
การรํวมมือรวมพลังของครูในการทางานเพื่อสะท๎อนผลการปฏิบัติ และการตรวจสอบหลักฐานที่แสดง
ถึงความสัมพันธ์ระหวํางการปฏิบัติงานของครูผู๎สอนและผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเพื่อชํวยให๎เกิดการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะอยํางยิ่งภายในชั้นเรียน
Amol Padwad and Dixit (2008) อธิบายเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ วํา
หมายถึง ชุมชนหรือกลุํมบุคคลที่มารวมกันเพื่อทางานรํวมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน นาไปสูํการ
เจริญเติบโตหรือเกิดพัฒนาการของบุคคลและเกิดความเป็นมืออาชีพขึ้น
Stoll and Louis (2007) ให๎ข๎อสังเกตวําชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพคือ "กลุํมของ
ครูที่มารํวมกันทางานและวางเป้าหมายรํวมกันเพื่อการเรียนรู๎ของผู๎เรียน รวมทั้งมีการสะท๎อนการ
ทางานรํวมกันอยํางตํอเนื่องเพื่อมุํงเน๎นและสํงเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโตทางวิชาชีพ"
DuFour, Dufour, and Eaker (2008) ให๎คาจากัดความของชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ หรือ Professional Learning Community ไว๎วํา เป็นเสมือนพันธะสัญญาของครูในการ
ทางานรํวมกันโดยอาศัยการรํวมมือรวมพลังเพื่อให๎เกิดผลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสาหรับผู๎เรียน
โดยอธิบายวําชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพถูกสร๎างขึ้นบนสมมติฐานที่วํา ปัจจัยสาคัญที่จะทาให๎การ
เรียนรู๎ของผู๎เรียนเกิดการได๎อยํางตํอเนื่องและสม่าเสมอก็คือ ครูจะต๎องเรียนรู๎เกี่ยวกับการทางานของ
ตนจนติดเป็นนิสัย
ตามแนวคิดศาสตร์ทางด๎านการจัดการความรู๎ (Knowledge managements หรือ KM) นั้น
อธิบายวํา ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ หรือ PLC คือ “ชุมชนการปฏิบัติ (Community of Practice:
CoP)” โดยอธิบายวํา ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ คือ กระบวนการสร๎างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู๎
จากการปฏิบัติ (CoP) ของครู ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากหน๎างาน หรือ bottom up อาจกลําวได๎วํา
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพก็คือ ชุมชนการปฏิบัติของครูนั่นเอง (วิจารณ์ พานิช, 2555) สํวน
ราชบัณฑิตยสถานนั้นให๎คาจากัดความชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพวําหมายถึง การรวมกลุํมกันของ
ผู๎สอนและบุคลากรทางการศึกษาในลักษณะของชุมชนเชิงวิชาการที่มีเป้าหมายเพื่อ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ การถอดบทเรียน และการแลกเปลี่ยน เรียนรู๎
รํวมกันอยํางตํอเนื่อง มีลักษณะเฉพาะ ดังนี้ (1) การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ (share vision) เป็นการ
แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ของผู๎รํวมวิชาชีพและผู๎เกี่ยวข๎องไปสูํการกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและการ จัดการศึกษา ผํานการมีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสีย (2) การมีวัฒนธรรมรวมพลัง (collaborative culture) เป็นการรํวมมือของผู๎บริหาร ผู๎สอน
ชุมชน ในการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาความรู๎ความสามารถในวิชาชีพ การจัดการ
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เรียนรู๎ และการพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุเป้าหมาย (3) การปรับปรุงและพัฒนาผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
(focus on outcome) เป็นการให๎ ความสาคัญแกํผลลัพธ์การเรียนรู๎ (learning outcomes) ของ
ผู๎เรียน และดาเนินการพัฒนาคุณภาพของ ผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง โดยใช๎การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การ
ชี้แนะ และพี่เลี้ยง (4) การสนับสนุนและการแบํงปันภาวะผู๎นา (supportive and share
leadership) เป็นการ สนับสนุนทรัพยากรตํางๆ โดยผู๎บริหาร เพื่อให๎การดาเนินงานของชุมชนเป็นไป
ได๎ด๎วยดี รวมทั้งเปิดโอกาส ให๎ผู๎สอนเป็นผู๎นาและตัดสินใจทางวิชาการ 5) การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การปฏิบัติสํวนบุคคล (shared personal practice) เป็นการ ที่ผู๎สอนแตํละคนนา
ความรู๎และประสบการณ์จากการจัดการเรียนรู๎ของตนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับเพื่อน เพื่อสร๎างความรู๎
ที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาความรู๎ความสามารถในวิชาชีพและคุณภาพผู๎เรียน (ราชบัณฑิตยสถาน,
2558)
แม๎วําในปัจจุบันอาจมีการตีความคานิยามและคาจากัดความเกี่ยวกับชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ หรือ PLC ในบริบทที่แตกตํางกัน แตํกลับพบวําคานิยามของ PLC โดยนัก
การศึกษาหลายทํานมีสิ่งที่สอดคล๎องกัน ได๎แกํ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การสะท้อน
ผลการปฏิบัติ การทางานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง การมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ และการดาเนินการอย่างเป็นองค์รวม โดย DuFour and DuFour ได๎
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จากโรงเรียนแบบเดิมไปสูํชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ไว๎
ในบทความเรื่อง บทบาทของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพตํอความก๎าวหน๎าของทักษะแหํงศตวรรษที่
21 โดยสามารถสรุปรายละเอียดของวัฒนธรรมการทางานที่จะกํอให๎เกิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ได๎ดังนี้ ลักษณะวัฒนธรรมแบบที่จะกํอให๎เกิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ คือ นักวิชาชีพต๎องเจาะ
ประเด็นที่มีผลตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนโดยรวมมากกวําเป็นรายบุคคล รวมทั้งครูต๎องสร๎าง
วัฒนธรรมการรํวมมือทางาน และระบบที่สํงเสริมประสิทธิผลและความเทําเทียม ซึ่งวัฒนธรรมใน
ลักษณะนี้จะตํางจากวัฒนธรรมการทางานแบบเดิมที่ให๎ความเป็นอิสระในการทางานของครูมากกวํา
มุํงเน๎นด๎านการพัฒนาหลักสูตร หรือมีการประเมินด๎วยเกณฑ์เดียวกัน หรือให๎ความชํวยเหลือนักเรียน
โดยเทําเทียมกัน (DuFour & DuFour อ๎างถึงใน วรพจน์ วงศ์กิจรุํงเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์, 2554)
เพื่อให๎เข๎าใจชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพอยํางแท๎จริง วิจารณ์ พานิช (2555) ได๎
อธิบายวํา กิจกิจกรรมที่ไมํจัดเป็นชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ คือ กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นโครงการ
ที่แคบ ตื้นและระยะเวลาสั้น เป็นสิ่งที่ฝ่ายบริหารกาหนดให๎ทา หรือเป็นกิจกรรมที่ดาเนินการใน
ลักษณะซื้อบริการที่ปรึกษา รวมทั้งการประชุมประจาเดือนหรือประจาภาคของโรงเรียน
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ หรือ PLC ต๎องเป็นกิจกรรมที่ซับซ๎อน (complex) มี
หลากหลายองค์ประกอบ และต๎องอาศัยการนิยามจากหลากหลายแงํมุม โดยแงํมุมที่สาคัญของ PLC
เน๎นที่การเรียนรู๎ มีวัฒนธรรมรํวมมือกันเพื่อการเรียนรู๎ของทุกคน ทุกฝ่าย รํวมกันตั้งคาถามเพื่อหา
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วิธีการที่ดีที่สุด และตั้งคาถามเกี่ยวกับตํอสภาพปัจจุบันหรือสิ่งที่ปฏิบัติอยูํ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เน๎น
การลงมือทา มุํงพัฒนาตํอเนื่อง และเน๎นที่ผล หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
2) สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพจะประกอบไปด๎วย กลุํมของนักการศึกษา กลุํมผู๎บริหาร
กลุํมครูผู๎สอน และกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ซึ่งหมายถึงนักเรียนและอาจหมายรวมไปถึงกลุํมผู๎ปกครอง
โดยสมาชิกเหลํานี้จะมีหน๎าที่รํวมกันวางเป้าหมายการเรียนรู๎ของผู๎เรียนรํวมกัน และตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติทั้งในสํวนบุคคลไปจนกระทั่งผลที่เกิดขึ้นโดยรวมเพื่อปรับปรุงความเป็นวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง
และสม่าเสมอ (Annenberg Institute for School Reform, 2013) สํวน Shirley M. Hord,
Roussin, and Sommers (2009) ได๎อธิบายเกี่ยวกับสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพไว๎วํา
สมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสามารถจัดเป็นโครงสร๎างหลัก 2 สํวน คือ สมาชิกสํวนที่เป็น
ครูผู๎สอน หรือ Grade - level team ซึ่งเป็นกลุํมของครูผู๎สอนในแตํละระดับ สํวนใหญํใช๎ในการ
รวมกลุํมของสมาชิกครูผู๎สอนระดับประถมศึกษา หรือ Subject - matter team ซึ่งเป็นกลุํมของ
ครูผู๎สอนในแตํละรายวิชาหรือกลุํมสาระการเรียนรู๎ ใช๎ในการรวมกลุํมของสมาชิกครูผู๎สอนระดับ
มัธยมศึกษา และสมาชิกสํวนที่เป็นนักการศึกษาหรือผู๎เชี่ยวชาญ ซึ่งหมายรวมถึงผู๎บริหาร นัก
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่มีความรู๎ความเชี่ยวชาญในการให๎ความชํวยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ไมํวําจะ
ในด๎านหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน เพื่อชํวยให๎ผู๎เรียน
เกิดการเรียนรู๎ได๎ดีที่สุด
แม๎วําจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพจะพบวําไมํมีการระบุ
จานวนน๎อยที่สุดหรือมากที่สุดของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพแตํการรวมตัวกันของกลุํม
บุคคลที่เป็นสมาชิกอาจไมํเกิดเป็นชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพหากการรวมกลุํมดังกลําวขาด
องค์ประกอบหลักของ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3) องค์ประกอบหลักของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในการกลําววําโรงเรียนใดเกิดหรือมี PLC นั้นนอกจากจะต๎องประกอบด๎วยสมาชิกซึ่ง
เป็นกลุํมบุคคลดังที่กลําวไปแล๎วนั้น ยังต๎องประกอบด๎วยองค์ประกอบหลักซึ่งสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพนั้นรํวมกันปฏิบัติ โดยมีการกลําวถึงองค์ประกอบของ PLC ไว๎อยํางหลากหลาย อยํางไรก็ตาม
สามารถสรุปองค์ประกอบหลักที่สาคัญของ PLC ได๎ 5 ประการ คือ (Annenberg Institute for School
Reform, 2013; DuFour, 2007; Shirley M. Hord et al., 2009; McMahon, Forde, & Martin,
2011)
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1. การมีบรรทัดฐานและคํานิยมรํวมกัน (Shared values and vision)
สมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพต๎องมีบรรทัดฐานและคํานิยมรํวมกัน ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐาน
สาคัญ เนื่องจากการมีพันธกิจที่ชัดเจนรํวมกันจะเป็นพื้นฐานที่สาคัญสาหรับการพัฒนาเป็นชุมชนการ
เรียนรู๎หรือ Learning Community ในโรงเรียน ดังนั้นครูผู๎สอนที่เป็นสมาชิกใน PLC จึงต๎องมีบรรทัด
ฐาน คํานิยม และความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎รํวมกัน
2. การรํวมกันรับผิดชอบตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน (Collective responsibility
for students learning) ผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นในตัวนักเรียนนั้นยํอมต๎องอาศัยแนวทางและ
กลยุทธ์ที่หลากหลาย โดยสิ่งเหลํานี้จะเกิดขึ้นได๎จากความคาดหวังที่ครูผู๎สอนมีตํอนักเรียนในระดับสูง
และอยูํบนฐานความเชื่อที่วํานักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู๎ได๎ ซึ่งเป็นการวางเป้าหมายเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู๎และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน โดยเป็นการวางเป้าหมายรํวมกันของครูที่
เป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพทุกคน
3. การสืบสอบเพื่อสะท๎อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective professional inquiry)
การพูดคุยสนทนากันระหวํางสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎โดยเฉพาะอยํางยิ่งระหวํางครูผู๎สอน
ผู๎เชี่ยวชาญ นักการศึกษาและผู๎บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอนและการจัดการเรียนรู๎เพื่อสะท๎อน
ผลการปฏิบัติรวมทั้งรํวมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ชํวยให๎การเรียนรู๎ของนักเรียนเกิดได๎ดีขึ้น
ซึ่งการสะท๎อนผลและการชี้แนะการปฏิบัติจะเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการทบทวนประเด็นพื้นฐาน
สาคัญที่จะกํอให๎เกิดผลทางบวกตํอการเรียนการสอนและคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน หรือ
ชํวยพัฒนาการจัดการเรียนรู๎และสํงผลให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4. การรํวมมือรวมพลัง (Collaboration) ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพให๎
ความสาคัญกับการรํวมมือรวมพลังโดยการรํวมมือรวมพลังนี้จะต๎องเป็นการรํวมมือรวมพลังของครูใน
ภาพรวมทั้งหมดของโรงเรียน และสิ่งสาคัญของการรํวมมือรวมพลังในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ คือ
การดาเนินกิจกรรมเพื่อมุํงไปสูํความสาเร็จภายใต๎เป้าหมายเดียวกัน ทั้งนี้การรํวมมือรวมพลังจะให๎
ความสาคัญกับความรู๎สึกพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของสมาชิกในชุมชนระหวํางการดาเนินกิจกรรม
เพื่อให๎บรรลุเป้าหมายที่วางไว๎ เชํน เกิดการแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอน สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ และ
แนวทางการจัดการเรียนรู๎ตํางๆ
5. การสนับสนุนการจัดลาดับโครงสร๎างและความสัมพันธ์ของบุคลากร
(Supportive conditions structural arrangements and collegial relationships) การ
เตรียมพร๎อม ในด๎านการสนับสนุนให๎บุคลากรหรือสมาชิกในชุมชนได๎มีโอกาสสังเกตการสอน
วิพากษ์วิจารณ์และสะท๎อนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสอนของเพื่อนรํวมงานและของชุมชนการเรียนรู๎
เพื่อมุํงเน๎นกระบวนการเรียนรู๎ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนและสํงเสริมผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในตัวผู๎เรียนจะ
ชํวยสนับสนุนให๎เกิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพได๎อยํางสมบูรณ์
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องค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบดังกลําวข๎างต๎นไมํมีลักษณะเป็นลาดับขั้น หรือ Hierarchy
แตํเป็นลักษณะที่ใช๎แบํงแยกให๎เห็นความแตกตํางระหวําง PLC กับชุมชนหรือการรวมกลุํมในโรงเรียน
โดยทั่วไป นอกจากนี้ Shirley M. Hord et al. (2009) ได๎อธิบายวําชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ยัง
สามารถพิจารณาได๎ในอีกลักษณะ คือจะประกอบด๎วย 1) สํวนที่เป็นผลลัพธ์ คือ องค์ความรู๎ที่เกิดขึ้นจาก
การรวมกลุํมและการนาความรู๎ดังกลําวไปประยุกต์ใช๎ และ 2) กระบวนการที่กํอให๎เกิดผลลัพธ์ ซึ่ง
ประกอบด๎วยองค์ประกอบหลักทั้ง 5 ประการ โดยความสัมพันธ์ดังกลําวสามารถแสดงได๎ดังภาพที่ 3
การมีบรรทัดฐานและ
ค่านิยม
ร่วมกัน
การสนับสนุน
การจัดลาดับ
โครงสร้างและ
ความสัมพันธ์
ของบุคลากร

การร่วมมือ
รวมพลัง

องค์ความรูท้ เ่ี กิดขึน้
และการนาความรู้
ไปประยุกต์ใช้

การร่วมกัน
รับผิดชอบต่อ
การเรียนรู้
ของนักเรียน

การสืบสอบ
เพื่อสะท้อน
ผลเชิงวิชาชีพ

ภาพที่ 3 มิติของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ที่มา: Luis Martinez cited in Shirley M. Hord et al. (2009)
นอกจากองค์ประกอบดังกลําวข๎างต๎น (DuFour et al., 2008) ยังได๎ระบุ
องค์ประกอบสาคัญที่จะชํวยให๎ดาเนินการตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพได๎ประสบ
ความสาเร็จไว๎ 6 ประการ คือ
1. การมีเป้าหมายร่วมของสมาชิก สิ่งที่มีความสาคัญมากของการดาเนินการตาม
แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพคือ การมุํงเน๎นที่การเรียนรู๎ของผู๎เรียนเป็นหลัก เมื่อสถานศึกษาใด
ดาเนินการตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ผู๎สอนหรือสมาชิกในสถานศึกษานั้น ไมํวําจะอยูํใน
ตาแหนํงเชิงโครงสร๎างหรือผู๎ที่มีภาระรับผิดชอบโดยหลักจะต๎องให๎ความสาคัญกับการเรียนรู๎ของ
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ผู๎เรียนรํวมกันทั้งสองฝ่าย โดยการทาให๎สมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพมีเป้าหมายรํวมกันนั้น
สมาชิกทุกคนจะต๎องรํวมกันสร๎างเป้าหมายและได๎รับการชี้แนะเกี่ยวกับเป้าหมายรํวมที่ชัดเจนและทา
ให๎ทราบวําเป็นภาระหน๎าที่หลักของสถานศึกษาที่จะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ โดยสมาชิกจะต๎อง
รํวมกันกาหนดโครงสร๎างและแนวทางการดาเนินการเพื่อให๎บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นในการมีเป้าหมาย
รํวมกันของสมาชิก ซึ่งหมายรวมถึงจุดมุํงหมาย การกาหนดทิศทางที่ชัดเจน จึงไมํใชํแคํการระบุวํา
ผู๎สอนควรทาอยํางไรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา แตํการมีเป้าหมายรํวมของสมาชิกจะต๎องรวมถึงการทาให๎
สมาชิกเห็นวําการรับผิดชอบตํอภาระหน๎าที่และจรรยาบรรณของตนเองนั้นมีความสาคัญตํอการ
ปฏิบัติงานโดยรวม และชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎
2. การมีวัฒนธรรมร่วมมือรวมพลังที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ หากการมีเป้าหมายรํวม
ของสมาชิกจะทาให๎เกิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพขึ้น การรํวมมือรวมพลังของสมาชิกก็เป็นเสมือน
พื้นฐานในการสร๎างโครงสร๎างที่ทาให๎สมาชิกสามารถรํวมกันดาเนินงานตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพตํอไปได๎ เพราะการดาเนินงานตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพอาศัยการรํวมมือ
กันอยํางถ๎อยทีถ๎อยอาศัยของสมาชิกเพื่อให๎การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว๎ ซึ่ง
เป้าหมายดังกลําวคือการเรียนรู๎ของนักเรียนที่สมาชิกทุกคนจะต๎องรํวมกันรับผิดชอบ ดังนั้นระบบการ
ดาเนินงานแบบรํวมมือรวมพลัง คือ การรํวมกันดาเนินงานแบบถ๎อยทีถ๎อยอาศัย รํวมกันวิเคราะห์
กระบวนการทางานรวมทั้งผลที่เกิดจากการทางานของสมาชิกแตํละคนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียนและสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ รวมทั้งของสถานศึกษา
3. การมีส่วนร่วมในการสืบสอบสภาพการณ์จริงเพื่อให้ได้ต้นแบบการปฏิบัติ
สมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพจะต๎องมีสํวนรํวมในการสืบสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอนและ
การเรียนรู๎ที่ดีที่สุด การสืบสอบสภาพการณ์จริงอยํางตรงไปตรงมาเพื่อให๎เกิดความกระจํางในการ
ปฏิบัติ และสืบสอบการประเมินผลที่ตรงกับการเรียนรู๎ของผู๎เรียน เพื่อให๎ผู๎สอนที่เป็นสมาชิกในชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู๎ที่เป็นประโยชน์ที่ชํวยในการตัดสินใจ ซึ่งจะชํวย
ทาให๎สมาชิกแตํละคนสามารถดาเนินการได๎อยํางที่ควรจะเป็น
4. การมุ่งเน้นการปฏิบัติ: การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ สมาชิกในชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพเป็นผู๎ที่ต๎องมุํงเน๎นการลงมือปฏิบัติ คือต๎องเปลี่ยนจากความต๎องการทา เป็นการทา
ให๎เห็นแนวทางที่เป็นไปได๎ และการลงมือทา โดยจะต๎องเข๎าใจวําการเรียนรู๎ที่มีพลังมากที่สุดเกิดขึ้น
เมื่อได๎ลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะทาให๎สมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพได๎รับประสบการณ์ตรงและเห็น
คุณคํา ซึ่งการกระทาดังกลําวจะกํอให๎เกิดผลดีตํอตนเองมากที่สุด ในทางปฏิบัติการที่ผู๎สอนตําง
รํวมมือกันดาเนินงานและมีสํวนรํวมในการสืบสอบสภาพการณ์จริงเพื่อให๎ได๎ต๎นแบบการปฏิบัติจะทา
ให๎ผู๎สอนตํางได๎รับประโยชน์ตํอการปฏิบัติของตนเอง เพราะทาให๎เกิดความรู๎ที่ลึกซึ้งมากขึ้น
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5. การร่วมกันรับผิดชอบต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สภาพการณ์ในปัจจุบันทาให๎
มีการแสวงหาวิธีที่ดีกวําในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่มีวัฒนธรรมการดาเนินงานตามแนวคิด
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ โดย DuFour et al. (2008) ได๎เสนอวงจรที่เป็นระบบที่จะชํวยให๎สมาชิก
ในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพเกิดการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง คือ
จัดระดับการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
พัฒนากลยุทธ์หรือแนวคิดบนพื้นฐานจุดแข็งในการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียน โดยคานึงถึงจุดอํอนรํวมด๎วย
ทดลองใช๎กลยุทธ์หรือแนวคิดที่พัฒนาขึ้น
วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให๎ทราบสํวนที่มี
ประสิทธิภาพและสํวนที่ไมํมีประสิทธิภาพ
ประยุกต์ใช๎ข๎อค๎นพบใหมํในวงจรการปฏิบัติงานตํอไปเพื่อให๎เกิด
การปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง
โดยเป้าหมายไมํได๎อยูํที่การเรียนรู๎กลยุทธ์ใหมํๆ หากแตํเป็นการทาให๎เกิดการ
เรียนรู๎ตลอดไป ซึ่งทาให๎เกิดบรรยากาศที่เป็นนวัตกรรมและการดาเนินการทดลองซึ่งจะไมํถูกมองวํา
เป็นภาระหรืองานที่ต๎องทาให๎สาเร็จ แตํเป็นสิ่งที่ต๎องทาเป็นประจา ซึ่งการออกแบบจะไมํใชํความ
รับผิดชอบหรือผลงานของใครคนใดคนหนึ่ง หากแตํเป็นความรับผิดชอบและผลงานของสมาชิกใน
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพทุกคนรํวมกัน
6. การมุ่งเน้นผลลัพธ์ ประการสุดท๎ายคือ สมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพทุกคนจะต๎องตระหนักวําการดาเนินงานในบริบทของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพจะเน๎นที่การ
เรียนรู๎ การรํวมมือรวมพลัง การมีสํวนรํวมในการสืบสอบ การมุํงเน๎นการปฏิบัติ และการพัฒนาอยําง
ตํอเนื่อง ซึ่งจะต๎องประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน โดยควรเริ่มต๎นจากวิชาที่มีการประเมินที่
เห็นผลชัดเจน เพราะเหตุผลสาคัญของการรวมตัวกันตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพคือการ
มุํงพัฒนาผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
4) แนวทางในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ถึงแม๎จะไมํมีการกาหนดลาดับขั้นตอนในการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพที่
ชัดเจน ทวําจากการศึกษากระบวนการทางานของครูที่เป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
พบวํามีแนวทางที่กํอให๎เกิดการเรียนรู๎ภายในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพหรือ PLC ดังนี้ (Shirley M.
Hord et al., 2009)
1. ครูผู๎สอนและสมาชิกในกลุํมรํวมกันระบุเป้าหมายการเรียนรู๎ของผู๎เรียน หรือผล
การเรียนรู๎ที่คาดหวังที่จาเป็นต๎องให๎ความสาคัญเป็นพิเศษ
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2. ครูผู๎สอนและสมาชิกในกลุํมรํวมกันการสะท๎อนผลการปฏิบัติการสอน การ
จัดการเรียนรู๎และสิ่งที่มีผลกระทบกับผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
3. ครูผู๎สอนและสมาชิกในกลุํมรํวมกันพิจารณาและตัดสินใจเลือกแนวทางที่ควร
จัดให๎กับผู๎เรียน เพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดีที่สุด โดยพิจารณาจากข๎อมูลที่มีอยูํ
การจัดการเรียนรู๎แตํละครั้งนั้น จะพบวํานักเรียนมีความต๎องการที่หลากหลาย
แตกตํางกันไป ครูผู๎สอนจึงไมํสามารถจัดการเรียนรู๎แบบเฉพาะเจาะจงหรือใช๎แนวทางในการจัดการ
เรียนรู๎ที่เหมือนกันทุกครั้งได๎ ดังนั้นในการเตรียมการสอนหรือวางแผนการสอนแตํละครั้ง ครูผู๎สอนที่
เป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพควรแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันในประเด็นตํอไปนี้
- ระบุขอบเขตความรู๎ที่สาคัญที่นกั เรียนควรได๎เรียนรู๎และพิจารณาเลือกสิ่งที่สาคัญ
ที่สุด
- กาหนดแนวทางการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับเนื้อหาและสัมพันธ์กับความ
ต๎องการของผู๎เรียน ระยะนี้เป็นระยะที่ต๎องอาศัยการเรียนรู๎ทางวิชาชีพในการเลือกใช๎และพัฒนา
เทคนิค วิธีการสอน แนวทางรวมทั้งรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
- ยอมรับเทคนิค วิธีการสอน แนวทางรวมทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เป็นองค์
ความรู๎ใหมํ หรือสิ่งทีค่ รูผู๎สอนเกิดการเรียนรู๎จากการนาองค์ความรู๎ไปประยุกต์ใช๎
- ตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะและนาไปปรับใช๎ รวมทั้งการมีสํวนรํวมในการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียนและของครูผู๎สอนที่เป็นสมาชิกใน PLC อยํางตํอเนื่องเพื่อพัฒนาแนวทางจัดการ
เรียนรู๎ของตนให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- วางแผนการทางานรํวมกันเพื่อทดลองใช๎แนวทางการจัดการเรียนรู๎ที่รํวมกันพัฒนาขึ้น
- พิจารณาใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ผํานการปรับปรุงแก๎ไขอีกครั้งโดยอาจให๎
ผู๎สอนทํานอื่นนาแผนดังกลําวไปใช๎เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน
- ปรับปรุงและแก๎ไขแผนการจัดการเรียนรู๎ จนได๎แผนการจัดการเรียนรู๎ที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทมากที่สุด
แนวทางดังกลําวบางประเด็นมีการทับซ๎อนกัน และเป็นวงจรปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง จึงสามารถ
สรุปเป็นวงจรการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพได๎ดังภาพที่ 4
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ระบุความต้องการ
ของผู้เรียน และ
ความสาคัญ
ครูร่วมกันวาง
แผนการเรียนรู้และ
ทดลองใช้

สะท้อนผลการทางาน
และพิจารณาแนวทาง
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน

ตรวจสอบแผน
และกระบวนการ
นาไปใช้

ศึกษาแนวทาง
วิธีการสอน และ
ทดลองใช้วิธีใหม่
ปรับปรุงแก้ไขบน
พื้นฐานของข้อมูล

ภาพที่ 4 วงจรการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ดัดแปลงจาก: Luis Martinez cited in Shirley M. Hord et al. (2009)
นอกจากแนวทางการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพดังที่เสนอไปแล๎วนั้น Murphy and
Lick (2005) ยังได๎เสนอแนวทางสาคัญที่ควรใช๎เพื่อให๎ครูเกิดการรวมกลุํมและเกิดการทางานแบบ
รํวมมือรวมพลังซึ่งจะทาให๎ในโรงเรียนเกิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพขึ้น โดยแนวทางดังกลําวได๎แกํ
ทีมวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research Team) การวิจัยเพื่อแก๎ปัญหาหรือ
พัฒนาการปฏิบัติงานของบุคคลหรือหนํวยงาน เป็นกระบวนการวิจัยที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริง
โดยคานึงถึงบริบททางการศึกษา
กลุ่มคณะกรรมการ (Committees) เป็นการรวมกลุํมของสมาชิกในโรงเรียนตั้งแตํ 2
คนขึ้นไปโดยสมัครใจ สํวนใหญํมักเป็นลักษณะงานด๎านการบริหารที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์ไว๎
ลํวงหน๎า โดยมีงานที่ได๎รับมอบหมายเป็นจุดเน๎นในการสืบสอบหาแนวทางในการแก๎ปัญหาและพัฒนา
เพื่อนาไปทดลองใช๎
กลุ่มวิพากษ์ (Critical Friends Group) เป็นการรวมกลุํมของครูผู๎สอนที่มีความ
สนใจตรงกันรวมทัง้ ผู๎เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของกลุํม โดยในแตํละกลุํมจะมีสมาชิกไมํเกิน 12 คน
เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน รวมทั้งฝึกวางแผนและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู๎
อยํางน๎อยเดือนละครั้งตามข๎อตกลงที่วางไว๎ โดยมีจุดมุํงหมายหลักอยูํที่การเรียนรู๎ของนักเรียน
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คณะกรรมการหลักสูตร (Curriculum Committee) อาจเป็นคณะกรรมการใน
โรงเรียนหรือในเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งนอกจากคณะครู ผู๎บริหารรวมทั้งตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา
แล๎วอาจประกอบด๎วยผู๎ปกครองเพื่อประชุมเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ แนว
ทางการจัดการเรียนรู๎ที่ควรจัดให๎แกํผู๎เรียน โดยการประชุมควรจัดขึ้นทุกเดือนเพื่อให๎ได๎หลักสูตร
ท๎องถิ่นหรือหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งเป็นหลักสูตรใหมํที่เหมาะสมกับผู๎เรียนและบริบทชุมชนมากที่สุด
การประชุมกลุ่ม (Department, Team, and Grade-Level Meetings)
มุํงเน๎นการประชุมของสมาชิกในหลายๆ ระดับอาจเป็นกลุํมครูผู๎สอนในกลุํมสาระการเรียนรู๎เดียวกัน
หรือระดับชั้นเดียวกัน หรือมีความสนใจในประเด็นเดียวกัน มารวมกลุํมกันเพื่อ เพื่อมุํงพัฒนาตาม
เป้าหมายที่โรงเรียนหรือเขตพื้นที่กาหนดไว๎ โดยใช๎วิธีการพูดคุยเป็นหลัก
การศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson Study) เป็นแนวคิดการพัฒนาครูที่มีการ
รวมกลุํมของครู อาจไมํจาเป็นต๎องทาในโรงเรียน หรือ school-based อยํางไรก็ตามการรวมกลุํมนี้จะ
เป็นการศึกษาตัวบทเรียนซึ่งหมายถึงแผนการจัดการเรียนรู๎ กระบวนการจัดการเรียนรู๎ และการสังเกต
สะท๎อนผลการจัดการเรียนรู๎ ซึ่งอยูํในบริบทการทางานจริงและการวิจัยในชั้นเรียน เป็นวงจรการ
ปฏิบัติ ดังนี้ กาหนดจุดมุํงหมาย กาหนดแนวทางการวิจัย วางแผนการจัดการเรียนรู๎ จัดการเรียนรู๎และ
สังเกตการจัดการเรียนรู๎ ประเมินการจัดการเรียนรู๎ ปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนรู๎ โดยบทเรียน
สามารถศึกษาได๎ผํานทางวิดีทัศน์ หรือไฟล์ดิจิตอลจากทางเว็บไซต์ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ
กลุ่มให้คาปรึกษา (Peer Coaching Team) เป็นการรวมกลุํมของครูผู๎สอน 2-3
คน เพือ่ รํวมกันวางแผนการจัดการเรียนรู๎และทาการสังเกตการสอนของเพื่อนครูผู๎สอนที่เป็นสมาชิก
ในกลุํม จากนั้นจึงให๎ข๎อสังเกต คาแนะนา และข๎อเสนอแนะเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู๎ให๎
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ชุมชนการเรียนรู้ย่อย (Small Learning Community) เป็นการรวมกลุํมของ
สมาชิกสํวนหนึ่งในโรงเรียนที่มีภาระหน๎าที่หรือความรับผิดชอบใกล๎เคียงกัน เชํน สอนในกลุํมสาระ
การเรียนรู๎เดียวกัน ประจาระดับชั้นเดียวกัน เป็นต๎น เพื่อรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ให๎ข๎อแนะนาเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนให๎สูงขึ้น
กลุ่มเรียนรู้ (Study Groups / Independent or Stand-Alone) เป็นกลุํมที่
เรียนรู๎การปฏิบัติจากกลุํมการเรียนรู๎ยํอยๆ กลุํมอื่น หรือสมาชิกคนอื่นในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ใน
กรณีนี้อาจเป็นการเรียนรู๎ของสมาชิกครูผู๎สอนที่อยูํโรงเรียนตํางกันได๎ โดยมีจุดมุํงหมายอยูํที่การเรียนรู๎ใน
ประเด็นที่ตนสนใจ เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในประเด็นนั้นเพิ่มมากขึ้น
Hipp & Weber (2008: 46-50) ได๎ทาการศึกษาพฤติกรรมของครูผู๎สอนซึ่งเป็น
สมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพที่มีผลกระทบตํอโรงเรียน การเรียนรู๎ของนักเรียน และได๎สรุป
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เกี่ยวกับคุณลักษณะสาคัญที่กํอให๎เกิดความสาเร็จในการเรียนรู๎ของครูผู๎สอนในชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ โดยกลําววําการรวมตัวเป็นชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพนั้น สมาชิกในชุมชนจะต๎องมี
คุณลักษณะรํวมกัน ดังนี้ มีความซื่อสัตย์ มีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียว มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี
ความเมตตากรุณา มีความคาดหวังสาหรับตัวเองในระดับสูง และที่สาคัญคือมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
เนื่องจากเป้าหมายหลักของ PLC คือ การเรียนรู๎ของสมาชิกที่เกิดขึ้นภายในชุมชน
ดังนั้นในการรํวมมือรวมพลัง แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของสมาชิกในชุมชนเพื่อให๎เกิด PLC นั้น Shirley M
Hord, Roussin, and Sommers (2010) ระบุวําจะต๎องอาศัยความคาดหวัง หรือ HOPE ซึ่งมี
ความหมาย ดังนี้
H: Honesty and Humanity คือ มีความซื่อสัตย์และมีมนุษยธรรม หมายความวํา
ครูผู๎สอนซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชนจะต๎องซื่อสัตย์กับข๎อมูลที่มีอยูํจริงทั้งในแงํของผลการเรียนของผู๎เรียน
ความรู๎และทักษะที่ตนมีอยูํ รวมทั้งกล๎าที่จะขอความชํวยเหลือและเรียนรู๎จากผู๎อื่นที่มีความรู๎ความ
เชี่ยวชาญมากกวําเพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดียิ่งขึ้น
O: Option and Openness คือ การมีทางเลือกและมีความจริงใจ เปิดเผย
หมายความวําในการจัดการเรียนรู๎แตํละครั้งมีวิธีการหรือแนวทางหลากหลายวิธี ครูผู๎สอนต๎องเลือก
วิธีการหรือแนวทางที่ดีที่สุด และเปิดเผยข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ให๎สมาชิกได๎รับทราบรํวมกัน
P: Patience and Persistence คือ มีความอดทน ความเพียรพยายาม หมายความ
วําครูผู๎สอนต๎องอดทนและเพียรพยามเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดที่จะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดี
ที่สุด แม๎วําความอดทนอาจไมํใชํบรรทัดฐานของสังคมในปัจจุบัน แตํความอดทนและเพียรพยายามใน
การค๎นหาคาตอบที่ดีที่สุดเป็นสิ่งจาเป็นในการสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
E: Efficacy and Enthusiasm คือ ความมีประสิทธิภาพ และความกระตือรือร๎น
หมายความวําครูผู๎สอนซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพต๎องเชื่อมั่นวําประสิทธิภาพของ
ครูผู๎สอนสํงผลตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน และต๎องกระตือรือร๎นที่จะพัฒนาตนเองให๎มีประสิทธิภาพ
เพื่อให๎สามารถจัดการเรียนรู๎ให๎นักเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพเชํนกัน
5) ประโยชน์ที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Seashore et al. (2003) ได๎ให๎รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PLC ไว๎วํา PLC ไมํได๎
มุํงเน๎นเฉพาะการกระทาที่แสดงถึงการแบํงปันหรือการแลกเปลี่ยนของครู แตํมุํงให๎ความสาคัญในการ
สร๎างวัฒนธรรมการทางานรํวมกัน ความจริงใจของสมาชิก และการดาเนินการอยํางตํอเนื่องใน
โรงเรียน และมุํงเน๎นไปที่การสะท๎อนผลการปฏิบัติรวมทั้งรํวมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียน โดยมีสมมติฐานคือ สิ่งที่ครูทารํวมกันนอกห๎องเรียนในการวางแผน การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู๎และการเตรียมการสอนมีความสาคัญเทําๆ กับการจัดการเรียนรู๎ใน
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ห๎องเรียน และกระบวนการตํางๆ เหลํานี้สามารถปรับโครงสร๎างของโรงเรียน พัฒนาวิชาชีพครูและ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนได๎ สอดคล๎องกับนักการศึกษาอีกหลายทํานที่สรุปเกี่ยวกับคุณประโยชน์
ของ PLC ไว๎วํา ถึงแม๎การสร๎าง PLCs ในโรงเรียนจะเป็นเรื่องยากแตํทวํากลับเป็นสิ่งที่ชํวยปรับปรุง
การเรียนรู๎ของนักเรียนในโรงเรียนได๎อยํางยั่งยืน (Cranston, 2009; Louis, Kruse & Byrk, 1995;
Newman & Wehlage, 1995; Hord, 1997, 2004; Olivier & Hipp, 2006; Rosenholtz, 1989;
Sackney, Mitchell & Walker, 2005; Schmoker, 2006 cited in Hipp & Weber, 2008)
การเข๎ารํวมเป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎นั้น ครูใหมํจะได๎ประโยชน์จากการเป็น
สมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ เนื่องจากชุมชนการเรียนรู๎เป็นการรวมกลุํมโดยสมัครใจของครูเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู๎เกี่ยวกับการเรียนรู๎และการเรียนการสอน (Meyer, 2002) โดยโปรแกรม
การพัฒนาครูประจาการมากมายมีการจับคูํครูใหมํและครูพี่เลี้ยง ในทางทฤษฎีครูใหมํจะมีคนที่
สามารถขอความชํวยเหลือได๎ แตํนําเสียดายที่การมีโปรแกรมให๎คาปรึกษาดังกลําวไมํได๎รับประกัน
ความถี่หรือคุณภาพของการมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางครูพี่เลี้ยงและครูใหมํ ในการรํวมกันวางแผนการสอน
ครูใหมํจะได๎เรียนรู๎จากการได๎ยินและเห็นในสิ่งที่ครูพี่เลี้ยงปฏิบัติ ในทางตรงกันข๎าม ขณะที่ครูใหมํ
พัฒนาหนํวยการเรียนรู๎ ครูพี่เลี้ยงก็สามารถเรียนรู๎เกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรใหมํหรือแนวทางการสอน
จากครูใหมํได๎ โดยการสังเกตการสอนและการแนะนาที่ตามมาจะสนับสนุนการเรียนรู๎ของครูและมีผล
ตํอการเปลี่ยนแปลง ในการเรียนการสอน (Showers, Bennett & Joyce, 1987 cited in Meyer,
2002)
Meyer (2002) อธิบายวํา ครูใหมํมักมีคาถามเกี่ยวกับสิ่งที่จะต๎องปฏิบัติ เชํน “จะทา
อยํางไรหากมีนักเรียนแสดงพฤติกรรมไมํสุภาพ จะละเลยหรือจะเรียกนักเรียนคนนั้นมาตักเตือน” ใน
สถานการณ์เชํนนี้ครูใหมํจะต๎องมีโอกาสในการรํวมแสดงความคิดกับครูคนอื่นๆ เกี่ยวกับนักเรียนที่สอน
และบริบทภายในห๎องเรียน ดังเชํนที่ Shulman (1988 cited in Meyer, 2002) อธิบายวํา "การเรียนรู๎
จากประสบการณ์จะทาให๎ครูสามารถมองย๎อนกลับไปในการสอนของตนและผลที่เกิดขึ้น โรงเรียนทั่วไปมัก
ไมํได๎กํอให๎เกิดการสะท๎อนคิด แตํเน๎นการสร๎างสิ่งตํางๆ ขึ้นอยํางรวดเร็วโดยลาพังและในที่สุดก็ลืมเลือน
มันไป”
แม๎วําโดยสํวนใหญํครูมักจะทางานแยกกัน แตํไมํมีเหตุผลวําครูจาเป็นจะต๎องเรียนรู๎
คนเดียว โดยเฉพาะอยํางยิ่งเรื่องเกี่ยวกับวิกฤติและความยากลาบากของการเรียนการสอน วิสัยทัศน์
หนึ่งที่มีประสิทธิภาพ ตํอการเรียนรู๎ของครูคือ ชุมชนการเรียนรู๎ วัฒนธรรมของชุมชนการเรียนรู๎คือ
การมีสํวนรํวม การมีบรรทัดฐาน คํานิยมรํวมกัน และการรํวมกันปฏิบัติ (Little and McLaughlin,
1993: 137 cited in Meyer, 2002) โดยการสืบสอบการปฏิบัติและการสะท๎อนคิดเป็นสิ่งสาคัญ
เนื่องจากการถามคาถามเกี่ยวกับการสอนของตนจะชํวยให๎เกิดการเรียนรู๎และปรับปรุงการสอนให๎ดี
ขึ้นได๎ The National Board for Professional Teaching Standards (1994 cited in Meyer,
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2002) เสนอวําครูจะต๎องคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู๎จากประสบการณ์อยํางเป็น
ระบบ และพัฒนาสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎
การเข๎าถึงชุมชนการเรียนรู๎ทาให๎ครูใหมํมีโอกาสที่จะ "ให๎กาลังใจ ความชํวยเหลือ
ทางด๎านวิชาการและมิตรภาพที่มั่นคงแกํครูอื่นๆ" (Noddings, 1992 :179 cited in Meyer, 2002)
นอกจากนี้ชุมชนการเรียนรู๎อาจชํวยให๎ครูใหมํสามารถแก๎ไขปัญหาได๎ หากกลําวถึงประโยชน์ที่ครูใหมํ
จะได๎รับเมื่อเข๎าไปอยูํในชุมชนการเรียนรู๎ งํายๆ ก็คือ ครูใหมํจานวนมากรู๎สึกโดดเดี่ยวและมีความ
ต๎องการจะหาสถานที่ที่ปลอดภัยในการตรวจสอบ ประสบการณ์ การเรียนการสอนที่เคยมีมาของ
ตนเอง แม๎วําครูใหมํจะทางานรํวมกันและเข๎ารํวมการพัฒนาวิชาชีพที่ออกแบบมาให๎ครูใหมํที่ด๎อย
ประสบการณ์โดยเฉพาะ ก็มีเพียงสํวนน๎อยเทํานั้นที่มีโอกาสที่จะสะท๎อนให๎เห็นวําครูที่พวกเขาต๎องการ
จะเป็นหรือสิ่งที่พวกเขาเป็นนั้นเป็นเชํนไร ชุมชนการเรียนรู๎ของครูจะกระตุ๎นให๎เกิดการสนทนา
สะท๎อน การปฏิบัติที่ไมํเป็นสํวนตัว และมุํงเน๎นการรํวมมือกันเพื่อ เรียนรู๎ของนักเรียน ( Kruse &
Louis, 1995 cited in Meyer, 2002)
Meyer (2002) อธิบายวํา ครูใหมํจะทางานในโรงเรียนท๎องถิ่นที่มีความหลากหลาย
และจะได๎พบอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเพียงเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อให๎คาแนะนาและปรึกษาเกี่ยวกับ
การสอน แตํการกระทาดังกลําวก็ไมํได๎สนับสนุนหรือมีอานาจในการกาหนดหลักสูตร หลักสูตรสาหรับ
การพัฒนาวิชาชีพในอนาคตจะมากจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติการเรียนการสอน
ของครูใหมํรํวมกัน
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ทาให๎ผู๎วิจัย
วิเคราะห์สาระสาคัญของแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสังเคราะห์
หลักการของกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ และพัฒนาเป็นกระบวนการเสริมสร๎าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพที่สมบูรณ์ตํอไป
ตอนที่ 3 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
การพัฒนากระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ นอกจากผู๎วิจัยจะใช๎แนวคิด
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแล๎ว เนื่องจากกระบวนการฯ ดังกลําวเป็น
กระบวนการสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ดังนั้นผู๎วิจัยจึงได๎นาเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครู เพื่อเป็นพื้นฐานในการอธิบายลักษณะและแนวทางในการดาเนินการฝึก
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ปฏิบัติการวิชาชีพครูตามกระบวนการฯ โดยแบํงเนื้อหาออกเป็น 4 สํวน ได๎แกํ 1) ความหมายของการ
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2) จุดประสงค์ของการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 3) บทบาทของบุคลากรที่
เกี่ยวข๎องกับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู และ 4) ระยะในการพัฒนาของนักศึกษาระหวํางการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครู โดยรายละเอียดแตํละสํวนมีดังนี้
1) ความหมายของการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูเป็นประสบการณ์ตรงที่ทางสถาบันการศึกษาที่ผลิตครู
จัดให๎นักศึกษาครูได๎มีโอกาสนาความรู๎ภาคทฤษฎีไปใช๎ในภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการศึกษาค๎นคว๎าหา
ข๎อเท็จจริง และฝึกทักษะตํางๆ ในการเป็นครู ตลอดจนรู๎จักแก๎ปัญหาด๎วยตัวเองในอันที่จะกํอให๎เกิด
ทัศนคติที่ดีตํออาชีพครูในอนาคต โดยแตํเดิมใช๎คาวํา “ประสบการณ์วิชาชีพครู” ซึง่ เป็นคาที่คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบัญญัติขึ้นใช๎ในปีการศึกษา 2518 แทนการใช๎คาวํา “การฝึกสอน”
หรือบางสถาบันใช๎ชื่อวํา “การฝึกวิชาชีพครู” โดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให๎
ความหมายของคาวําประสบการณ์วิชาชีพ หรือ Professional Experience วํา เป็นประสบการณ์ทั้ง
มวลที่ชํวยให๎ผู๎เรียน ปฏิบัติงานเกี่ยวข๎องกับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลในระดับ หรือกลุํมตําง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก โรงเรียน รวมถึงได๎รับโอกาสให๎ทาการสังเกตการเรียนการสอน รํวมมือทางาน
ฝึกทาการสอนและกิจกรรมตํางๆ อันที่จะสํงเสริมให๎ผู๎ที่จะเป็นครูเกิดการเรียนรู๎ และมีความเข๎าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐาน ตลอดจนหลักการที่จาเป็นตํอกระบวนการเรียนการสอน (อัจฉรา ประไพ
ตระกูล, 2520)
กรมการฝึกหัดครู (2535) กลําววํา ประสบการณ์วิชาชีพครูมีความหมายไมํจากัด
เฉพาะการฝึกสอนที่เคยทาแตํครอบคลุมถึงประสบการณ์ทั้งมวลที่จะเสริมสร๎างความรู๎และ
ประสบการณ์วิชาชีพครูให๎แกํผู๎เรียน การจัดประสบการณ์วิชาชีพอาจจัดเป็นกิจกรรมหลายรูปแบบ
และหลายทาง เพื่อให๎เรียนรู๎ได๎กว๎างขวางและมีความเข๎าใจงานของครู
จากความหมายของการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู สรุปได๎วําการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ครูมีความหมายครอบคลุมถึงประสบการณ์ทุกอยํางที่จาเป็นสาหรับผู๎ที่มีอาชีพครู โดยเฉพาะการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูของนักศึกษาครู ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่นักศึกษาครูจะได๎ฝึกทักษะและศึกษา
ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและวิธีแก๎ไขปัญหาในบริบทจริง โดยมีอาจารย์นิเทศก์จากสถาบัน
และอาจารย์นิเทศก์โรงเรียนหรือครูพี่เลี้ยงให๎ความชํวยเหลือแนะนา เพื่อให๎นักศึกษาครูได๎เรียนรู๎
วิธีการแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นด๎วยตัวเอง ได๎นาความรู๎ไปปฏิบัติจริง อีกทั้งยังเป็นการเตรียมตัวเพื่อเป็นครู
ตํอไปในอนาคต
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2) จุดประสงค์ของการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
T. J. Brown (1998) กลําววําการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูมีจุดประสงค์ดังนี้
1. สามารถใช๎ทฤษฎีที่ได๎ศึกษามาทั้งหมด
2. ประเมินผลวําเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนหรือไมํ
3. ได๎พัฒนาความสามารถ เรียนรู๎ ฝึกทักษะที่มีความจาเป็นของการประกอบอาชีพครู
จากจุดประสงค์ของการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูที่นักการศึกษากลําวไว๎ข๎างต๎น สรุป
ได๎วําการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูนั้นต๎องการให๎นิสิต/นักศึกษามีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู สามารถนาทฤษฎีและหลักการที่ได๎ศึกษาไปประยุกต์ใช๎ในสภาพจริง สามารถแก๎ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และสามารถเรียนรู๎การทางานรํวมกับบุคคลอื่น พัฒนา
บุคลิกภาพและมีทัศนคติที่ดีและศรัทธาในวิชาชีพครู
การศึกษาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบวํา
การจัดประสบการณ์วิชาชีพครู ตลอดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ของคณะครุศาสตร์
แบํงการจัดประสบการณ์ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ
1. การศึกษาสังเกตและมีสํวนรํวม
การศึกษาสังเกตและมีสํวนรํวม เป็นวิธีการที่ใช๎เพื่อหาประสบการณ์ในสถานการณ์
จริง โดยการไปดูไปฟัง ไปซักถาม ไปสังเกต และไปชํวยปฏิบัติงานบางประการ ในหนํวยงานฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครู เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 70 ชั่วโมง คือ รายวิชา 1003803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหวํางเรียน 1
2. การทดลองสอน / การทดลองปฏิบัติงาน
การทดลองสอน / การทดลองปฏิบัติงาน เป็นวิธีการหาประสบการณ์ในสถานการณ์
จริง โดยการนาเทคนิค วิธีการ จากการเรียนภาคทฤษฎี เกี่ยวกับการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสาขาที่เรียนไปทดลองสอนหรือทดลองปฏิบัติงานที่หนํวยฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพครู อยํางน๎อย 3 ครั้ง ซึ่งถือเป็นสํวนหนึ่งของรายวิชา 1024802 (การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3)
ตามหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2549 และ 2550
3. การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูเต็มรูป (ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา)
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูเต็มรูป เป็นการนาความรู๎ที่ได๎ศึกษามาแล๎วทั้งหมด และ
ประสบการณ์ที่ได๎จากการฝึกใน 2 ขั้นตอนแรก มาใช๎ฝึกปฏิบัติงานในหน๎าที่ของครูทุกอยํางเสมือน
เป็นครูประจาการคนหนึ่งหรือฝึกงานเฉพาะด๎านตามสายเทคนิค การศึกษาในสถานการณ์จริงที่หนํวย
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูอยํางตํอเนื่องกันเป็นเวลา 1 ปี
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สาหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2549 และ 2550 การฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพครูเต็มรูป เป็นสํวนหนึ่งของรายวิชา 1005801 (การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1) และ
รายวิชา 1005802 (การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2) ซึ่งแตํละรายวิชานักศึกษาต๎องมีเวลา
ปฏิบัติงานไมํน๎อยกวํา 450 ชั่วโมง
สถานศึกษาที่นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี ออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
เต็มรูป (ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) ต๎องเป็นสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติของสถานศึกษาสาหรับ
ปฏิบัติการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา และเป็นโรงเรียนที่ผํานการประเมินของสานัก
มาตรฐานการศึกษา ซึ่งคณะครุศาสตร์ต๎องปรับกระบวนการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในการฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา แตํละขั้นให๎มีความเหมาะสม
อยํางไรก็ตาม แนวคิดการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูในหลักสูตรการผลิตครูของแตํ
ละสถาบันการศึกษานั้นมีจุดมุํงหมาย รูปแบบ แนวทาง และวิธีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูแตกตําง
กัน จากการวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา (2557) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา (2557) และ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2556) ได๎ข๎อสรุปเกี่ยวกับกระบวนการฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพครูของแตํละสถาบันการศึกษา ดังนี้
1. การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของแตํละสถาบันการศึกษามีรูปแบบสอดคล๎องกัน คือ
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในปีสุดท๎ายของการเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และจุดมุํงหมายของการ
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูมีความสอดคล๎องกันที่มุํงให๎นิสิต/นักศึกษานาความรู๎ภาคทฤษฎีไปใช๎ใน
สถานการณ์จริงทั้งงานสอนและงานอื่นๆ เชํน งานวิชาการ งานธุรการ งานแนะแนว งานกิจการ
นักเรียน งานพัฒนาสังคมและชุมชน และมีการสัมมนาระหวํางฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู และหลังการ
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูเพื่อแนะนาแนวทางและแก๎ไขปัญหาให๎กับนิสิต/นักศึกษา
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูนั้น สถาบันการผลิตครู
ให๎ความสาคัญกับคุณลักษณะตํางๆ ดังนี้ ด๎านการสอน ด๎านความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงานใน
หน๎าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครูที่ดี ความศรัทธาและเจตคติตํอวิชาชีพครูและบุคลิกภาพความ
เป็นครู นอกจากนี้บางสถาบันมีการเพิ่มเติมในสํวนของความสามารถในการแก๎ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ความเป็นผู๎นาทางการศึกษา และความสามารถในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
3. ระบบการประเมินการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูนั้นเป็นระบบที่สํงเสริมให๎เกิดการ
พัฒนานิสิต/นักศึกษา ซึงมหาวิทยาลัยแตํละแหํงมีระบบการประเมินที่แตกตํางกัน ตามบริบทและ
ความเหมาะสมของสถาบันในด๎านองค์ประกอบที่ ใช๎เป็นเกณฑ์ในการประเมิน วิธีการประเมิน แบบ
ประเมิน ลักษณะและจานวน ผู๎ประเมิน และเกณฑ์การประเมิน
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4. สิ่งที่ประเมิน ทุกสถาบันการศึกษาให๎ความสาคัญกับความสามารถในด๎านการสอน
และความสามารถด๎านอื่นแตกตํางกันไป ในสํวนของความสามารถด๎านการสอนนั้น รายการประเมิน
ยํอยของแตํละสถาบันก็มีความแตกตํางกัน
5. ผู๎ประเมิน ทุกสถาบันการศึกษากาหนดแหลํงผู๎ประเมินสอดคล๎องกันผู๎ประเมินหลัก
คืออาจารย์นิเทศก์สถาบัน และอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน ทาหน๎าที่ประเมินความก๎าวหน๎าและ
ประเมินผลสรุปรวม
6. สิ่งที่ประเมินและผู๎ประเมิน การประเมินความก๎าวหน๎านั้นสํวนใหญํกาหนดให๎
อาจารย์นิเทศก์สถาบันและอาจารย์นิเทศก์โรงเรียนประเมินการสอนและความสามารถอื่น ๆ
7. น้าหนักความสาคัญของสิ่งที่ประเมินนั้นแตํละสถาบันมีรายการประเมินแตกตําง
กัน สํงผลให๎น้าหนักความสาคัญแตกตํางกัน ในภาพรวม สรุปได๎วําน้าหนักความสาคัญสํวนใหญํคือ
ความสามารถทางการสอน รองลงมาคือความสามารถด๎านการปฏิบัติตน
8. น้าหนักความสาคัญของผู๎ประเมิน เนื่องจากการกาหนดผู๎ประเมินของแตํละ
สถาบันแตกตํางกัน สํงผลให๎น้าหนักความสาคัญของผู๎ประเมินแตกตํางกัน ในภาพรวมสรุปได๎วํา สํวน
ใหญํกาหนดให๎อาจารย์นิเทศก์สถาบันมีน้าหนักความสาคัญมากสุด รองลงมาคือครูพี่เลี้ยงหรืออาจารย์
นิเทศก์โรงเรียน และผู๎ประเมินอื่นตามลาดับ
9. เครื่องมือในการประเมิน การประเมินความก๎าวหน๎าและการประเมิน ผลสรุปรวม
พบวํา ทุกสถาบันการศึกษาใช๎วิธีการสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมในความสามารถด๎านตํางๆ โดยมี
เครื่องมือการประเมินเป็นเครื่องมือประกอบการสังเกต การประเมินความสามารถด๎านการสอนนั้น
สํวนใหญํเป็นมาตราสํวนประมาณคํา 4-5 ระดับ การประเมินความสามารถด๎านอื่นนั้นสํวนมากเป็น
มาตราสํวนประมาณคําเชํนเดียวกัน
10. การเก็บรวบรวมข๎อมูลนั้นทุกสถาบันยึดหลักการเดียวกัน คือ การบูรณาการนิเทศก์
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู โดยวิธการสังเกตการปฏิบัติการสอนและกิจกรรมอื่นควบคูํกับการใช๎แบบ
ประเมินที่กาหนดขึ้น สํวนใหญํกาหนดจานวนครั้งของการประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์สถาบัน 2-4 ครั้ง
อาจารย์นิเทศก์โรงเรียน 3-4 ครั้ง โดยให๎ความสาคัญกับการประเมินความก๎าวหน๎า ซึงการนิเทศก์และ
การประเมินความก๎าวหน๎ากาหนดเป็นชํวงๆ อยํางตํอเนื่อง
11. การวิเคราะห์ข๎อมูล ทุกสถาบันการศึกษาไมํนาข๎อมูลในการประเมินความก๎าวหน๎า
มาวิเคราะห์ข๎อมูล แตํใช๎ข๎อมูลการนิเทศก์ที่เป็นครั้งคราว การวิเคราะห์ข๎อมูลจึงใช๎เฉพาะข๎อมูลที่ได๎
จากการประเมินผลสรุปรวม โดยใช๎หลักการวิเคราะห์เชิงเส๎น คือหาผลสรุปรวมโดยหาผลรวมของการ
ประเมินตามกาหนดน้าหนักความสาคัญของสิงที่ประเมินและน้าหนักความสาคัญของผู๎ประเมิน
12. เกณฑ์การตัดสิน การประเมินความก๎าวหน๎านั้นทาการตัดสิน โดยอาศัยข๎อมูลจาก
การสังเกต เกณฑ์การตัดสินใจจึงขึ้นกับดุลยพินิจของผู๎ประเมินเป็นครั้ง ๆ ไป รวมไปถึงการ
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ประเมินผลสรุปของผู๎ประเมินแตํละคน สาหรับการประเมินผลสรุปสุดท๎ายซึ่งผลรวมการประเมินของ
ทุกฝ่าย เชํน กาหนดระดับชํวงคะแนน เพื่อเปรียบเทียบเป็นเกรด
13. การให๎สารสนเทศย๎อนกลับ เพื่อเป็นข๎อมูลในการปรับปรุงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
นั้นทุกสถาบันกาหนดให๎ผู๎ประเมินให๎สารสนเทศย๎อนกลับ 3 แนวทาง คือ แบบประเมิน บันทึก
ข๎อความการนิเทศ และให๎ผลย๎อนกลับโดยวาจา ทั้งนี้อยูํในดุลยพินิจของผู๎ประเมิน
3) บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูนั้นเป็นกระบวนการภาคปฏิบัติที่ชํวยเสริมสร๎างให๎
นักศึกษาครูมีความรู๎ความสามารถที่จะปฏิบัติหน๎าที่ครูได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งบุคลากรที่มีบทบาท
สาคัญในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู คือ อาจารย์นิเทศก์จากสถาบันและอาจารย์นิเทศก์โรงเรียนหรือ
ครูพี่เลี้ยง ซึ่งมีบทบาทหน๎าที่ในการให๎ความชํวยเหลือแนะนาแกํนักศึกษาครูแตกตํางกัน ดังนี้
3.1 อาจารย์นิเทศก์
3.1.1 ความหมายของอาจารย์นิเทศก์
อารี โสตถิพันธ์ (2540) ได๎ให๎ความหมายของคาวํา อาจารย์นิเทศก์
หมายถึง อาจารย์ของสถาบันครุศาสตร์ที่ทาหน๎าที่ให๎คาปรึกษา แนะนา ตลอดจนประเมินการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูเต็มเวลาของนักศึกษาตลอดโครงการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
สุจินดา มํวงมี (2549) ได๎ให๎ความหมายของคาวําอาจารย์นิเทศก์ หมายถึง
อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่สํงนิสิตออกฝึกสอนและได๎รับ
แตํงตั้งให๎ทาหน๎าที่นิเทศนิสิตฝึกสอน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2556) ได๎อธิบายวํา อาจารย์
นิเทศก์ หมายถึง ผู๎ที่ได๎มอบหมายให๎ทาหน๎าที่นิเทศนักศึกษาในความรับผิดชอบนั้น นับเป็นบุคคลที่มี
บทบาทใกล๎ชิดกับนักศึกษาในการให๎คาปรึกษา แนะนา และข๎อเสนอแนะ ตลอดจนชํวยเหลือตํางๆ
แกํนักศึกษาได๎มาก ยิ่งในหลักการที่ให๎อาจารย์ผู๎สอนภาคทฤษฎีเป็นผู๎ติดตามผลและนิเทศนักศึกษาใน
การฝึกภาคปฏิบัติแล๎ว อาจารย์นิเทศก์จึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญยิ่งตํอผลสัมฤทธิ์ในการฝึกของ
นักศึกษา แตํทั้งนี้ก็ยํอมขึ้นอยูํกับการปฏิบัติบทบาทหน๎าที่ของอาจารย์นิเทศก์เป็นสาคัญ การกาหนด
บทบาทหน๎าที่ของอาจารย์นิเทศก์เป็นแนวกว๎าง ๆ สาหรับถือเป็นแนวปฏิบัติรํวมกันได๎ จึงเป็นสํวน
หนึ่งที่จะชํวยให๎อาจารย์นิเทศก์ปฏิบัติหน๎าที่ได๎สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
จากความหมายของอาจารย์นิเทศก์ที่กลําวข๎างต๎น สรุปได๎วําอาจารย์นิเทศก์ หมายถึง
อาจารย์ของคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ที่ทาหน๎าที่นิเทศปฏิบัติการสอนของนิสิตฝึกปฏิบัติการ
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วิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยการดูแล แนะนา และให๎คาปรึกษา รวมทั้งประเมินผลการฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
3.1.2 บทบาทของอาจารย์นิเทศก์
Enz et al. (cited in McIntyre & Byrd, 1996) สร๎างแบบจาลองบทบาท
และความรับผิดชอบของอาจารย์นิเทศก์ เพื่อศึกษาการรับรู๎ของนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ครูพี่
เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัยแหํงรัฐอริโซนา (Arizona State University) ในปี ค.ศ.
1992 โดยกาหนดขอบเขตบทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์นิเทศก์ ไว๎ 3 ด๎าน 14 หน๎าที่
ดังตํอไปนี้
1) บทบาทอาจารย์นิเทศก์ด๎านพี่เลี้ยง (Mentor Role Domain)
- ตรวจแผนการจัดการเรียนรู๎และสังเกตการสอนของนิสิตฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพครู รวมทั้งให๎ข๎อมูลป้อนกลับ
- สํงเสริมและให๎กาลังใจนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ในการปฏิบัติการ
สอน
- ประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู๎ของนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ครู
- จัดให๎มีการสัมมนาอยํางเป็นทีมระหวํางอาจารย์พี่เลี้ยงและนิสิตฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครู
- บันทึกวิดีโอเทปการสอนของนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู (เพื่อศึกษา
และพัฒนากระบวนการเรียนการสอน)
2) บทบาทอาจารย์นิเทศก์ด๎านผู๎ตีความ หรือให๎การอธิบาย (Interpreter
Role Domain)
- อานวยความสะดวกในการพบปะพูดคุยกันเกี่ยวกับข๎อมูลป้อนกลับ
ระหวํางนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศ
- มีหน๎าที่ไกลํเกลี่ยและประนีประนอมความคิดเห็นที่แตกตํางกันในด๎าน
แผนการจัดการเรียนรู๎ระหวํางครูพี่เลี้ยง และนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
- เป็นผู๎ประสานงานระหวํางโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
- มีหน๎าที่ไกลํเกลี่ยและประนีประนอมข๎อขัดแย๎ง ในด๎านบุคลิกภาพ
ระหวํางครูพี่เลี้ยงและนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
- สังเกตครูพี่เลี้ยงเพื่อพิจารณา หรือศึกษาแผนการจัดการเรียนรู๎และ
การจัดการเรียนการสอน
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3) บทบาทอาจารย์นิเทศก์ด๎านการเป็นแหลํงเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
(Professional Resource Role Domain)
- ทบทวนสิ่งที่รับผิดชอบ ตารางปฏิบัติการและข๎อบังคับตํางๆ ที่นิสิตฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูต๎องจัดทาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
- ปรึกษาหารือเป็นสํวนตัวกับครูพี่เลี้ยงเกี่ยวกับความก๎าวหน๎าของการ
ฝึกปฏิบัติการสอนของนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
- ชํวยให๎คาแนะนาครูพี่เลี้ยงในการจัดเตรียมข๎อบรรยายสรุปการ
ประเมิน ผลนิ สิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
- ให๎การสํงเสริมและสนับสนุนครูพี่เลี้ยงเสมือนเพื่อนรํวมงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2556) ได๎กลําวถึงบทบาทของอาจารย์
นิเทศก์ในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ดังนี้
1. ศึกษาทาความเข๎าใจงานฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู เพื่อปฏิบัติงานนิเทศให๎
สอดคล๎องสัมพันธ์กับงานในบทบาทหน๎าที่ของผู๎นิเทศก์อื่น ๆ
2. รํวมประชุมวางแผนกับคณะกรรมการดาเนินงานจัดประสบการณ์วิชาชีพครู
3. เข๎ารํวมในการปฐมนิเทศ สัมมนาระหวํางการฝึกและภายหลังการฝึก
4. รํวมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ในการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูของนักศึกษา
5. รํวมประสานงานกับบุคลากรตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ของมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
6. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของนักศึกษา
โดยได๎กาหนดแนวปฏิบัติของอาจารย์นิเทศก์ในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูเต็มรูป
หรือการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไว๎ดังนี้
1. ปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของอาจารย์นิเทศ
2. ตรวจและให๎คาแนะนา ปรับปรุงแก๎ไขการวิเคราะห์หลักสูตร กาหนดการสอน
แผนการสอน แผนปฏิบัติการสอน แผนปฏิบัติการฝึกงาน
3. สังเกตการสอน ให๎คาแนะนาและบันทึกข๎อเสนอแนะตํางๆ ในสมุดประจาตัว
ของนักศึกษาหรือแบบสังเกตการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
4. นิเทศและประเมินผลตามระยะเวลาที่กาหนด
5. ปรึกษาหารือกับผู๎บริหารโรงเรียนและอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อรํวมแก๎ปัญหาตํางๆ ที่
เกิดขึ้นกับนักศึกษา
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3.2 ครูพี่เลี้ยง
3.2.1 ความหมายของครูพี่เลี้ยง
Black, Suarez, and Medina (2004) ได๎ให๎ความหมายของคาวําครูพี่
เลี้ยง หมายถึง ผู๎ที่มีประสบการณ์มากกวําเป็นผู๎ให๎ความรู๎ เป็นแบบอยําง เป็นผู๎สนับสนุน และเป็นผู๎
ชี้แนะให๎แกํผู๎ที่มีทักษะหรือความรู๎น๎อยกวํา มีจุดหมายเพื่อให๎พัฒนาทางด๎านวิชาชีพและด๎านบุคคล
อารี โสตถิพันธ์ (2540) ได๎ให๎ความหมายของคาวําครูพี่เลี้ยง หมายถึง ครู
ประจาชั้นและหรือครูประจาวิชาในโรงเรียนที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูเต็มเวลา และทา
หน๎าที่เป็นพี่เลี้ยงของนักศึกษาตลอดจนทาหน๎าที่เป็นแบบอยํางที่ดีของการเป็นครูในด๎านตํางๆ ที่
กาหนดไว๎
เฉลิมชัย พันธ์เลิศ (2549) ได๎ให๎ความหมายของคาวําครูพี่เลี้ยง หมายถึง ผู๎
ที่ดาเนินการพัฒนาผู๎ที่เข๎ามาทางานใหมํ หรือผู๎ที่ประสบการณ์น๎อยกวํา เรียกวํา mentee (ผู๎รับการ
ฝึกจากพี่เลี้ยง) โดยพัฒนาทั้งทางด๎านวิชาชีพและเรื่องสํวนบุคคล
สุจินดา มํวงมี (2549) ได๎ให๎ความหมายของคาวําครูพี่เลี้ยง หมายถึง ครู
ประจาการของโรงเรียนที่ผู๎บริหารโรงเรียนฝึกสอน มอบให๎ทาหน๎าที่แนะนา ดูแล ชํวยเหลือ และ
ประเมินการสอนของนิสิตฝึกสอนเป็นรายบุคคลและได๎รับการแตํงตั้งจากคณะศึกษาศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยที่สํงนิสิตออกฝึกสอนให๎เป็นครูพี่เลี้ยงของนิสิตฝึกสอน
อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2552) ได๎ให๎ความหมายของคาวําครูพี่เลี้ยง หมายถึง
ผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถเป็นที่ยอมรับ ที่สามารถให๎คาปรึกษาและแนะนาชํวยเหลือ ครู ให๎พัฒนา
ศักยภาพสูงขึ้น เพื่อสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2556) ได๎อธิบายวํา อาจารย์
พี่เลี้ยง หมายถึง บุคลากรประจาการที่ผู๎บริหารโรงเรียนมอบหมายให๎ ทาหน๎าที่ให๎คาแนะนา ดูแล
ชํวยเหลือนักศึกษา ตลอดจนมีอานาจในการปกครอง อบรมและประเมินผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ครู
จากความหมายของครูพี่เลี้ยงที่กลําวข๎างต๎น สรุปได๎วํา ครูพี่เลี้ยง หมายถึง ผู๎ที่มี
ประสบการณ์ทางด๎านวิชาชีพมากกวํา ที่ได๎รับมอบหมายให๎ชํวยเหลือ ดูแล และแนะนานิสิตฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูในการปฏิบัติการสอน
3.2.2 บทบาทของครูพี่เลี้ยง
อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2552) ได๎กลําวถึงบทบาทของครูพี่เลี้ยงใน
สถานศึกษาที่พัฒนาไปสูํองค์กรแหํงการเรียนรู๎ ซึ่งผู๎บริหารสถานศึกษา ครู และผู๎ปฏิบัติงานทุกคน
ต๎องเรียนรู๎ไปพร๎อมกันเป็นทีม การนา Mentoring แบบกลุํมมาใช๎ในการพัฒนาบุคคลในองค์กร จะมี
ความเหมาะสมอยํางยิ่ง โดย Mentoring หรือ Learning Leader จะมีบทบาทและหน๎าที่ดังตํอไปนี้
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1. Guide Mentor จะเป็นผู๎แนะแนวแกํกลุํม Mentee ในการ
ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่จะสร๎างปัญหา และอุปสรรคตํอการทางานที่ทา
ให๎ไมํสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดได๎ แตํจะไมํเป็นผู๎ตัดสินใจเลือกทางให๎ แตํจะชํวยให๎กลุํม
Mentee มองเห็นภาพของสถานศึกษาในอนาคต เพื่อให๎กลุํม Mentee กลับไปทบทวนการปฏิบัติที่
ผํานมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน วําเขาได๎ใช๎ทักษะ วิธีการ และพฤติกรรมที่ดีหรือไมํดีอยํางไร
นอกจากนั้น Mentor จะตั้งคาถามที่กระตุ๎นให๎กลุํม Mentee หาคาตอบที่จะทาให๎กลุํมสามารถ
มองเห็นกลยุทธ์ และเทคนิคใหมํที่จะนาไปใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในสถานการณ์ตํางๆได๎
ดังนั้นการเรียนรู๎ของ Mentee ทุกคนซึ่งเป็นพื้นฐานไปสูํการสร๎างองค์กรแหํงการเรียนรู๎ในสถานศึกษา
ไมํได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์ของตนเองเทํานั้น แตํจะเรียนรู๎จาก Mentor และจากประสบการณ์ของ
Mentee คนอื่นๆ ในกลุํม
2. Ally Mentor เป็นพันธมิตรที่คอยให๎ข๎อมูลแกํ Mentee แตํละคน
ในกลุํม Mentee เกี่ยวกับจุดอํอน จุดแข็งของ Mentee แตํละคน โดยวิธีการให๎ Mentee เลําถึง
ปัญหาของตน Mentor จะฟังอยํางตั้งใจ เห็นอกเห็นใจ และให๎ข๎อมูลความเห็นทั้งด๎านดีและด๎านไมํดี
อยํางตรงไปตรงมา และเป็นมิตร
3. Catalyst Mentor เป็นผู๎กระตุ๎นให๎กลุํม Mentee มองภาพ
วิสัยทัศน์และอนาคตของสถานศึกษา วําจะไปทิศทางใดในอนาคตสถานศึกษาถึงจะดี พันธกิจ
เป้าหมาย และกลยุทธ์ควรจะเป็นเชํนไร และจะมีการขับเคลื่อนให๎บรรลุเป้าหมายของการจัด
การศึกษาอยํางไร
4. Savvy Insider Mentor เป็นผู๎มีความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์
ในการจัดการศึกษา ทาให๎มีแนวทางในการจัดการศึกษาให๎ประสบความสาเร็จ และสามารถให๎แนวทาง
แกํกลุํม Mentee ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษาที่กาหนดไว๎ และ
จะเป็นผู๎ทาหน๎าที่เชื่อมโยง Mentee กับบุคลากรผู๎ปฏิบัติงานในสถานศึกษา และเครือขํายที่เกี่ยวข๎อง
ในการจัดการศึกษาที่จะสามารถชํวยให๎ Mentee เกิดการเรียนรู๎ในการปฏิบัติงานได๎
5. Advocate ในขณะที่กลุํม Mentee เกิดการเรียนรู๎นั้น สมาชิกจะ
เริ่มมองเห็นวํา ตนเองสามารถผลักดันความเจริญก๎าวหน๎าและแผนพัฒนาความก๎าวหน๎าด๎วยตนเอง
Mentor จะทาหน๎าที่ชํวยให๎ Mentee ได๎มีโอกาสแสดงความสามารถให๎เห็นเป็นที่ประจักษ์
(Visibility) เชํน เมื่อ Mentee เสนอโครงการปฏิบัติงานที่เห็นวําดี ก็พยายามผลักดันให๎โครงการนั้น
ได๎รับอนุมัติให๎ดาเนินการได๎ เพื่อ Mentee จะได๎มีโอกาสแสดงความรู๎ ความสามารถ
จะเห็นได๎วํา อาจารย์พี่เลี้ยงหรือครูพี่เลี้ยงนั้นเป็นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญตํอ
กระบวนการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู กลําวคือ เป็นผู๎ใกล๎ชิดกับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูมากกวํา
บุคคลอื่น เปรียบเสมือนต๎นแบบหรือแบบพิมพ์ความเป็นครูของนักศึกษา นอกจากนี้ยังต๎องทาหน๎าที่
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เป็นผู๎รักษามาตรฐานทางวิชาการแทนผู๎บริหารโรงเรียนในด๎านที่เกี่ยวข๎องกับการสอน และยังต๎องเป็น
ผู๎ให๎ความรํวมมือกับอาจารย์นิเทศก์มหาวิทยาลัยในการนิเทศการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู อาจารย์พี่
เลี้ยงจึงเสมือนเป็นอาจารย์คนหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(2556) ได๎กลําวถึงบทบาทของครูพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ดังนี้
1. ควบคุมดูแลนักศึกษาที่ได๎รับมอบหมายให๎ปฏิบัติงานด๎วยความรับผิดชอบ
2. ดาเนินการให๎นักศึกษาปฏิบัติงานฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูตามขั้นตอนตํางๆ
ที่คณะครุศาสตร์กาหนด
3. ให๎คาแนะนาและชํวยเหลือในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูแกํนักศึกษาตาม
ควรแกํกรณี
4. ให๎คาปรึกษาและแนะแนวทางแก๎ปัญหาในการปฏิบัติงาน เมื่อนักศึกษาเกิด
ปัญหา
5. ประเมินผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู (ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา)
ของนักศึกษา
6. มอบเอกสารการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของนักศึกษาให๎คณะครุศาสตร์
โดยได๎กาหนดแนวปฏิบัติของครูพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูเต็มรูป หรือการ
ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไว๎ดังนี้
1. พบนักศึกษาและนัดหมายการปฏิบัติงาน มอบหมายสาระที่จะให๎นักศึกษา
สอน/ แบบฟอร์มการวิเคราะห์หลักสูตร การเขียนแผนการสอน และเอกสารประกอบการเขียน
แผนการสอน
2. ตรวจแผนการสอน ปรับปรุงแก๎ไข และสํงคืนให๎นักศึกษา
3. ให๎คาแนะนาและสนับสนุนวัสดุในการทาสื่อเทําที่โรงเรียนจะสนับสนุนได๎
4. สังเกตการสอน ประเมินผลการสอน แล๎วบันทึกลงในแบบประเมิน
5. ให๎คาแนะนา ชี้แจงในข๎อควรแก๎ไขพร๎อมเสนอแนะแนวทางแก๎ไข
6. ติดตามผลการนิเทศและประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติตนในแบบ
ประเมิน
7. ตรวจผลงานและประเมินผล
8. สรุปผลการประเมินให๎ผู๎บริหารโรงเรียน
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4) ระยะในการพัฒนาของนักศึกษาระหว่างการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
การพัฒนาของนักศึกษาในระหวํางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูมีชํวงระยะเวลาในการ
เรียนรู๎และพัฒนาแตกตํางกันไป ทั้งนี้จากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับระยะในการพัฒนาของนักศึกษา
ระหวํางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู พบวํา Sweitzer and King (2009) ได๎เสนอระยะในการเกิด
ประสบการณ์และการเรียนรู๎ของนักศึกษาระหวํางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ไว๎ 5 ระยะ ดังนี้
ระยะแรก เรียกวํา “Anticipation Stage” เป็นระยะที่นักศึกษาจะเกิดความคาดหวัง
จากการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู รวมทั้งจะต๎องเรียนรู๎เกี่ยวกับวิธีการที่จะทาให๎การฝึกประสบการณ์
ประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต๎องเรียนรู๎เกี่ยวกับการสร๎างความสัมพันธ์กับเพื่อน
รํวมงาน ซึ่งจะทาให๎นักศึกษาเกิดการสะท๎อนคิดและวิเคราะห์ประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเข๎ารับ การ
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ระยะที่สอง เรียกวํา “Disillusionment Stage” เป็นระยะที่นักศึกษาเผชิญความ
เป็นจริงจากการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูซึ่งอาจแตกตํางจากที่คาดหวังไว๎ ทาให๎นักศึกษาต๎องสร๎าง
ความคาดหวังจากการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูขึ้นมาใหมํ บนพื้นฐานความเป็นจริงเพื่อให๎มองเห็น
โอกาสที่จะพัฒนาตนเองตํอไป
ระยะที่สาม เรียกวํา “Confrontation Stage” เป็นระยะที่นักศึกษาจะเกิดการ
ตอบสนองตํอความผิดหวังที่เกิดขึ้นในระยะที่สอง และนักศึกษาพยายามหาแนวทางในการแก๎ปัญหาที่
เกิดขึ้นเพื่อให๎การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของตนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว๎
ระยะที่สี่ เรียกวํา “Competence Stage” เป็นระยะที่งานที่นักศึกษารับผิดชอบ
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว๎ แม๎นักศึกษาอาจจะมีภาระงานเพิ่มขึ้นจากในชํวงระยะแรกของการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูก็ตาม แตํนักศึกษาจะมองการทาสิ่งที่ได๎รับมอบหมายให๎สาเร็จเป็นความท๎าทาย
ระยะสุดท้าย เรียกวํา “Culmination Stage” เป็นระยะที่นักศึกษารู๎สึกวําตนได๎
บรรลุเป้าหมายและประสบความสาเร็จจากการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในระยะที่ผํานมา โดยสามารถ
อธิบายสิ่งที่ตนได๎เรียนรู๎ และสิ่งที่ทาให๎ตนเรียนรู๎หรือบรรลุเป้าหมายและประสบความสาเร็จจากการ
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูได๎
ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องจานวนทั้งสิ้น 35 เรื่อง โดยเป็นงานวิจัยของไทยจานวน
12 เรื่อง และงานวิจัยตํางประเทศจานวน 23 เรื่อง พบวํางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องทั้ง 35 เรื่อง สามารถ
แบํงออกเป็นประเด็นได๎ 3 ประเด็น คือ 1) งานวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะการสอนและการออกแบบการ
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เรียนการสอน 2) งานวิจัยเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ และ 3) งานวิจัยเกี่ยวกับการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครู โดยแตํละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้
1) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการสอนและการออกแบบการเรียนการสอน
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับสมรรถนะการสอนและการออกแบบการ
เรียนการสอน จานวน 16 เรื่อง พบวําสามารถแบํงได๎เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับสมรรถนะการสอน
และการออกแบบการเรียนการสอนของครูประจาการ จานวน 6 เรื่อง และสมรรถนะการสอนและ
การออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาครู จานวน 10 เรื่อง โดยสรุปรายละเอียดได๎ดังนี้
1.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการสอนและการออกแบบการเรียนการสอนของ
ครูประจาการ
วัชรี เหลํมตระกูล (2549) ได๎ศึกษาวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพการ
สอนแบบเน๎นกระบวนการคิดตามแนวทฤษฎีสติปัญญาสามศรสาหรับครูประจาการ และได๎ศึกษาผล
ของโปรแกรมซึ่งประกอบด๎วยความสามารถในการวิเคราะห์การสอน ความสามารถในการออกแบบ
การเรียนการสอนและความสามารถในการใช๎วิธีสอนของครู รวมถึงการประยุกต์ใช๎ทฤษฎีสติปัญญา
สามศรในบริบทการพัฒนาครู โดยมีกลุํมประชากร คือ ครูประจาการในโรงเรียนแหํงหนึ่งในจังหวัด
ลาปาง จานวน 16 คน ผลการวิจัยพบวํา ครูประจาการมีระดับพัฒนาการของความสามารถทั้ง 3
ด๎านข๎างต๎น สูงกวํากํอนการเข๎ารํวมโปรแกรม โดยครูมีความพึงพอใจตํอโปรแกรมในระดับมาก
นอกจากนี้พบวํา ปัจจัยสนับสนุนการใช๎โปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพการสอนนี้ได๎แกํ การสนับสนุน
ของผู๎บริหารสถานศึกษา ความสนใจใฝ่รู๎และความสมัครใจของครูประจาการ ความเชี่ยวชาญและ
มนุษยสัมพันธ์ของวิทยากรหรือผู๎ดาเนินการและการใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นสื่อในการเรียนรู๎
สํวนปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ได๎แกํ ทัศนคติทางลบที่มีตํอการพัฒนาครูอันเนื่องมาจากประสบการณ์เดิม
จากกการเข๎ารํวมกิจกรรมการอบรมและเป็นกลุํมตัวอยํางในการวิจัยครั้งกํอนๆ เวลาในการเข๎ารํวม
กิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนอยูํเสมอและภาระงานครูที่มีมาก
ชาริณี ตรีวรัญญ (2550) ได๎ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครูประถมศึกษาตามแนวคิดการศึกษาผํานบทเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
กระบวนการศึกษาผํานบทเรียนที่เหมาะสมกับบริบทการทางานของครูไทย และเพื่อศึกษาผลการ
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูตามแนวคิดการศึกษาผํานบทเรียน ซึ่งการวิจัยเป็น
แบบการวิจัยปฏิบัติการเชิงปฏิบัติจริง (Practical action research) กลุํมประชากรคือ ครู
ประถมศึกษา จานวน 19 คน จากโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 2 แหํง โดยผู๎วิจัยได๎ศึกษาข๎อมูลจากการ
ดาเนินงานตามกระบวนการศึกษาผํานบทเรียนของครูผู๎รํวมวิจัย ซึ่งแบํงออกเป็นกลุํมศึกษาผําน
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บทเรียน 5 กลุํมยํอย ตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ กลุํมละ 3-6 คน และดาเนินงานการศึกษาผํานบทเรียน
ในระยะเวลา 1 ปี ตั้งแตํเดือนตุลาคม พ.ศ.2549 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2550 ผลการวิจัยสรุปได๎วํา
1. กระบวนการศึกษาผํานบทเรียนที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิดการศึกษาผํานบทเรียนเป็น
กระบวนการทางานในการพัฒนาวิชาชีพครูของครูในบริบทการทางานจริงของตนผํานการทางานกลุํม
แบบรํวมมือรวมพลังอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นการ
พัฒนาการคิดและการเรียนรู๎ของนักเรียน กระบวนการศึกษาผํานบทเรียนมีขั้นตอนสาคัญ 6 ขั้นที่มี
ลักษณะเป็นวงจร ได๎แกํ (1) การกาหนดเป้าหมายการศึกษาผํานบทเรียน (2) การวางแผนบทเรียน (3)
การสอนและการสังเกตในชั้นเรียน (4) การสืบสอบผลการปฏิบัติงาน (5) การปรับปรุงแก๎ไขบทเรียน และ
(6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ทั้งนี้ในการดาเนินงานตามกระบวนการศึกษาผํานบทเรียน ครูสามารถปรับ
ขั้นตอนการดาเนินงานให๎สอดคล๎องและเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานจริงของตนได๎โดยยังคงรักษา
องค์ประกอบสาคัญของกระบวนการไว๎ องค์ประกอบสาคัญได๎แกํ (1) การทางานแบบรํวมมือรวมพลัง (2)
การกาหนดประเด็นการศึกษาผํานบทเรียนที่มาจากสภาพปัญหาด๎านการคิดหรือการเรียนรู๎ในการเรียน
การสอนจริงในชั้นเรียน (3) การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงการเรียนรู๎และการคิดของนักเรียนโดยตรงใน
ชั้นเรียน (4) การให๎ผลสะท๎อนและการอภิปรายผลการปฏิบัติงาน (5) การดาเนินการในระยะยาวและ
ขับเคลื่อนกระบวนการให๎สอดคล๎องกับบริบทการทางานจริงโดยครูและ (6) การมีสํวนรํวมของผู๎รู๎
2. การดาเนินงานตามกระบวนการศึกษาผํานบทเรียนสามารถชํวยพัฒนาสมรรถภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูได๎ในทุกด๎าน ได๎แกํ ด๎านความรู๎ความเข๎าใจในการจัดการเรียนการ
สอน ด๎านทักษะการคิดในการจัดการเรียนการสอน และด๎านความสามารถในการทางานแบบรํวมมือ
รวมพลัง โดยครูผู๎รํวมวิจัยมีการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนด๎านความรู๎ความเข๎าใจใน
การจัดการเรียนการสอนมากที่สุด และครูผู๎รํวมวิจัยประมาณร๎อยละ 50 มีการพัฒนาสมรรถภาพการ
จัดการเรียนการสอนมากกวําครึ่งหนึ่งของตัวบํงชี้ทั้งหมด 11 ตัวบํงชี้ ทั้งนี้ ครูผู๎รํวมวิจัยทุกคนมีการ
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนอยํางน๎อย 3 ตัวบํงชี้ โดยมีการพัฒนาสมรรถภาพการ
จัดการเรียนการสอนอยํางน๎อย 1 ตัวบํงชี้ในแตํละด๎าน
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พรทิพย์ แข็งขัน (2550) ได๎ดาเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง
สมรรถนะครูและแนวทางการพัฒนาครูในสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเอกสาร มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะครูในสังคมที่เปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศไทยและตํางประเทศ และ
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูในประเทศไทยให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลง โดยเก็บรวบรวม
ข๎อมูลจากหนังสือ เอกสาร และอินเตอร์เน็ต จากนั้นจึงสังเคราะห์สมรรถนะครูในประเทศไทยและ
ตํางประเทศ และสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูในสังคมที่เปลี่ยนแปลงของประเทศไทย
โดยการวิเคราะห์ด๎วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได๎วํา
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1. สมรรถนะครูในสังคมที่เปลี่ยนแปลง ประเทศไทยได๎กาหนดสมรรถนะครู
สอดคล๎องกัน 14 ด๎าน ได๎แกํ (1) การสื่อสารและการใช๎ภาษา (2) การพัฒนาหลักสูตร (3) ความรู๎ใน
วิชาที่สอนและวิชาที่เกี่ยวข๎อง (4) กระบวนการจัดการเรียนรู๎ (5) การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ศูนย์กลาง (6) การบริหารและจัดการชั้นเรียน (7) การใช๎นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ (8)
การวัดและประเมินผล (9) การวิจัยในชั้นเรียน (10) จิตวิทยาสาหรับครู (11) การสร๎างความสัมพันธ์
กับชุมชน (12) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ (13) ภาวะผู๎นาและการทางานเป็นทีม
และ (14) การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูในสังคมที่เปลี่ยนแปลง ควรมีการกาหนด
สมรรถนะครู โดยจัดทาสมรรถนะต๎นแบบ มีลักษณะเฉพาะตามความแตกตํางของบริบทในแตํละ
ท๎องถิ่นหรือเขตพื้นที่การศึกษา และควรกาหนดสมรรถนะครูเฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะสาขาวิชาเพื่อให๎
ประเมินสมรรถนะได๎สอดคล๎องกับความสามารถของครูในสํวนของแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู
ประจาการ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรสนับสนุนและสํงเสริมให๎ครูพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานที่
กาหนด โดยใช๎วิธีที่หลากหลาย ควรพัฒนาสมรรถนะครูภายในสถานศึกษา จัดหลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะครู ควรวิเคราะห์ข๎อมูลพื้นฐานของครูแตํละคนเพื่อจาแนกประเภทของครูตามสมรรถนะที่
เป็นจริง และเข๎าสูํกระบวนการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็นหรือสอดคล๎องกับความต๎องการของครูโดยไมํ
เป็นการบังคับ จัดตั้งองค์กรที่เข๎มแข็งในการกากับนโยบาย ติดตามและประเมินการพัฒนาสมรรถนะ
ครูและควรรักษาครูที่มีสมรรถนะสูงให๎สามารถอยูํในวิชาชีพตํอไป ในสํวนของสถานศึกษาหรือ
โรงเรียนควรจัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาให๎เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน รวมทั้งมี
กระบวนการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ ครูจะต๎องเรียนรู๎และพัฒนาตนเองทั้งในด๎านมิติเนื้อหา
(Content of knowledge) และมิติด๎านศาสตร์การสอน (Pedagogy of knowledge) ด๎วยวิธีการที่
หลากหลาย
วัชรีย์ รํวมคิด (2551) ได๎ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการออกแบบย๎อนกลับและการเรียนรู๎แบบเน๎นประสบการณ์เพื่อเสริมสร๎างความสามารถ
ของครูอนุบาลในการออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการออกแบบย๎อนกลับและการเรียนรู๎แบบเน๎น
ประสบการณ์เพื่อเสริมสร๎างความสามารถของครูอนุบาลในการออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และ 2) เพื่อหาคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการออกแบบย๎อนกลับ
และการเรียนรู๎แบบเน๎นประสบการณ์เพื่อเสริมสร๎างความสามารถของครูอนุบาลในการออกแบบและ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งผลการวิจัยพบวํา
1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ประกอบด๎วยกระบวนการเรียนการสอน
หลัก 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การกาหนดเป้าหมายการเรียนรู๎รายหนํวย ประกอบด๎วยการกาหนด
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เป้าหมายการเรียนรู๎ การกาหนดหลักฐานการเรียนรู๎และการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎
ขั้นที่ 2 การกาหนดเป้าหมายการเรียนรู๎รายคาบ ประกอบด๎วย การกาหนดเป้าหมายการเรียนรู๎ การ
กาหนดหลักฐานการเรียนรู๎ และการวางแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ ขั้นที่ 3 การเรียนรู๎ผําน
ประสบการณ์ตรง ประกอบด๎วย การลงมือปฏิบัติกิจกรรม การสะท๎อนความรู๎จากการปฏิบัติและการ
สร๎างความคิดรวบยอด ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการใช๎ความรู๎ ประกอบด๎วย การนาความรู๎ไปใช๎ปฏิบัติงาน
และการสะท๎อนความรู๎จากการปฏิบัติงาน
2. ผลการใช๎รูปแบบการเรียนการสอนพบวํา 1) กลุํมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนสูงกวํากํอนทดลองอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และ 2) กลุํมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสูงกวํากํอน
ทดลองอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลผลิตของการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ เอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการออกแบบย๎อนกลับและการเรียนรู๎แบบเน๎นประสบการณ์เพื่อเสริมสร๎างความสามารถ
ของครูอนุบาลในการออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู๎และแบบประเมินความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูอนุบาล
ประไพ ธรมธัช (2553) ได๎ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร๎างสมรรถนะทางวิชาการโดยใช๎กลยุทธ์การปรับโครงสร๎างองค์กรของฟูลแลนสาหรับครู
ประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร๎างสมรรถนะทางวิชาการโดยใช๎กลยุทธ์
การปรับโครงสร๎างองค์กรของฟูลแลนสาหรับครูประถมศึกษาและศึกษาคุณภาพของรูปแบบ โดย
ขั้นตอนการดาเนินงานของรูปแบบการเสริมสร๎างสมรรถนะทางวิชาการโดยใช๎กลยุทธ์การปรับโครงสร๎าง
องค์กรของฟูลแลนสาหรับครูประถมศึกษา ประกอบด๎วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) สร๎างเป้าหมายการ
พัฒนาสมรรถนะรํวมกัน 2) สร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง 3) สร๎างสรรค์สายสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ซึ่งกันและกัน 4) สร๎างวัฒนธรรมการเรียนรู๎แบบรํวมมือ และ 5) สร๎างกัลยาณมิตรทางการประเมิน
หลังจากการพัฒนารูปแบบและนาไปใช๎กับกลุํมเป้าหมายที่เป็นครูประถมศึกษาจานวน 24 คน พบวํา
ระดับของสมรรถนะทางวิชาการด๎านการจัดการการสอนของครูอยูํในระดับดีทุกด๎าน โดยระดับของ
สมรรถนะที่สูงที่สุดคือ การดาเนินการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ การออกแบบการเรียนรู๎
และการประเมินผลการเรียนรู๎ และระดับของสมรรถนะทางวิชาการด๎านการเป็นผู๎นาทางวิชาการของ
ครู ในด๎านการทางานเป็นทีมอยูํในระดับ ดีมาก และด๎านการสื่อสารอยูํในระดับดี
Hammer, David, Coffey and Janet E. (2009 อ๎างถึงใน พศิน แตงจวง, 2554)
ทาการวิเคราะห์พฤติกรรมของครูที่ไมํเคยมีประสบการณ์สอนพบวําเมื่อเข๎าไปฝึกสอนระยะแรกครูที่
ไมํเคยมีประสบการณ์สอนขาดประสบการณ์ ไมํสามารถหาวิธีการหรือกระตุ๎นให๎นักเรียนคิด แตํ
หลังจากที่ได๎มีการปรึกษาพูดคุย รับข๎อเสนอแนะจากครูพี่เลี้ยง ทาให๎พฤติกรรมของครูที่ไมํเคยมี
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ประสบการณ์สอนเปลี่ยนแปลงและสามารถดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได๎ดีขึ้น นักเรียนสามารถ
เรียนรู๎ได๎มากขึ้น
1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการสอนและการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาครู
สุขรัก สร๎อยทอง (2543) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหวํางความรู๎วิชา
ภาษาไทย ความวิตกกังวลในการสอน และสมรรถภาพด๎านการสอนภาษาไทย ของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครู สถาบันราชภัฏ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหวํางความรู๎วิชาภาษาไทยกับความวิตกกังวลในการสอน ของนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครู สถาบันราชภัฏ กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์จากความสอดคล๎องระหวําง
ความรู๎ วิชาภาษาไทยกับสมรรถภาพด๎านการสอนภาษาไทยของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
สถาบันราชภัฏ กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์จากความสอดคล๎องระหวํางความวิตก
กังวลในการสอนกับสมรรถภาพด๎านการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู สถาบันราชภัฏ
กรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยสรุปได๎วํา
1. ความรู๎วิชาภาษาไทยมีความสัมพันธ์ในทางลบกับความวิตกกังวลในการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู สถาบันราชภัฏ กรุงเทพมหานคร อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ความรู๎วิชาภาษาไทยมีความสัมพันธ์กันกับสมรรถภาพด๎านการสอนภาษาไทย
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู สถาบันราชภัฏ กรุงเทพมหานคร
3. ความวิตกกังวลในการสอน มีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับสมรรถภาพด๎านการสอน
ภาษาไทยของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู สถาบันราชภัฏ กรุงเทพมหานคร
บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ (2550) ได๎ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบการจัดการความรู๎เพื่อเสริมสร๎างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบการจัดการความรู๎เพื่อเสริมสร๎างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู และเพื่อศึกษาผลการใช๎
รูปแบบการสอน ซึ่งการวิจัยดาเนินการโดย เริ่มจากการศึกษาสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู โดย
รวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางที่ประกอบด๎วยนักศึกษาครูและอาจารย์นิเทศก์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
7 แหํง ผลการศึกษาพบวํา สมรรถนะด๎านการเตรียมการสอนและการวางแผนการสอน ด๎านการ
จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ และด๎านการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนอยูํใน
ระดับปานกลาง สํวนผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นอาจารย์นิเทศกับนักศึกษาครูเกี่ยวกับสมรรถนะ
การสอนของนักศึกษาครูทั้ง 3 ด๎าน พบวํา มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากนั้นพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรู๎ ซึ่งได๎รับการประเมินความ
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เหมาะสมโดยผู๎เชี่ยวชาญที่ระดับมากที่สุด รูปแบบนี้มีลักษณะเดํน คือ การบูรณาการการจัดการ
ความรู๎ กระบวนการกลุํม และเรียนรู๎แบบรํวมมือ การเรียนรู๎แนวสร๎างสรรค์นิยม การนาความรู๎ไปสูํ
การปฏิบัติ และการประเมินผลตามสภาพจริง ผลการใช๎รูปแบบพบวํา กลุํมทดลองคือนักศึกษาครู
มหาวิทาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะการสอนสูงกวํากลุํมควบคุม
อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รินรดี พรวิริยะสกุล (2554) ได๎ทาการวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดการศึกษาผํานการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการ
เรียนการสอนของนักศึกษาครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ วิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎ตาม
แนวคิดการศึกษาผํานการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาครู และเพื่อศึกษาผลการทดลองใช๎กระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดการศึกษาผํานการ
เรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาครู กลุํมตัวอยํางใน
การวิจัยคือ นักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 สาขาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวน 13 คน โดยผลการทดลองใช๎กระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิด
การศึกษาผํานการเรียนรู๎ พบวํา หลังเรียนตามกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาขึ้น นักศึกษาครูมี
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นอกจากนี้นักศึกษาครูได๎พัฒนาความสามารถในการทางานรํวมกันอยํางเป็นระบบและสามารถนา
ความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในบริบทจริงได๎ ดังนั้น กระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดการศึกษาผํานการ
เรียนรู๎สามารถเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาครูได๎
Luppicini (2003) ได๎นาเสนอโครงสร๎างของคาถามเกี่ยวกับการออกแบบการเรียน
การสอนและตรวจสอบศักยภาพของคาถามเพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการสํงเสริมการสะท๎อนคิดและการ
ออกแบบการเรียนการสอน โดยเริ่มจากการระบุโครงสร๎างของคาถามเกี่ยวกับการสะท๎อนการ
ออกแบบการเรียนการสอน และนา RAID ไปใช๎ในชุมชนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แล๎วศึกษา
ถึงอิทธิพลของการสะท๎อนการออกแบบ โดยอธิบายวํา กระบวนการสะท๎อนเป็นแหลํงข๎อมูลที่สาคัญ
ที่ทาให๎เห็นกระบวนการเรียนรู๎และพัฒนาการของแตํละบุคคล เนื่องจากการสะท๎อนผลทาให๎เห็น
แนวคิดและที่มาของการเชื่อมโยงข๎อมูลความรู๎และการปฏิบัติ โดยกลําววํา เทคนิคการสะท๎อนอาจ
ชํวยให๎นักศึกษาที่ออกแบบการเรียนการสอนเกิดความชัดเจนในความคิด และการเชื่อมโยงของแตํละ
ขั้นตอนไปโดยปริยาย และเห็นวํากระบวนการสะท๎อนเป็นขั้นตอนแรกที่สาคัญในการพัฒนาโครงสร๎าง
ของการปฏิบัติการสะท๎อน สาหรับนักออกแบบการเรียนการสอน
Gibbs and Coffey (2004) ได๎รายงานการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการ
ฝึกอบรมนักศึกษาครูจานวน 22 มหาวิทยาลัย ใน 8 ประเทศ โดยศึกษานักศึกษาครูกลุํมทดลอง คือ
นักศึกษาครูที่ได๎รับการฝึกอบรมและนักเรียนที่ได๎รับการจัดการเรียนรู๎โดยนักศึกษาครูกลุํมที่ได๎รับการ
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ฝึกอบรม ตั้งแตํเริ่มฝึกอบรมและหลังจากผํานไป 1 ปี สํวนนักศึกษากลุํมควบคุมคือ นักศึกษาครูกลุํมที่
ไมํได๎รับการฝึกอบรม โดยทาการศึกษาและเก็บข๎อมูลเชํนเดียวกับนักศึกษากลุํมทดลองที่เข๎ารับการ
ฝึกอบรม จากการศึกษาพบวํามีการเปลี่ยนแปลงในทุกชํวงเวลา จากการวัดผล 3 ประการ คือ 1)
นักเรียนประเมินการสอนของนักศึกษาครูโดยใช๎แบบสอบถาม SEEQ (Student Evaluation of
Educational Quality) ซึ่งเป็นมาตรประมาณคํา 6 อันดับ และ ประเมิน “การสอนที่ดี” โดยใช๎ชุด
แบบสอบถาม MEQ (Module Experience Questionnaire) 2) ขอบเขตที่นักศึกษาครูอธิบายวํา
ตนเองมีลักษณะในการสอนแบบให๎ความสาคัญกับครู (Teacher-focused) หรือให๎ความสาคัญกับ
ผู๎เรียน (Student-focused) โดยใช๎แบบวัดจาก ATI (Approaches to Teaching Inventory) และ
3) ขอบเขตที่นักเรียนที่ได๎รับการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษาครูเรียนรู๎วํามีลักษณะการเรียนรู๎
แบบผิวเผินหรือแบบลึกซึ้ง โดยใช๎แบบวัดจาก MEQ
เป้าหมายของการจัดโปรแกรมฝึกอบรมนักศึกษาครูคือ 1) เพื่อพัฒนาทักษะของ
นักศึกษาครู 2) เพื่อพัฒนาแนวความคิดของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู๎
และ 3) เพื่อให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู๎ของนักเรียนที่ได๎รับการจัดการเรียนการสอนโดย
นักศึกษาครู เนื่องจากนักศึกษาครูบางคนจะมุํงเน๎นที่การปรับปรุงการเรียนรู๎ของนักเรียนมากกวําการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตน ดังนั้นการฝึกอบรมนักศึกษาครูกลุํมนี้จะมุํงเน๎นไปที่การ
เปลี่ยนนักศึกษาครูให๎เห็นความสาคัญของการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและสํงผลตํอการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียน โดยพบวําแนวทางในการสอนของครูจะเกี่ยวข๎องกับแนวทางในการเรียนรู๎ของ
นักเรียน ครูที่ให๎ความสาคัญกับนักเรียน มีแนวโน๎มที่นักเรียนจะเกิดการเรียนรู๎ลึกซึ้ง คือ นักเรียนจะ
พยายามทาความเข๎าใจในเนื้อหาสาระมากกวําพยายามจดจาเนื้อหาสาระ ซึ่งนักเรียนที่เกิดการเรียนรู๎
อยํางลึกซึ้งนี้จะสามารถพัฒนาแนวความคิดใหมํจากเนื้อหาสาระที่มีความซับซ๎อนมากขึ้น รวมทั้งมีผล
การเรียนรู๎ดีกวํานักเรียนที่จดจาเพียงเนื้อหาสาระ ซึ่งจากการศึกษาพบวํา มีการเปลี่ยนแปลงในเชิง
บวกในกลุํมนักศึกษาครูที่ได๎รับการฝึกอบรมและนักเรียนที่ได๎รับการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา
ครูกลุํมที่ได๎รับการฝึกอบรม
Ellis, Goodyear, Prosser, and O'Hara (2006) ทาการสืบสอบประสบการณ์ของ
นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู๎ผํานการอภิปราย ทั้งการอภิปรายแบบออนไลน์และการอภิปรายแบบตัวตํอ
ตัว โดยทาการศึกษากับนักนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาการ
ทางาน ซึ่งผู๎สอนได๎ออกแบบการอภิปรายแบบตัวตํอตัวกํอนจะใช๎วิธีการอภิปรายแบบออนไลน์ และเก็บ
ข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามปลายเปิดและการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร๎างในการตรวจสอบมโนทัศน์ของ
นักศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษาได๎เรียนรู๎ ความตั้งใจของนักศึกษาในการอภิปรายและวิธีการที่นักศึกษา
ใช๎ในการเรียนรู๎ผํานการอภิปราย โดย Ellis, Goodyear, Prosser and O'Hara อธิบายวํา วัตถุประสงค์
ของการอภิปรายคือ การชํวยให๎นักศึกษาได๎รับองค์ความรู๎และทฤษฎีจิตวิทยารวมทั้งการศึกษาองค์
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ความรู๎จากเอกสาร เพื่อชํวยให๎เกิดการเชื่อมโยงระหวํางประสบการณ์เดิมของตนกับประสบการณ์ของ
ผู๎อื่นในรูปแบบที่จะชํวยให๎นักศึกษาเข๎าใจแนวคิดหลักของการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูได๎ดีขึ้น ซึ่งในการ
อภิปรายนี้นักศึกษาจะต๎องอภิปรายสิ่งที่อํานในโปรแกรมทั้งแบบกลุํมเล็กและกลุํมใหญํ และในแตํละการ
อภิปรายจะต๎องโพสต์แสดงความคิดเห็นอยํางน๎อย 200 คา ซึ่งอาจจะแสดงความคิดเห็นในประเด็นเดิม
หรือตั้งประเด็นการอภิปรายขึ้นมาใหมํ และการประเมินผลการอภิปรายได๎มาจากข๎อมูล 3 สํวน คือ ร๎อย
ละ 13 จากคุณภาพของการโพสต์ข๎อความในการอภิปรายออนไลน์ ร๎อยละ 57 จากการทดสอบเกี่ยวกับ
การให๎คาปรึกษา บุคลิกภาพและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และร๎อยละ 30 จากการเขียนบันทึก
ประจาวันของนักศึกษาที่ระบุประเด็นสาคัญและแนวคิดที่ได๎รับจากโปรแกรม
วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการระบุจานวนแนวความคิดที่แตกตํางกัน ความตั้งใจและแนว
ทางการเรียนรู๎ผํานการอภิปราย พบความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งที่นักศึกษาคิดวําตนได๎เรียนรู๎ผํานการ
อภิปราย วิธีการเรียนรู๎ผํานการอภิปราย และผลการเรียน โดยพบวํา นักศึกษาที่มีแนวคิดเชื่อมโยงกัน
และนักศึกษาที่ปรับใช๎วิธีการเรียนรู๎ผํานการอภิปรายอยํางลึกซึ้ง จะมีผลการเรียนดีกวํา และผลที่
เกิดขึ้นจากการจัดอภิปรายดังกลําวทาให๎ Ellis, Goodyear, Prosser and O'Hara เสนอแนวทาง
สาหรับครูผู๎สอนในการออกแบบการสอน 2 แนวทาง คือ ควรปลูกฝังแนวความคิดเกี่ยวกับวิธีการสอน
ที่ดีผํานการออกแบบรํวมกัน และควรให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การสอนแกํครูผู๎สอนเพื่อให๎
ครูผู๎สอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช๎การอภิปรายได๎
Wilke and Losh (2008) ได๎ทาการศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์การเรียน
การสอนของนักศึกษาครู โดยสิ่งที่สนใจเป็นพิเศษคือ ยุทธศาสตร์ที่สาคัญที่สุดของนักศึกษาครูและ
วิธีการที่นักศึกษาครูใช๎ในการวางแผน แตํผลจากการศึกษาพบวํานักศึกษาครูทุกสาขาวิชาเลือกใช๎
วิธีการสอนได๎หลากหลาย แตํขอบเขตในการวางแผนยุทธศาสตร์การสอนและการนายุทธศาสตร์การ
สอนไปใช๎จะแตกตํางกันในแตํละสาขาวิชา และขึ้นอยูํกับความเชื่อของนักศึกษาครูที่มีตํอการสอน
โดยพบวําความเชื่อของนักศึกษาครูจะมีผลตํอการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของครู รวมทั้งมีผลตํอ
วิธีการที่ครูเลือกใช๎ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งพบวําผู๎ที่ไมํมีประสบการณ์ทางการสอนจานวนมาก
มองวําการสอนเป็นเพียงการบอกหรือการบรรยายที่สํงข๎อมูลโดยตรงให๎กับผู๎เรียน
อยํางไรก็ตาม Wilke and Losh (2008) เชื่อวําการศึกษาสํวนใหญํนั้นไมํได๎ให๎
ความสาคัญกับวิธีการที่ครูฝึกสอนหรือนักศึกษาครูใช๎ในการวางแผนยุทธศาสตร์การเรียนการสอน
โดยสํวนมากทฤษฎีการเรียนการสอนจะยืนยันวํายุทธศาสตร์การสอนที่ได๎รับการพิจารณาและถูก
เลือกใช๎นั้นเป็นวิธีการที่มีอิทธิพลตํอการเรียนรู๎และสามารถทาให๎ผู๎เรียนบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
ไว๎ได๎ และแม๎งานวิจัยที่ผํานมาจะพบวํา นักศึกษาครูควรได๎รับการพัฒนาผํานกระบวนการเรียนการ
สอนในสถาบันการฝึกหัดครูก็ตาม แตํมีคาถามหลายประการที่ยังไมํสามารถอธิบายได๎ เชํน ถ๎า
นักศึกษาครูเชื่อวําการเรียนการสอนคือการสํงผํานข๎อมูลการบรรยายจะเป็นวิธีการเดียวที่นักศึกษาครู
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วางแผนจะใช๎ในการสอนใชํหรือไมํ เวลาที่นักศึกษาครูวางแผนวําจะใช๎จัดการเรียนการสอนเมื่อ
เปรียบเทียบวิธีการสอนแบบบรรยายและวิธีการอื่นๆ โดยจากการวิจัย Wilke and Losh (2008)
พบวํา มีนักศึกษาครูจานวนคํอนข๎างน๎อยที่เลือกใช๎วิธีการสอนแบบถํายทอดความรู๎ เชํน บรรยาย หรือ
สาธิต รวมทั้งให๎ข๎อเสนอแนะวํา หากนักศึกษาครูเปิดรับยุทธศาสตร์การเรียนการสอนที่มีความ
หลากหลาย นักการศึกษาควรให๎ความสาคัญกับกระบวนการตัดสินใจของนักศึกษาครูในระหวําง
วางแผน และความสมเหตุสมผลของยุทธศาสตร์การเรียนการสอน โดยควรหาแนวทางที่จะชํวยให๎
นักศึกษาครูมีคลังความรู๎เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การเรียนการสอนที่ใหญํขึ้น และเกิดความเข๎าใจเกี่ยวกับ
การเชื่อมโยงระหวํางเป้าหมายการเรียนรู๎และยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถนา
ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนที่หลากหลายไปใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
Ramaligela (2012) พยายามทาความเข๎าใจวิธีการวางแผนการสอนและการฝึกสอน
ของนักศึกษาครู โดยพบวํา นักศึกษาครูไมํสามารถเตรียมแผนการสอนที่จะชํวยให๎ตนเองจัดการเรียนรู๎ใน
ชั้นเรียนได๎ โดยจากข๎อมูลที่ได๎แสดงให๎เห็นวํา นักศึกษาครูไมํเข๎าใจความหมาย ความสาคัญและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่ปรากฏในแผนการสอนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด รวมทั้งเกิดความ
ล๎มเหลวในการออกแบบการเรียนการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถใช๎ได๎จริง
Kumar and Hamer (2012) ได๎ทาการศึกษาเชิงลึกจากทฤษฎีเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์
และมุมมองของความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหวํางอคติและความ
เชื่อเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู๎เรียนของนักศึกษาครู และชนิดของการปฏิบัติที่ใช๎
ในการจัดการเรียนรู๎ที่นักศึกษาครูมีแนวโน๎มที่จะปฏิบัติ โดยจากการวิเคราะห์กลุํมข๎อมูล (Cluster
Analysis) แบบภาคตัดขวาง (Cross-section) ซึ่งเป็นข๎อมูลที่สารวจจากกลุํมตัวอยํางที่เป็นนักศึกษา
ครูจานวน 784 คน ในชํวงเวลาเดียวกัน พบวํา 25% ของนักศึกษาครูมีความเชื่อบางอยํางเกี่ยวกับ
นักเรียนที่มีฐานะยากจนและนักเรียนที่เป็นชนกลุํมน๎อย รวมทั้งไมํคุ๎นชินกับเรื่องความหลากหลายของ
ผู๎เรียน และจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบวํา นักศึกษาครูที่ใกล๎สาเร็จการศึกษามีแนวโน๎มที่จะ
ปรับตัวในเรื่องการปฏิบัติการจัดการเรียนรู๎ตามเวลาที่ใกล๎จะสาเร็จการศึกษามากกวํา และมีอคติและ
ความลาเอียงน๎อยกวํานักศึกษาครูในชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตร อยํางมีนัยสาคัญ และจากการทดสอบ
สมมติฐานด๎วยสถิติทดสอบ Paired t-test จากการศึกษาติดตามระยะยาว (longitudinal) จากกลุํม
ตัวอยํางที่เป็นนักศึกษาครูจานวน 79 คน พบวําตั้งแตํนักศึกษาครูเรียนวิชาพื้นฐานทางสังคม
(Schooling and Democratic Society : SDS) ขณะอยูํในชั้นปีที่ 2 และ 3 จนกระทั่งการสัมมนา
การสอน (Student Teaching Seminar: STS) ในชั้นปีสุดท๎าย ความเชื่อเกี่ยวกับความหลากหลาย
ของนักศึกษาครู การนาเสนอเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ การไมํเต็มใจที่จะปรับการจัดการเรียนการสอนให๎
เหมาะสมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู๎เรียน การสํงเสริมการเคารพและการมีสํวนรํวมใน
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ชั้นเรียน และความรู๎สึกรับรู๎ในความสามารถของนักศึกษาครูมีการเปลี่ยนแปลงไป เชํนเดียวกับการ
วิเคราะห์ข๎อมูลแบบภาคตัดขวาง
Wiens, Hessberg, LoCasale-Crouch, and DeCoster (2013) ได๎ทาการศึกษา
ประสิทธิภาพของการประเมินผลแบบมาตรฐานโดยใช๎วีดิทัศน์เป็นฐานในการเรียนการสอนใน
หลักสูตรครุศึกษาเพื่อตรวจสอบความสามารถของนักศึกษาครู โดยผู๎เข๎ารํวมวิจัยที่ใช๎ในการศึกษาวิจัย
มี 3 กลุํม คือ กลุํมที่ 1 เป็นนักศึกษาครูที่เข๎าเรียนในรายวิชาพื้นฐาน จานวน 109 คน กลุํมที่ 2 เป็น
นักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 (ของหลักสูตร 5 ปี) และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ของหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี)
จานวน 78 คน และกลุํมที่ 3 คือ นักศึกษาครูที่ฝึกประสบการณ์การสอนครบ 1 ภาคเรียน ได๎แกํ
นักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ของหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี) จานวน 80 คน เก็บข๎อมูล
โดยให๎ผู๎เข๎ารํวมวิจัยกลุํมที่ 1 ทาการศึกษาและประเมินการเรียนรู๎และการมีปฏิสัมพันธ์โดยใช๎วิดีโอ
หรือ The Video Assessment of Interactions and Learning (VAIL) เสร็จภายในสัปดาห์แรก
ของรายวิชาพื้นฐาน และสารวจข๎อมูลพื้นฐานในชํวงท๎ายของการเรียนในรายวิชา สํวนผู๎เข๎ารํวมวิจัยใน
กลุํมที่ 2 และ 3 ต๎องให๎ข๎อมูลพื้นฐาน รวมทั้งศึกษาและตอบคาถามใน VAIL ซึ่งเป็นแบบออนไลน์ให๎
เสร็จภายในภาคการศึกษาฤดูใบไม๎ผลิ โดยนับเป็นหนํวยกิตของการวิจัย
การศึกษาและตอบคาถามใน VAIL จะใช๎เวลาไมํเกิน 1 ชั่วโมง โดย VAIL ถูกใช๎ใน
การตรวจสอบความสามารถในการระบุยุทธศาสตร์การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในวีดิโอที่แสดง
สภาพแวดล๎อมของห๎องเรียนจริง ซึ่งผู๎เข๎ารํวมวิจัยจะต๎องดูวีดิโอสั้นๆ (2-3 นาที) จานวน 3 เรื่อง ซึ่ง
เนื้อหาในวีดิโอจะมุํงเน๎นไปที่องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งตามกรอบการประเมินห๎องเรียนโดย
การให๎คะแนนเป็นระบบ (CLASS) ได๎แกํ คุณภาพของการให๎ข๎อมูลป้อนกลับ รูปแบบการเรียนรู๎
เกี่ยวกับการเรียนการสอน และมุมมองของผู๎เรียน ดังนี้ 1) ผู๎สอนใช๎ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนที่
แสดงถึงการเห็นคุณคําของผู๎เรียนและสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีอิสระและมีความรับผิดชอบ 2) ผู๎สอนใช๎
ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนที่ชํวยให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมและดึงดูดความสนใจของผู๎เรียน 3) ผู๎สอนใช๎
ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนที่ให๎ข๎อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพและชํวยขยายการเรียนรู๎ ทักษะ
และความพยายามของผู๎เรียน
ผู๎ให๎รหัสการตอบกลับของผู๎เข๎ารํวมวิจัยคือผู๎ชํวยนักวิจัยที่ผํานการอบรมเกี่ยวกับการ
เข๎ารหัส VAIL เป็นระยะเวลาครึ่งวัน การให๎คะแนนจากการป้อนข๎อมูลใน VAIL ของผู๎เข๎ารํวมวิจัย
ขึ้นอยูํกับ 1) ความถูกต๎องของการระบุยุทธศาสตร์ และ 2) การจับคูํระหวํางยุทธศาสตร์ (Strategy)
และตัวอยําง (Example) ที่ดูในวีดิทัศน์ ซึ่งการจับคูํที่ถูกต๎องและผู๎ชํวยนักวิจัยให๎รหัสตรงกันนั้น
ยุทธศาสตร์ (Strategy) และตัวอยําง (Example) จะต๎องเป็นตัวชี้วัดในระดับเดียวกัน เชํน ผู๎เข๎ารํวม
วิจัยระบุยุทธศาสตร์ “การถามคาถามที่ดี” ตัวอยํางที่สอดคล๎อง คือ “ขณะที่มีผู๎เรียนอาสาทา
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กิจกรรม ผู๎สอนถามผู๎เรียนที่เหลือเพื่อให๎ชํวยเพื่อน” โดยหลังจากดูวีดิโอผู๎เข๎ารํวมวิจัยมีโอกาสในการ
ระบุยุทธศาสตร์การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในแตํละวีดิโอถึง 5 ประการ
การวิเคราะห์ข๎อมูล พบวํา การตอบสนองใน VAIL ในด๎านการสนับสนุนทางอารมณ์
(Emotional supports) ด๎านการจัดการห๎องเรียน (Classroom organization) และการสนับสนุน
การเรียนการสอน (Instructional supports) มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.10, 4.12 และ 3.88 ตามลาดับ
โดยผู๎เข๎ารํวมวิจัยสามารถระบุยุทธศาสตร์การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ในด๎านที่เกี่ยวข๎องกับ
การสนับสนุนการเรียนการสอน (Instructional supports) ได๎มากกวําด๎านการสนับสนุนทางอารมณ์
(Emotional supports) และด๎านการจัดการห๎องเรียน (Classroom organization) และผู๎เข๎ารํวม
วิจัยสามารถระบุพฤติกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นตัวแปรทางทักษะ ได๎ดีกวํายุทธศาสตร์การ
สอนที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นตัวแปรทางความรู๎ ซึ่งผู๎เข๎ารํวมวิจัยที่ผํานการฝึกสอนสามารถระบุ
ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได๎มากกวํานักศึกษาครูที่เข๎าเรียนในรายวิชาพื้นฐาน
นอกจากนั้นยังพบวํา ผู๎เข๎ารํวมวิจัยที่ฝึกสอนในระดับประถมศึกษามีทักษะในการระบุยุทธศาสตร์การ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงกวํานักศึกษาครูที่ฝึกสอนในระดับ K-12
และเมื่อวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์โดยใช๎สมการถดถอย พบวํา การ
สนับสนุนทางอารมณ์ (emotional support) ไมํมีความสามารถในการทานายความสามารถของ
ผู๎เข๎ารํวมในการระบุการดาเนินการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและกลยุทธ์การสอนที่มี
ประสิทธิภาพอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ และรูปแบบโปรแกรมการศึกษาของครู ระดับชั้นที่สอนและ
การศึกษาทั้งหมดมีความสัมพันธ์อยํางมีนัยสาคัญตํอการระบุพฤติกรรมการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ และการวิเคราะห์คําอิทธิพลตัวแปรการจัดการชั้นเรียน โดยการจัดการชั้นเรียน
(classroom organization) มีความสัมพันธ์กับการระบุกลยุทธ์การสอนที่มีประสิทธิภาพ และ
นักศึกษาครูที่ผํานการฝึกสอนแล๎วจะระบุกลยุทธ์การสอนที่มีประสิทธิภาพได๎มากกวํานักศึกษาที่เรียน
ในรายวิชาพื้นฐานอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ และระดับชั้นที่สอนมีผลตํอการระบุกลยุทธ์การสอนที่มี
ประสิทธิภาพ โดยผลจากการศึกษานี้แสดงให๎เห็นวําการประเมินผลแบบมาตรฐานที่ใช๎กับครู
ประจาการนั้นสามารถนามาใช๎ในหลักสูตรครุศึกษาได๎
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับสมรรถนะการสอนและการออกแบบการเรียน
การสอน จะเห็นได๎วําสมรรถนะครูในสังคมที่เปลี่ยนแปลงจากงานวิจัยของ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ
พรทิพย์ แข็งขัน (2550) ทั้ง 14 ด๎านนั้น มีด๎านที่สอดคล๎องกับการออกแบบการเรียนการสอนถึง 6
ประเด็น ได๎แกํ (1) การมีความรู๎ในวิชาที่สอนและวิชาที่เกี่ยวข๎อง (2) กระบวนการจัดการเรียนรู๎ (3)
การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง (4) การบริหารและจัดการชั้นเรียน (5) การใช๎นวัตกรรม
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (6) การวัดและประเมินผล และมีการศึกษาวิจัยและพัฒนา
เกี่ยวกับสมรรถนะหรือสมรรถภาพการสอนซึ่งเน๎นในเรื่องความสามารถในการใช๎วิธีสอนของครู (วัชรี
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เหลํมตระกูล, 2549) ความรู๎ความเข๎าใจในการจัดการเรียนการสอน ทักษะการคิดในการจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งการทางานแบบรํวมมือรวมพลัง (ชาริณี ตรีวรัญญู, 2550) การออกแบบและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน (วัชรีย์ รํวมคิด, 2551) โดยพบวําสถานศึกษาหรือโรงเรียนควรจัดปัจจัย
เกื้อหนุนการพัฒนาให๎เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน รวมทั้งมีกระบวนการนิเทศภายในที่
มีประสิทธิภาพ ครูจะต๎องเรียนรู๎และพัฒนาตนเองทั้งในด๎านมิติเนื้อหา (Content of knowledge)
และมิติด๎านศาสตร์การสอน (Pedagogy of knowledge) ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย (พิมพันธ์ เดชะ
คุปต์ และพรทิพย์ แข็งขัน, 2550) และยังพบวําระยะแรกครูที่ไมํเคยมีประสบการณ์สอนหรือขาด
ประสบการณ์จะไมํสามารถหาวิธีการหรือกระตุ๎นให๎นักเรียนคิด แตํหลังจากที่ได๎มีการปรึกษาพูดคุย
รับข๎อเสนอแนะจากครูพี่เลี้ยง ทาให๎พฤติกรรมของครูที่ไมํเคยมีประสบการณ์สอนเปลี่ยนแปลงและ
สามารถดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได๎ดีขึ้น (Hammer, David and Coffey, Janet E., 2009:
142 อ๎างถึงใน พศิน แตงจวง, 2554: 34) สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุขรัก สร๎อยทอง (2543) ที่
พบวําความวิตกกังวลในการสอน มีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับสมรรถภาพด๎านการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครู
นอกจากนั้นยังพบวํา นักศึกษาครูมีสมรรถนะด๎านการเตรียมการสอนและการวาง
แผนการสอน ด๎านการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ และด๎านการวัดผลประเมินผลการ
เรียนการสอนของอยูํในระดับปานกลาง (บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์, 2550) มีการวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาครูโดยใช๎รูปแบบและกระบวนการตํางๆ เชํน การวิจัย
และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดการศึกษาผํานการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาครู (รินรดี พรวิริยะสกุล, 2554)
การศึกษาถึงอิทธิพลของการสะท๎อนที่มีตํอการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา (Luppicini,
2003) โดย Gibbs and Coffey (2004) เสนอวํา การฝึกอบรมนักศึกษาครู ควรจะมุํงเน๎นไปที่การ
เปลี่ยนนักศึกษาครูให๎เห็นความสาคัญของการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและสํงผลตํอการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียน สํวน Ellis, Goodyear, Prosser and O'Hara (2006) เสนอแนวทางสาหรับ
ครูผู๎สอนในการออกแบบการเรียนการสอนไว๎ 2 แนวทาง คือ ควรปลูกฝังแนวความคิดเกี่ยวกับวิธีการ
สอนที่ดีผํานการออกแบบรํวมกัน และควรให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การสอนแกํครูผู๎สอนเพื่อให๎
ครูผู๎สอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช๎การอภิปรายได๎ รวมทั้ง Wilke and Losh (2008) ยังให๎
ข๎อเสนอแนะวํา นักการศึกษาควรให๎ความสาคัญกับกระบวนการตัดสินใจของนักศึกษาครูในระหวําง
วางแผน และความสมเหตุสมผลของยุทธศาสตร์การเรียนการสอน โดยควรหาแนวทางที่จะชํวยให๎
นักศึกษาครูมีคลังความรู๎เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การเรียนการสอนที่ใหญํขึ้น และเกิดความเข๎าใจเกี่ยวกับ
การเชื่อมโยงระหวํางเป้าหมายการเรียนรู๎และยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถนา
ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนที่หลากหลายไปใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Wiens, Hessberg,
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LoCasale-Crouch and DeCoster (2012) พบวําผู๎เข๎ารํวมวิจัยหรือนักศึกษาครูที่ผํานการฝึกสอน
สามารถระบุยุทธศาสตร์การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได๎มากกวํานักศึกษาครูที่เข๎าเรียนใน
รายวิชาพื้นฐาน สอดคล๎องกับการศึกษาของ Kumar and Hamer (2012) ที่พบวํา นักศึกษาครูที่ใกล๎
สาเร็จการศึกษามีแนวโน๎มที่จะปรับตัวในเรื่องการปฏิบัติการจัดการเรียนรู๎ตามเวลาที่ใกล๎จะสาเร็จ
การศึกษามากกวํา และมีอคติและความลาเอียงน๎อยกวํานักศึกษาครูในชั้นปีที่ 1 ดังนั้นการเตรียม
ความพร๎อมเรื่องการออกแบบการเรียนการสอนให๎แกํนักศึกษาครูในชํวงฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูจึง
เป็นสิ่งจาเป็น เพราะจะชํวยให๎นักศึกษาครูสามารถนาความรู๎จากการศึกษาในชํวงเวลาที่ผํานมาปรับ
ใช๎ในบริบทจริงได๎ และเกิดความเชื่อมโยงทางความคิดชํวยให๎นักศึกษาครูสามารถออกแบบการเรียน
การสอนได๎ดียิ่งขึ้น
2) งานวิจัยเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ จานวน 9
เรื่อง พบวําเป็นงานวิจัยไทย จานวน 1 เรื่อง และงานวิจัยตํางประเทศ จานวน 8 เรื่อง โดยงานวิจัยทั้ง
8 เรื่องมุํงศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ และผลของชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพที่มีตํอการพัฒนาวิชาชีพครู โดยสรุปรายละเอียดได๎ดังนี้
ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม (2553) ได๎ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักเทียบสาหรับ
การสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร๎างและประยุกต์ใช๎หลัก
เทียบสาหรับการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพในโรงเรียน ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช๎คือ การวิจัยและ
พัฒนา กลุํมตัวอยํางเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา โดยสรุปองค์ประกอบและตัวบํงชี้ชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ 3 องค์ประกอบ 9 ตัวบํงชี้ ได๎แกํ 1) องค์ประกอบด๎านปัจจัย คือ 1.1) ทักษะทาง
วิชาการและกลไกการเรียนรู๎ และ 1.2) โครงสร๎างและสิ่งสนับสนุน 2) องค์ประกอบด๎านกระบวนการ
คือ 2.1) การสร๎างบรรทัดฐานและคํานิยมรํวมกัน 2.2) การปฏิบัติที่มีเป้าหมายรํวมกันเพื่อการเรียนรู๎
ของนักเรียน 2.3) การรํวมมือรวมพลังกัน 2.4) การเปิดรับการชี้แนะในปฏิบัติงาน และ 2.5) การ
สนทนาที่มุํงสะท๎อนผลการปฏิบัติงาน และ 3) องค์ประกอบด๎านผลลัพธ์ คือ 3.1) ผลการปฏิบัติงาน
ตามที่คาดหวัง และ 3.2) การเป็นสมาชิกและเครือขําย นอกจากนี้ยังพบวําองค์ประกอบดังกลําวนี้มี
ความตรงเชิงโครงสร๎าง และผลการวิจัยที่สาคัญเกี่ยวกับผลการเข๎ารํวมชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
พบวํา หลังจากเข๎ารํวมชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ กลุํมตัวอยํางสามารถปฏิบัติและมีผลปฏิบัติที่มี
คุณภาพอยูํในระดับเทํากับมาตรฐานทั่วไปเป็นอยํางน๎อยในทุกตัวบํงชี้ โดยมีตัวบํงชี้ที่บรรลุเป้าหมาย
ในระดับสูง ได๎แกํ ตัวบํงชี้ที่ 1: การสร๎างบรรทัดฐานและคํานิยมรํวมกัน และตัวบํงชี้ที่ 2: การปฏิบัติที่
มีเป้าหมายรํวมกันเพื่อการเรียนรู๎ของนักเรียน
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Meyer (2002) ได๎ศึกษาและเก็บข๎อมูลโดยการสังเกตและการสัมภาษณ์ครูที่ไมํ
มีประสบการณ์ทางการสอนในชุมชนการเรียนรู๎ พบวําการเข๎ารํวมเป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎จะ
ทาให๎ครูที่ไมํมีประสบการณ์ทางการสอนได๎ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎
เนื่องจากชุมชนการเรียนรู๎เป็นการรวมกลุํมโดยสมัครใจของครูเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนรู๎เกี่ยวกับ
การเรียนรู๎และการเรียนการสอน โดยโปรแกรมการพัฒนาครูประจาการมากมายมีการจับคูํครูที่ไมํมี
ประสบการณ์ทางการสอนและครูพี่เลี้ยง ในทางทฤษฎีครูที่ไมํมีประสบการณ์ทางการสอนจะมีคนที่
สามารถขอความชํวยเหลือได๎ แตํนําเสียดายที่การมีโปรแกรมให๎คาปรึกษาดังกลําวไมํได๎รับประกัน
ความถี่หรือคุณภาพของการมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางครูพี่เลี้ยงและครูที่ไมํมีประสบการณ์ทางการสอน ใน
การรํวมกันวางแผนการสอนครูที่ไมํมีประสบการณ์ทางการสอนจะได๎เรียนรู๎จากการได๎ยินและเห็นใน
สิ่งที่ครูพี่เลี้ยงปฏิบัติ ในทางตรงกันข๎าม ขณะที่ครูที่ไมํมีประสบการณ์ทางการสอนพัฒนาหนํวยการ
เรียนรู๎ ครูพี่เลี้ยงก็สามารถเรียนรู๎เกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรใหมํหรือแนวทางการสอน จากครูที่ไมํมี
ประสบการณ์ทางการสอนได๎ โดยการสังเกตการสอนและการแนะนาที่ตามมาจะสนับสนุนการเรียนรู๎
ของครูและมีผลตํอการเปลี่ยนแปลง ในการเรียนการสอน โดยพบวําครูที่ไมํมีประสบการณ์ทางการ
สอนจานวนมากรู๎สึกโดดเดี่ยวและมีความต๎องการจะหาสถานที่ที่ปลอดภัยในการตรวจสอบ
ประสบการณ์ การเรียนการสอนที่เคยมีมาของตนเอง แม๎วําครูที่ไมํมีประสบการณ์ทางการสอนจะ
ทางานรํวมกันและเข๎ารํวมการพัฒนาวิชาชีพที่ออกแบบมาให๎ครูที่ด๎อยประสบการณ์โดยเฉพาะ ก็มี
เพียงสํวนน๎อยเทํานั้นที่มีโอกาสที่จะสะท๎อนให๎เห็นวําครูที่พวกเขาต๎องการจะเป็นหรือสิ่งที่พวกเขาเป็น
นั้นเป็นเชํนไร ชุมชนการเรียนรู๎ของครูจะกระตุ๎นให๎เกิดการสนทนาสะท๎อน การปฏิบัติที่ไมํเป็นสํวนตัว
และมุํงเน๎นการรํวมมือกันเพื่อการเรียนรู๎ของนักเรียน
Graham (2007) ทาการศึกษาเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหวํางกิจกรรมใน
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพและการพัฒนาครูในชํวงปีแรกของการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยเก็บ
รวบรวมข๎อมูลสารวจการพัฒนาวิชาชีพครูจากการสัมภาษณ์ครูผู๎สอนในระดับชั้นเกรด 6 - เกรด 8 และ
การศึกษาเอกสารของโรงเรียน ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลแสดงให๎เห็นวํากิจกรรมในชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพที่เป็นการรวมกลุํมของครูที่สอนวิชาเดียวกัน ระดับชั้นเดียวกัน มีศักยภาพในการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน แตํประสิทธิภาพก็ขึ้นอยูํกับปัจจัยที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ องค์ประกอบของชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ความเป็นผู๎นาและแนวทางปฏิบัติในองค์กร ธรรมชาติของการสื่อสารในชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ และการพัฒนาความเป็นชุมชนระหวํางสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
Hipp and Weber (2008) ได๎ทาการศึกษาพฤติกรรมของครูผู๎สอนซึ่งเป็น
สมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ โดยพบวําพฤติกรรมของครูผู๎สอนมีผลกระทบตํอโรงเรียน และ
การเรียนรู๎ของนักเรียน โดยได๎สรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะสาคัญที่กํอให๎เกิดความสาเร็จในการเรียนรู๎ของ
ครูผู๎สอนในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ โดยกลําววําการรวมตัวเป็นชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพนั้น
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สมาชิกในชุมชนจะต๎องมีคุณลักษณะรํวมกัน ดังนี้ มีความซื่อสัตย์ มีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียว มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ มีความเมตตากรุณา มีความคาดหวังสาหรับตัวเองในระดับสูง และที่สาคัญคือมี
ความไว๎เนื้อเชื่อใจกัน
Shirley M. Hord (2008) อธิบายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ ไว๎ในบทความเรื่อง “Evolution of the Professional Learning Community:
Revolutionary Concept Is Based on Intentional Collegial Learning” วําทุกคนสํวนใหญํ
เห็นวําเป้าหมายของโรงเรียนคือ "การเรียนรู๎ของผู๎เรียน " นอกจากนี้ผู๎คนโดยทั่วไปมักจะยอมรับวํา
ปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่สํงผลตํอการเรียนรู๎ที่ดีของผู๎เรียนคือ "การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ" โดยคุณภาพ
ของการเรียนการสอนจะพัฒนาผําน "การเรียนรู๎ทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง" และปัจจุบันบริบทที่สาคัญ
ที่สุดสาหรับการเรียนรู๎ทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่องคือชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ Hord อธิบายคาที่เป็น
แนวคิดหลักของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 3 คา คือ 1) การรวมกลุํมทางวิชาชีพ 2) ชุมชน และ 3)
การเรียนรู๎ โดยอธิบายวํา ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพไมํได๎เป็นเพียงสถานที่ที่พบเป็นประจาของ
คณะหรือกลุํมคนที่มารวมกันเพื่อทางานรํวมกัน แตํชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพหรือ PLC เป็นวิธีการ
จัดระเบียบบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให๎มีเป้าหมายและมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎รํวมกัน จึงเป็นการ
สํงเสริมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและสนับสนุนเป้าหมายของโรงเรียนเพื่อให๎การเรียนรู๎ของ
นักเรียนมีคุณภาพสูงขึ้น โดยพบวําการพัฒนาชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพเป็นโครงสร๎างสาหรับการ
ปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน
Dooner, Mandzuk, and Clifton (2008) ทาการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรู๎ของสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ พบวํา แม๎ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพจะเป็นลักษณะ
ของการรวมกลุํมเพื่อสํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎รํวมกัน แตํกลับมีข๎อมูลเกี่ยวกับวิธีการหรือกระบวนการ
ในการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ รวมทั้งวิธีการทาให๎ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพมีความยั่งยืน
อยูํน๎อยมาก โดยจากการวิเคราะห์เอกสาร ผลจากการอภิปรายกลุํมยํอย รวมทั้งการสัมภาษณ์
รายบุคคล พบวํา การพัฒนาการปฏิบัติของชุมชนวําเป็นเสมือนการเจรจาตํอรองระหวํางภาระหน๎าที่
โดยรวมและความสนใจสํวนตัวของสมาชิกในชุมชน โดยจะต๎องเข๎าใจวําการพึ่งพาอาศัยกันของสมาชิก
ในชุมชนขึ้นอยูํกับความต๎องการของสมาชิกที่จะรํวมกันเพื่อทางานที่เป็นเป้าหมายรํวมของชุมชนให๎
สาเร็จ มากกวํามุํงเน๎นที่ความต๎องการสํวนบุคคล
ทั้งนี้ จากการศึกษาพบวํา ในชํวงเริ่มต๎นแรงจูงใจของสมาชิกแตํละคนจะมาจาก
ความคาดหวังหรือความสนใจสํวนตัวที่สมาชิกมีรํวมกัน ทาให๎สมาชิกแตํละคนมารวมตัวกันและเกิด
การรํวมมือกันอยํางมีความหมาย และพบวําการพึ่งพากันของสมาชิกเป็นสิ่งที่สาคัญในการพัฒนา
คํานิยมหรือแนวทางการปฏิบัติของกลุํมหรือชุมชน เชํน การมอบหมายให๎ทาการศึกษาหรือกาหนด
วาระการประชุมเพื่อให๎บรรลุเป้าหมายของกลุํม
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Lieberman and Pointer-Mace (2009) อธิบายวํามีความเห็นพ๎องต๎องกันวํา
ครูเป็นบุคคลสาคัญที่มีความจาเป็นในการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมองวํา การพัฒนาวิชาชีพครูเป็น
สิ่งจาเป็นในการปรับปรุงการปฏิบัติการสอนสาหรับครู และแม๎วําการพัฒนาวิชาชีพครูจะเป็นสิ่งที่มี
เจตนาดีและครูจะรับรู๎เรื่องการพัฒนาวิชาชีพมาเป็นระยะเวลานาน แตํทวําการพัฒนาดังกลําวเป็น
การพัฒนาที่แยกสํวนและไมํเชื่อมตํอกับปัญหาที่แท๎จริงในชั้นเรียน Lieberman and Pointer-Mace
จึงพยายามเสนอแนวทางในการการพัฒนาวิชาชีพ โดยได๎อธิบายเกี่ยวกับประสบการณ์ในท๎องถิ่นที่มี
ความยั่งยืน ประสบการณ์การเรียนรู๎ของครูในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) ศูนย์การศึกษาการ
ปฏิบัติการสอน และการนาเทคโนโลยีเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาวิชาชีพ โดยมองวําแนวความคิด
ของครูที่มีคุณภาพและสิ่งที่มีความสาคัญในการปรับปรุงการเรียนรู๎ของผู๎เรียนที่ครูได๎สร๎างขึ้นเป็น
ความรู๎ทางวิชาชีพที่สาคัญมาก และเครือขํายสังคมออนไลน์จะเป็นสิ่งสาคัญที่จะชํวยให๎ครูเกิดการ
เรียนรู๎ได๎ โดยพบวําการปฏิบัติที่เกิดขึ้นในสถาบัน summer ชํวยให๎ครูเห็นวําการทางานรํวมกันเป็น
วิธีที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู๎เกี่ยวกับตนเองและการปฏิบัติของผู๎อื่น ในสถาบันครูจะได๎เรียนรู๎ที่จะ
แบํงปันกลยุทธ์ที่ดีที่สุดของตน ได๎เรียนรู๎จากครูอื่นๆ กลายเป็นนักเขียน และเกิดกระบวนการเรียนรู๎
ตลอดชีวิต การค๎นพบที่สาคัญคือการที่ครูกลายเป็นนักเรียนจากการปฏิบัติของตัวเองและหลายคน
สร๎างความรู๎ที่กลายเป็นความรู๎สาธารณะกับการทางานของตนเป็นครั้งแรก ไมํเพียงแตํจะทาให๎การ
พัฒนาวิชาชีพเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท๎จริง แตํยังทาให๎ครูเข๎าไปอยูํใน PLC และได๎ยกตัวอยํางกรณี
การสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพออนไลน์ของมหาวิทยาลัย Harvard, SRI International และ
Canadian Tele Learning Professional Development School โดยอธิบายวําชุมชนออนไลน์
สาหรับการเรียนรู๎ทางวิชาชีพครูจะต๎องตอบคาถามวํา
ครู: ใครเป็นนักออกแบบและพัฒนาการเรียนรู๎ เป้าหมายคืออะไร และสิ่งที่มี
บทบาทสาคัญในการเป็นที่ปรึกษาคืออะไร
นักเรียนหรือผู๎ที่ต๎องการพัฒนาวิชาชีพ: ครูที่เข๎ารํวมโครงการคือใครและสิ่งที่
พวกเขาหวังวําจะได๎รับจากการมีสํวนรํวมในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพออนไลน์คืออะไร
เนื้อหา: ทรัพยากรหรือสิ่งที่จะสนับสนุนการเรียนรู๎ของครูผู๎สอนใน
สภาพแวดล๎อมนั้นคืออะไร
บริบท: ชุมชนการเรียนรู๎ออนไลน์สามารถสนับสนุนการมีสํวนรํวมอยํางยั่งยืน
ของครูได๎อยํางไร
และได๎อธิบายระยะการดาเนินงานในการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ออนไลน์ไว๎ดังนี้
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Phase 1: สร๎างแนวทางที่ใช๎ในการสร๎างความเป็นสาธารณะที่แตกตํางกันไป
เป็นการรํวมมือกันครั้งแรกของ CASTL โดยเป็นครูที่พร๎อมและให๎ความสาคัญกับศิลปะในการสอน
และใช๎สื่อมัลติมีเดียเป็นตัวแทนในการทางาน
Phase 2: การสร๎างสิ่งประดิษฐ์ที่สาคัญและเหตุการณ์ของการฝึกการเรียนการ
สอน กลุํมแรกที่เป็นตัวแทนของการเรียนการสอนมัลติมีเดีย (MRTs) ทาโดยนักวิชาการ CASTL ในปี
2001 และยังมีโครงการ Goldman-Carnegie Quest project ในปี 2004 – 2006 ผู๎เขียนอธิบายวํา
ผู๎ชมจะได๎เรียนรู๎กระบวนการสอนและแบํงปันแนวทางไปใช๎
Phase 3: ขยายกรอบโดยการมองข๎ามการปฏิบัติและชั้นเรียน ถึงแม๎จะมีความ
สนใจที่ชัดเจน และมีกรอบที่คล๎ายกันสาหรับการอํานข๎าม MRTs ผู๎เขียนพบวําผู๎ชมเว็บไซต์จะมี
ประสบการณ์เสมือนการเข๎าไปรํวมในชั้นเรียนโดยตรง
สรุปได๎วําการมีสํวนรํวมในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพชํวยให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
การปฏิบัติการสอน ปรัชญาการศึกษา เวลาการจัดการเรียนการสอน และการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
รํวมงาน โดยชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพออนไลน์ยังสนับสนุนการเรียนรู๎ในโดเมนตํางๆ ผู๎เขียนเห็นวํา
ประสบการณ์การเรียนรู๎จากการปฏิบัติของครูที่เผยแพรํในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพออนไลน์ชํวย
พัฒนาวิชาชีพครูได๎ โดยเปลี่ยนวัฒนธรรมแบบ Top-Down และการเรียนรู๎ในชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพในลักษณะดังกลําวจะชํวยให๎ครูเข๎าใจลักษณะการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํ ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ในลักษณะนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาวิชาชีพครู
Carter (2012) พบวํา ความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเป็นสิ่งที่จาเป็นใน
การศึกษาของครู หลักสูตรครุศึกษาจะต๎องให๎ความสาคัญกับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ไมํวําจะเป็น นายจ๎าง
หรือผู๎ใช๎บัณฑิต หนํวยงานในชุมชน และนักศึกษาครู โดย Carter ใช๎แนวคิดของ Wenger (1998)
เกี่ยวกับของชุมชนแหํงการปฏิบัติ หรือ Community of practice เพื่อตรวจสอบวงจร การวิจัย
ปฏิบัติการของนักการศึกษา โดยตรวจสอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาวิชาชีพครู เชํน วิธีการจัดการ
เรียนรู๎ที่พัฒนาวิชาชีพและสร๎างความเข๎าใจแกํนักศึกษาครู การปฐมนิเทศเพื่อการปฏิบัติในชุมชน ใน
โรงเรียนและการสนับสนุนการพัฒนาของกลุํมเพื่อนในหมูํนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู การเรียนรู๎
ของนักศึกษาครูกลายเป็นสิ่งที่ชํวยให๎เกิดการเจริญเติบโตทางวิชาชีพ และยังเป็นสิ่งที่ชํวยให๎นักศึกษา
ครูเกิดการเรียนรู๎ในสํวนอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
Kristmanson et al. (2012) ทาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในบริบทชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพของ Common European Framework of Reference (CEFR) และ European
Language Portfolio (ELP) ซึ่งกลุํมตัวอยํางคือครูผู๎สอนภาษาที่สองและภาษาตํางประเทศใน
โรงเรียนมัธยมในเมืองขนาดใหญํที่มีศักยภาพในด๎านหลักการและเครื่องมือที่เกี่ยวข๎องกับ CEFR และ
ELP และได๎แบํงปันประสบการณ์ในระหวํางการประชุมในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ซึ่งชํวยให๎เกิด
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กระบวนการปฏิบัติและการสะท๎อนคิดที่ชํวยสํงเสริมการปฏิบัติและการสืบสอบของนักศึกษาครู
นักศึกษาครูที่เข๎ารํวมโครงการตระหนักวําการอธิบายโดยมีเหตุผลอยํางลึกซึ้งเกี่ยวกับโครงการจะชํวย
ให๎โครงการประสบความสาเร็จและมีประสิทธิผล โดยตลอดปีที่สองของการประชุม ในชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพและในระหวํางการประชุมกลุํมยํอย ครูระบุหลักการแนะนาดังตํอไปนี้: ให๎อิสระแกํ
ผู๎เรียน ตระหนักในวัฒนธรรมรํวม และมียุทธศาสตร์การสอนแบบประชาธิปไตย โดยครูที่อยูํในชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพจะมีความหลากหลายทั้งในด๎านรูปแบบการสอน และแนวทางการสอน การ
พัฒนางานสาหรับครูเหลํานี้ให๎สอดคล๎องและเป็นระบบจึงเป็นสิ่งท๎าทาย อยํางไรก็ตามพบวํา ครูที่เข๎า
รํวมโครงการมีความรู๎สึกวําได๎พูดภาษาเดียวกัน และชํวยให๎สามารถทางานรํวมกันได๎ดีขึ้น
มีงานวิจัยจานวนหนึ่งแสดงถึงผลที่เกิดจาก PLC วําสามารถชํวยสํงเสริมสมรรถนะการ
สอนของครูผู๎สอนได๎ และชํวยให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น (Annenberg Institute for School Reform, 2013) เนื่องจากชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพที่
เข๎มแข็งมีประโยชน์ตํอการดาเนินงานของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาในการชํวยให๎ครูผู๎สอนมี
ความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหาสาระที่ต๎องจัดการเรียนรู๎รวมทั้งรู๎วิธีการและแนวทางในการจัดการเรียนรู๎
ที่เหมาะสม มีความพึงพอใจในการทางาน ปฏิบัติการสอนมากขึ้น จึงชํวยให๎ผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียน
สูงขึ้น และนอกจากนั้นชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพยังชํวยทาให๎เกิดการปรับเปลี่ยนทางโครงสร๎าง
วัฒนธรรมการทางานในโรงเรียน โดยครูผู๎สอนรวมทั้งผู๎บริหารมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผลที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการสอนในบรรยากาศที่เอื้อให๎เกิดการพัฒนา โดยมีเป้าหมายหลักรํวมกัน คือ
เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดียิ่งขึ้น
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ พบวํา การจัดการศึกษา
ของนักศึกษาครูนั้น ความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเป็นสิ่งที่จาเป็น (Carter, 2012)
โดยการเข๎ารํวมเป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎จะทาให๎ครูที่ไมํมีประสบการณ์ทางการสอนได๎
ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ เนื่องจากชุมชนการเรียนรู๎เป็นการรวมกลุํมโดย
สมัครใจของครูเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนรู๎เกี่ยวกับการเรียนรู๎และการเรียนการสอน (Meyer,
2002) สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ Dooner, Mandzuk and Clifton (2008) ที่พบวํา ในชํวง
เริ่มต๎นแรงจูงใจของสมาชิกแตํละคนจะมาจากความคาดหวังหรือความสนใจสํวนตัวที่สมาชิกมีรํวมกัน
ทาให๎สมาชิกแตํละคนมารวมตัวกันและเกิดการรํวมมือกันอยํางมีความหมาย และพบวําการพึ่งพากัน
ของสมาชิกเป็นสิ่งที่สาคัญในการพัฒนาคํานิยมหรือแนวทางการปฏิบัติของกลุํมหรือชุมชน เชํน การ
มอบหมายให๎ทาการศึกษาหรือกาหนดวาระการประชุมเพื่อให๎บรรลุเป้าหมายของกลุํม โดยชุมชนการ
เรียนรู๎ของครูจะกระตุ๎นให๎เกิดการสนทนาสะท๎อน การปฏิบัติที่ไมํเป็นสํวนตัว และมุํงเน๎นการรํวมมือ
กันเพื่อการเรียนรู๎ของนักเรียน (ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม, 2553; Meyer, 2002; Hipp & Weber 2008;
Hord, 2008) และการที่ครูกลายเป็นนักเรียนและเรียนรู๎จากการปฏิบัติของตัวเอง รวมทั้งสร๎างความรู๎
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ที่กลายเป็นความรู๎สาธารณะกับการทางานของตนเป็นครั้งแรก จะทาให๎การพัฒนาวิชาชีพเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่แท๎จริง และทาให๎ครูเข๎าไปอยูํในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ซึ่งชํวยให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติการสอน ปรัชญาการศึกษา เวลาการจัดการเรียนการสอน และการมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนรํวมงาน (Lieberman & Pointer-Mace, 2009) อยํางไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์
ข๎อมูลจากการศึกษาของ Graham (2007) ที่เก็บรวบรวมข๎อมูลจากครูในระดับชั้นเกรด 6-8 แสดงให๎
เห็นวํากิจกรรมในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพที่เป็นการรวมกลุํมของครูที่สอนวิชาเดียวกัน ระดับชั้น
เดียวกันนั้นจะมีศักยภาพในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนได๎ และการแบํงปันประสบการณ์
ในระหวํางการประชุมในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ จะชํวยให๎เกิดกระบวนการปฏิบัติและการ
สะท๎อนคิดที่ชํวยสํงเสริมการปฏิบัติและการสืบสอบของนักศึกษาครู (Kristmanson, Lafargue &
Culligan, 2012) ดังนั้น การเข๎ารํวมเป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพจึงนําจะชํวยเสริมสร๎าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนให๎นักศึกษาครูได๎
3) งานวิจัยเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู จานวน 10
เรื่อง พบวําเป็นงานวิจัยไทย จานวน 3 เรื่อง และงานวิจัยตํางประเทศ จานวน 7 เรื่อง โดยงานวิจัยทั้ง
10 เรื่องมุํงศึกษาเกี่ยวกับระบบการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู บทบาทของครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์
รวมทั้งผลของการใช๎ระบบพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู รวมทั้งนาเสนอแนวทางในการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูของนักศึกษา โดยสรุปรายละเอียดได๎ดังนี้
วิชิต สุรัตน์เรืองชัย และชลันดา พันธุ์พานิช (2546) ได๎ศึกษาความคิดเห็นของ
นิสิตที่มีตํอการจัดการฝึกสอนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบวํา นิสิตสํวนใหญํมีความ
คิดเห็นวําการจัดการฝึกสอนของคณะศึกษาศาสตร์ควรจัดในภาคต๎นของปีการศึกษา โรงเรียนที่เป็น
หนํวยฝึกสอนควรตั้งอยูํในเขตเทศบาล เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษา ระดับ
การศึกษาที่เห็นวําควรจัดให๎ไปฝึกสอนมากที่สุด ได๎แกํ ระดับมัธยมศึกษา สาหรับประโยชน์ที่ได๎รับ
จากการไปฝึกสอนนิสิตสํวนใหญํมีความเห็นวําได๎ประโยชน์หลายประการ ได๎แกํ ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับ
การเขียนแผนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รู๎จักวางแผนในการปฏิบัติงาน มีความ
อดทนอดกลั้น สามารถควบคุมอารมณ์ได๎ดี มีเหตุผลในการตัดสินใจแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้น และมีทัศนคติ
ที่ดีตํอวิชาชีพครูเพิ่มขึ้น สาหรับในด๎านความต๎องการของนิสิต ผลการวิจัยพบวํา นิสิตสํวนใหญํ
ต๎องการได๎รับขําวสารที่รวดเร็วและชัดเจนจากทางมหาวิทยาลัย ต๎องการให๎โรงเรียนฝึกสอนจัด
สวัสดิการด๎านอาหารและที่พักให๎ ต๎องการให๎อาจารย์นิเทศก์ของคณะศึกษาศาสตร์แนะนาเรื่องการ
เขียนแผนการสอนและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งแนวทางการแก๎ไขข๎อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและ
ต๎องการให๎อาจารย์พี่เลี้ยงแนะนาเรื่องการเขียนแผนการสอน สาหรับปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นระหวําง
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ฝึกสอน ได๎แกํ ปัญหาการได๎รับมอบหมายวิชาให๎สอนไมํตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา ปัญหาไมํสามารถ
เขียนแผนการสอนได๎ตามความต๎องการของอาจารย์พี่เลี้ยง สํวนข๎อเสนอแนะของนิสิตได๎แกํ ควรมีการ
ตกลงระหวํางคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนถึงการปฏิบัติหน๎าที่ของนิสิตวําครอบคลุมถึงเรื่อง
อะไรบ๎าง เพราะบางโรงเรียนอาจารย์พี่เลี้ยงใช๎งานมากเกินไป
ศันสนีย์ จันทร์สถิตย์พร (2549) ได๎ศึกษาการพัฒนาหนํวยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ครูแบบผสมผสาน สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยสังเคราะห์วิธีการพัฒนาแบบผสาน
สัมพันธ์จาก 4 แนวคิดคือ ปฏิรูปการศึกษา พัฒนาทั้งโรงเรียน วิจัยและพัฒนา และการพัฒนาโดยใช๎
โรงเรียนเป็นฐาน ผลการคัดเลือกตัวบํงชี้มาตรฐานของหนํวยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏได๎ 112 ตัวบํงชี้ ใน 23 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด๎านครู 7 มาตรฐาน 38 ตัวบํงชี้ ด๎านผู๎บริหาร
2 มาตรฐาน 12 ตัวบํงชี้ ด๎านกระบวนการ 6 มาตรฐาน 30 ตัวบํงชี้ และด๎านผู๎เรียน 8 มาตรฐาน 32
ตัวบํงชี้ ผลการประเมินความต๎องการจาเป็นในการพัฒนาหนํวยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ พบวํา มาตรฐานด๎านผู๎เรียนมีความต๎องการจาเป็นควรได๎รับการพัฒนากํอน
รองลงมา ได๎แกํ มาตรฐานด๎านกระบวนการและมาตรฐานด๎านครู แผนพัฒนาหนํวยฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพครูแบบผสานสัมพันธ์สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได๎จัดทาและทดลองใช๎โครงการ
1 โครงการของแผนพัฒนามาตรฐานด๎านผู๎เรียนโดยวิธีผสานสัมพันธ์ระหวํางสถานศึกษา องค์กร
ศาสนา ชุมชน และผู๎ปกครอง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการด๎วยการสังเกต การสัมภาษณ์ และ
แบบทดสอบ พบวํา ผู๎เรียนในโครงการอบรมมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
อุบล พวงมาลา (2550) ได๎ศึกษาการพัฒนากระบวนการทาวิจัยในชั้นเรียนแบบมี
สํวนรํวมของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ พบวํา ผล
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครูหลังได๎รับการอบรมสูงกวํากํอนได๎รับการอบรมอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการ
พัฒนานักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูให๎สามารถนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนไปปฏิบัติงานตาม
สภาพจริง พบวํา นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูสามารถจัดทาโครงรํางการวิจัย และเขียนรายงานการ
วิจัยโดยเฉลี่ยอยูํในระดับคุณภาพดี ตลอดจนสามารถนาเสนอผลงานการวิจัยตํอที่ประชุมได๎ ผลการ
ทาวิจัยในชั้นเรียนและผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูมีความสัมพันธ์กันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และผลความคิดเห็นของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตํอการมีสํวนรํวมในการทาวิจัยใน
ชั้นเรียน พบวํา ผู๎ที่มีสํวนรํวมในการทาวิจัยในชั้นเรียนทุกขั้นตอนคืออาจารย์พี่เลี้ยง และผู๎ที่มีสํวนรํวม
ในบางขั้นตอน คือผู๎วิจัย สํวนอาจารย์พี่เลี้ยงเห็นวําตนเองสามารถสนับสนุนและชํวยเหลือนักศึกษาใน
การทาวิจัยในชั้นเรียนได๎โดยการมีสํวนรํวมระหวํางอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
R. D. Brown (1985) ได๎พัฒนาการกากับดูแลและการประเมินผลนักศึกษาครู
และการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูโดยอธิบายวํา ในวิชาชีพตํางๆ เชํน นักจิตวิทยา การให๎คาปรึกษา
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และจิตบาบัด มีมุมมองที่นําสนใจและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความเข๎าใจเกี่ยวกับนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครู รวมทั้งความต๎องการเข๎ารับการอบรมและมุมมองในการพัฒนาการกากับดูแล
และการประเมินผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูและเสนอแนะวํา นักศึกษาครูควรจะได๎รับการสํงเสริม
ทักษะการประเมินผํานระยะการพัฒนา โดยระยะการพัฒนาใช๎รูปแบบที่นาเสนอโดย Loganbill และ
คณะ ในปี 1982 ที่กาหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการประเมินผู๎เรียนไว๎ 3 ระยะ ได๎แกํ
ระยะแรก เป็นระยะที่นักศึกษาจะยังไมํตระหนักถึงการเริ่มต๎นของ
ภาระงานหรือความยากลาบากใดๆ ที่ตนจะได๎รับ เพราะถึงแม๎วํานักศึกษาจะยังไมํมีประสบการณ์แตํ
นักศึกษาจะมีความเชื่อวําตนเองมีความรู๎ความสามารถเพียงพอที่จะเผชิญกับภาระงานตํางๆ ได๎
ระยะที่สอง เป็นระยะที่นักศึกษาจะเริ่มเข๎าใจวําวิธีการพื้นฐานที่เคย
เรียนมานั้นไมํสามารถใช๎ได๎ในสภาพจริง รวมทั้งวิธีการตํางๆ ที่ปรากฏในตาราเอกสารอาจไมํสามารถ
ใช๎แก๎ปัญหาที่พบในชั้นเรียนจริงได๎ทั้งหมด และพบวําตนเองยังขาดความรู๎อีกมาก
ระยะที่สาม เป็นระยะที่นักศึกษาจะบูรณาการการเรียนรู๎ที่ผํานมาเข๎า
กับสถานการณ์ในปัจจุบันรวมทั้ง ประสบการณ์ใหมํทั้งด๎านอารมณ์ความรู๎สึกและกระบวนการทาง
สติปัญญา ซึ่งนักศึกษาจะตระหนักวําไมํมีวิธีการใดที่เหมาะสมที่สุดหรือจัดการกับทุกปัญหาได๎ใน
สถานการณ์จริง ซึ่งนักศึกษาจะเรียนรู๎ที่จะแสวงหาข๎อมูลที่เป็นประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ
รวมทั้งครูพี่เลี้ยง เพื่อให๎สามารถเผชิญปัญหาในสถานการณ์จริงได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ผลการวิจัยพบวํา แนวทางการพัฒนาได๎ให๎ข๎อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์สาหรับ
อาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยงในการประเมินการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ซึ่งกรอบแนวคิดดังกลําวจะ
มองนักศึกษาครูในด๎านการเจริญเติบโตหรือการพัฒนาทางวิชาชีพซึ่งต๎องอาศัยการฝึกฝนเพื่อให๎เกิด
ทักษะ โดยกระบวนการดังกลําวจะไมํเกิดขึ้นแบบก๎าวกระโดด แตํมีลักษณะแบบคํอยเป็นคํอยไป
Murray-Harvey et al. (2000) ทาการศึกษาเกี่ยวกับความเครียดของ
นักศึกษาครู พบวํา แม๎การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูจะเป็นสิ่งจาเป็นและเป็นสํวนหนึ่งของการจัดครุ
ศึกษา แตํพบวําการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูนั้นเป็นกระบวนการที่ทาให๎นักศึกษาเกิดความเครียดมาก
ที่สุด เนื่องจากนักศึกษากังวลเกี่ยวกับการประเมินผลโดยอาจารย์นิเทศก์ ความคาดหวังจากผู๎เรียน
รวมทั้งคุณภาพในการให๎ข๎อมูลป้อนกลับที่แตกตํางกันระหวํางอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง ซึ่งพบวํา
ความวิตกกังวลและความเครียดดังกลําวสํงผลตํอพฤติกรรมของนักศึกษาครู ซึ่งมีผลกระทบตํอการ
จัดการชั้นเรียน และทาให๎ประสิทธิภาพของชั้นเรียนลดลง โดยเฉพาะอยํางยิ่งผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียน รวมทั้งสํงผลให๎ผู๎เรียนมีระดับความวิตกกังวลเพิ่มขึ้น โดยได๎ชี้ให๎เห็นถึงความจาเป็น
ในการเปลี่ยนบทบาทของครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์จากมหาวิทยาลัยให๎ทางานรํวมกันมากยิ่งขึ้น
เพื่อชํวยลดความเครียดของนักศึกษาครู ซึ่งจากการศึกษาพบวํา เมื่อระยะเวลาผํานไป การมี
ประสบการณ์ในการสอนและการเตรียมการสอนจะชํวยลดความวิตกกังวลของนักศึกษาได๎ รวมทั้ง
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เห็นวําควรมีการฝึกอบรมอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยงเพื่อให๎พัฒนารูปแบบการกากับดูแลนักศึกษา
ครูรํวมกัน เพื่อชํวยลดความวิตกกังวลในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของนักศึกษาครู
Ewell (2004) ทาการศึกษาการรับรู๎ของนักศึกษาครูตํอประสบการณ์
ภาคสนามและระบบพี่เลี้ยงในชั้นเรียน โดยใช๎วิธีการวิจัยเชิงคุณลักษณะศึกษานักศึกษาครูจานวน 3
คน ที่ได๎เข๎ารํวมโปรแกรมที่จัดขึ้นโดยความรํวมมือระหวํางวิทยาลัย โรงเรียน และตัวแทนหนํวยงาน
การศึกษา ข๎อค๎นพบชี้ให๎เห็นความสาคัญของการขยายเวลาในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู การ
ออกแบบให๎มีระบบพี่เลี้ยงและทางานในบริบทห๎องเรียนสามารถชํวยพัฒนานักศึกษาให๎มีทักษะในการ
สอน นักศึกษารายงานวําได๎ประโยชน์จากการเรียนรู๎เกี่ยวกับการสอนกับนักเรียนประถมศึกษาเป็น
รายบุคคล กลุํมยํอย และกลุํมใหญํ การเรียนรู๎เกี่ยวกับวิธีจัดการชั้นเรียน การสื่อสารกับนักเรียนและ
ผู๎ปกครอง ประสบการณ์เหลํานี้ทาให๎นักศึกษามีความรู๎เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอน ได๎พัฒนาตนเอง
และเข๎าใจการทางานมากขึ้น ครูที่ทาหน๎าที่เป็นครูพี่เลี้ยงได๎มีบทบาทในการแนะนา เป็นแบบอยําง
ชี้แนะ และเป็นเพื่อนรํวมงาน ลักษณะความสัมพันธ์ในการพัฒนาวิชาชีพได๎มีการใช๎ระบบพี่เลี้ยงใน
การให๎ความสาคัญกับความต๎องการและความสามารถในการสอนของนักศึกษาแตํละคน ข๎อค๎นพบ
ชี้ให๎เห็นวําครูพี่เลี้ยงมีอิทธิพลตํอการชํวยให๎นักศึกษาพัฒนาทักษะการสอน ความรู๎เกี่ยวกับนักเรียน
และศักยภาพของตนเอง
Latham, Crumpler, and Moss (2005) ได๎เสนอรูปแบบการปฏิรูปการ
ประเมินโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพสาหรับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู โดยอธิบายวํา แนวคิดหลักของการ
ปฏิรูปมี 2 แนวคิด คือ 1) มหาวิทยาลัยและโรงเรียนจะต๎องมีรูปแบบความรํวมมือที่แท๎จริงเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาครูหรือครูฝึกสอน คล๎ายกับแนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนทาง
วิชาชีพพยาบาล ซึ่งในปัจจุบันคาวํา “โรงเรียนพัฒนาวิชาชีพ หรือ Professional Development
School (PDS)” ถูกนามาใช๎อยํางแพรํหลาย ในรูปแบบของความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย 2) การเตรียมการฝึกหัดครูจะต๎องมีระบบการประเมินผลการฝึกสอนที่ดีขึ้น โดยการ
ประเมินในปัจจุบันควรเป็นการประเมินสมรรถนะโดยใช๎การปฏิบัติเป็นฐาน ซึ่งจะต๎องประเมินผล
สัมฤทธิ์ทั้งในด๎านความรู๎เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ ศาสตร์การสอน รวมทั้งความสามารถในการประยุกต์ใช๎
ความรู๎ในสภาพห๎องเรียนจริง
แม๎วํา NCATE (2001 cited in Latham, Crumpler, & Moss, 2005) ได๎
อธิบายถึงลักษณะของโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพ ไว๎ดังนี้ คือ 1) เป็นโรงเรียนที่มีความหลากหลายของ
ประสบการณ์ที่นักศึกษาครูจะได๎รับ 2) เป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพสาหรับครูผู๎สอน
และอาจารย์มหาวิทยาลัย 3) เป็นโรงเรียนที่มีการสนับสนุนอยํางตํอเนื่องเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียน และ 4) เป็นโรงเรียนที่มีการปรับปรุงการเรียนการสอนผํานโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แตํ
จากการศึกษาพบวําประเด็นสาคัญเกี่ยวกับโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพที่ NCATE ยังไมํได๎ระบุไว๎ คือ
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ประเด็นเกี่ยวกับความรํวมมือที่แท๎จริง (Holmes Group 1990; Huling 1998; Snyder, 1999
cited in Latham, Crumpler, & Moss, 2005) ซึ่งสมาชิกของโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพจะมีสํวนในการ
รับผิดชอบในด๎าน 1) การเตรียมความพร๎อมสาหรับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2) การพัฒนาทาง
วิชาชีพสาหรับครูผู๎สอนในโรงเรียนและอาจารย์มหาวิทยาลัย 3) การสนับสนุนการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
และ 4) การสนับสนุนการวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและการเรียนรู๎ โดยการเตรียมความ
พร๎อมสาหรับการฝึกประสบการณ์นั้นจะรวมถึงการประเมินพัฒนาการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
อยํางตํอเนื่องในระหวํางที่นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษาตลอดระยะเวลา 1 ปี โดย
Latham, Crumpler, and Moss (2005) เสนอวํา การประเมินโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพสาหรับฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูนั้นควรจะมีแนวทางการประเมินทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข๎องกับ
ประสบการณ์ที่นักศึกษาครูได๎รับ ทัศนคติ และการรับรู๎ของนักศึกษาครู ซึ่งจะเป็นการประเมินตาม
สภาพจริง เพื่อให๎สามารถนาผลการประเมินนั้นไปสนับสนุนการเรียนรู๎ของนักศึกษาครูตํอไปได๎
Wang et al. (2008) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกหัดครูและบทบาทของ
ครูพี่เลี้ยง ได๎ข๎อสรุปวําการฝึกสอนและระบบการให๎คาปรึกษามีผลตํอการจัดการเรียนการสอนของครู
ฝึกสอนหรือครูที่ขาดประสบการณ์ และพบวํา ระบบสนับสนุนโดยเพื่อนรํวมงาน ระหวํางอยูํใน
กระบวนการฝึกสอน มีความสาคัญตํอการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู โดยอธิบายวํา กระบวนการฝึกสอน
นั้นไมํเน๎นที่พี่เลี้ยงเพียงคนเดียว แตํควรมุํงเน๎นที่ชุมชนของครู
Ambrosetti and Dekkers (2010) ได๎ทาการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของครูพี่
เลี้ยงและนักศึกษาครู เพื่อที่จะตรวจสอบความสัมพันธ์ระหวํางครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาครู โดยจาก
การศึกษาเอกสารรายงานการวิจัยพบวําจะให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการให๎คาปรึกษาและสิ่งที่เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลตํอการให๎คาปรึกษาในการจัดครุศึกษาของนักศึกษาครู สํวนใหญํพบวํางานวิจัยจะเป็นการ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหวํางนักศึกษาครูและครูพี่เลี้ยง โดยการทดสอบระบุวําความสัมพันธ์ของ
การให๎คาปรึกษาระหวํางนักศึกษาครูและครูพี่เลี้ยงที่ทางานรํวมกันจนบรรลุเป้าหมาย โดยจาก
การศึกษาเอกสารพบวํายังมีข๎อจากัดในเรื่องความสัมพันธ์ระหวํางนักศึกษาครูและครูพี่เลี้ยง
Ambrosetti และ Dekkers จึงได๎ทาการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธ์ระหวํางนักศึกษาครูและ
ครูพี่เลี้ยง ผลการวิจัยพบวํา มีการให๎คานิยามของคาวํา “การให๎คาปรึกษา “ ไว๎มากมาย สํวนใหญํคา
นิยามในระบบการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาครูยังไมํเป็นที่แนํชัดหรือยังไมํครบองค์ประกอบของ
หลัก 3 ประการของระบบให๎คาปรึกษา อันได๎แกํ ความสัมพันธ์ กระบวนการ และบริบท ซึ่ง
Ambrosetti และ Dekkers สรุปวํา การให๎คาปรึกษา เป็นความสัมพันธ์ที่ไมํมีความเกี่ยวข๎องเชิง
ระดับขั้น (non-hierarchical) แตํเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะตอบสนองซึ่งกันและกันระหวําง
นักศึกษาครูและครูพี่เลี้ยง เพื่อดาเนินงานทางวิชาชีพรํวมกันและเพื่อผลสาเร็จของนักศึกษาครู
ความสัมพันธ์ดังกลําวมักจะอยูํภายในระยะเวลาที่ กาหนดไว๎และ มีบทบาทตามที่กาหนด รวมทั้งมี
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เป้าหมายหรือความคาดหวังที่ ระบุไว๎ อยํางชัดเจน อยํางไรก็ตามแม๎จะไมํมีการสรุปลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหวํางครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาครูไว๎อยํางชัดเจน แตํพบวํา บทบาทของ ครูเลี้ยงมีสํวน
เกี่ยวข๎องกับนักศึกษาครูอยํางมีนัยสาคัญ
Zeichner (2010) ได๎ศึกษาความเชื่อมโยงระหวํางทฤษฎีการศึกษาและการ
ปฏิบัติการสอนในการฝึกหัดครูโดยใช๎มหาวิทยาลัยเป็นฐาน โดยได๎ศึกษางานวิจัยตํางๆ ที่เกิดขึ้นทั่ว
ประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับทฤษฎีทวิปริทัศน์ที่เชื่อมโยงทฤษฎีการศึกษาและการปฏิบัติการสอนให๎
มากยิ่งขึ้น ทฤษฎีนี้อธิบายวําการศึกษาครูในระบบมหาวิทยาลัยแบบเกําที่มองวําความรู๎ทางวิชาการ
นั้นเป็นสํวนหลักที่สาคัญของการสอนนั้น จะต๎องเปลี่ยนมาเป็นระบบการศึกษาแบบผสมผสาน
ระหวํางความรู๎ทางวิชาการ ความรู๎ทางวิชาชีพ ความรู๎ที่มีอยูํในสังคมเพื่อที่จะเตรียมตัวให๎นักศึกษาครู
ที่กาลังปฏิบัติการสอน (ครูฝึกสอน) นั้นประสบความสาเร็จในการสอนมากยิ่งขึ้นในแบบที่เป็นอัต
ลักษณ์ของตนเอง และพบวํา การพัฒนาโปรแกรมการฝึกหัดครูที่จะมาเชื่อมชํองวํางระหวํางทฤษฎี
การศึกษา การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน และชุมชน กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถาบันผลิตครู ที่
จะต๎องนาทั้งความรู๎และความเชี่ยวชาญทั้งในโรงเรียนและในชุมชน เข๎ามาผสมผสานกับความรู๎ทาง
วิชาการในมหาวิทยาลัย หรือที่เรียกวําชํองวํางแบบผสมผสาน (hybrid space) ในขณะที่แนวคิดนี้
ไมํได๎แก๎ปัญหาของคุณภาพที่ไมํคํอยดีของการผลิตครูในมหาวิทยาลัยโดยตรง แตํสามารถชํวยให๎ครูใน
สถานศึกษาสามารถสอนได๎อยํางมีคุณภาพขึ้น
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูแสดงให๎เห็นวํา การพัฒนาความเข๎าใจ
เกี่ยวกับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูโดย Brown (1985) พบวํา นักศึกษาครูมีการเจริญเติบโต
หรือการพัฒนาทางวิชาชีพซึ่งต๎องอาศัยการฝึกฝนเพื่อให๎เกิดทักษะ โดยกระบวนการดังกลําวจะไมํ
เกิดขึ้นแบบก๎าวกระโดด แตํมีลักษณะแบบคํอยเป็นคํอยไปตามระยะ ได๎แกํ ระยะแรก คือ นักศึกษา
จะยังไมํตระหนักถึงการเริ่มต๎นของภาระงานหรือความยากลาบากใดๆ ที่ตนจะได๎รับ ระยะตํอมา คือ
นักศึกษาจะเริ่มเข๎าใจวําวิธีการพื้นฐานที่เคยเรียนมานั้นไมํสามารถใช๎ได๎ในสภาพจริง รวมทั้งวิธีการ
ตํางๆ ที่ปรากฏในตาราเอกสารอาจไมํสามารถใช๎แก๎ปัญหาที่พบในชั้นเรียนจริงได๎ทั้งหมด และพบวํา
ตนเองยังขาดความรู๎อีกมาก และ ระยะสุดท๎าย คือ นักศึกษาจะบูรณาการการเรียนรู๎ที่ผํานมาเข๎ากับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งนักศึกษาจะเรียนรู๎ที่จะแสวงหาข๎อมูลที่เป็นประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ
รวมทั้งครูพี่เลี้ยง เพื่อให๎สามารถเผชิญปัญหาในสถานการณ์จริงได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
สอดคล๎องกับการศึกษาของ วิชิต สุรัตน์เรืองชัย และ ชลันดา พันธุ์พานิช (2546) ที่พบวํา นักศึกษาครู
ต๎องการให๎อาจารย์นิเทศก์ของคณะศึกษาศาสตร์และครูพี่เลี้ยงรํวมกันแนะนาเรื่องการเขียนแผนการ
สอนและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งแนวทางการแก๎ไขข๎อผิดพลาดที่เกิดขึ้น จะเห็นได๎วํา ระบบ
พี่เลี้ยงมีอิทธิพลตํอนักศึกษาครู สอดคล๎องกับการศึกษาเกี่ยวกับการใช๎ระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาทักษะ
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การสอน (Ewell, 2004) และการศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา (อุบล พวงมาลา
, 2550; Ambrosetti & Dekkers, 2010)
นอกจากนั้น Murray-Harvey et al. (2000) ได๎เสนอวํา ควรมีการฝึกอบรมอาจารย์
นิเทศก์และครูพี่เลี้ยงเพื่อให๎พัฒนารูปแบบการกากับดูแลนักศึกษาครูรํวมกัน เพื่อชํวยลดความวิตก
กังวลในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของนักศึกษาครู ซึ่งสอดคล๎องกับ Latham et al. (2005) ที่ได๎
เสนอให๎มหาวิทยาลัยและโรงเรียนพัฒนารูปแบบความรํวมมือที่แท๎จริงเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
นักศึกษาครูหรือครูฝึกสอน สอดคล๎องกับแนวคิดในการพัฒนาหนํวยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูแบบ
ผสมผสาน สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่พัฒนาโดย ศันสนีย์ จันทร์สถิตย์พร (2549) ที่
ได๎ สังเคราะห์วิธีการพัฒนาแบบผสานสัมพันธ์จาก 4 แนวคิดคือ ปฏิรูปการศึกษา พัฒนาทั้งโรงเรียน
วิจัยและพัฒนา และการพัฒนาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน และข๎อเสนอของ Wang (2008) ที่พบวํา
ระบบสนับสนุนโดยเพื่อนรํวมงาน ระหวํางอยูํในกระบวนการฝึกสอน มีความสาคัญตํอการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครู โดยอธิบายวํา กระบวนการฝึกสอนนั้นไมํเน๎นที่พี่เลี้ยงเพียงคนเดียว แตํควร
มุํงเน๎นที่ชุมชนของครู รวมทั้ง Zeichner (2010) ที่เสนอวํา ระบบการศึกษาในสถาบันผลิตครูจะต๎อง
นาทั้งความรู๎และความเชี่ยวชาญทั้งในโรงเรียนและในชุมชน เข๎ามาผสมผสานกับความรู๎ทางวิชาการ
ความรู๎ทางวิชาชีพในมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะเตรียมตัวให๎นักศึกษาครูที่กาลังปฏิบัติการสอน (ครู
ฝึกสอน) ประสบความสาเร็จในการสอนมากยิ่งขึ้น
จากการทบทวนงานวิจัยข๎างต๎น ผู๎วิจัยมีความเห็นวําในการพัฒนาความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูนั้นควรมุํงพัฒนารวมทั้งสํงเสริมให๎
นักศึกษาครูมีความรู๎เกี่ยวกับโครงสร๎างเนื้อหาสาระ ผู๎เรียน แนวทางการสอน รวมทั้งแนวทางการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม จนสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ โดยสามารถกาหนด
วัตถุประสงค์ เลือกวิธีสอน รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน และสื่อการเรียนรู๎ รวมทั้งแนวทางการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู๎ได๎อยํางสอดคล๎อง เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ และสามารถนาไปจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนได๎อยํางตํอเนื่อง เป็นลาดับขั้นตอน เพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว๎
และจากงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องพบวํา วิธีการที่จะชํวยสํงเสริมความสามารถในการออกแบบ
การเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูได๎นั้น นักศึกษาจะต๎องได๎ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
หรือบริบทจริง รวมทั้งต๎องมีการสะท๎อนคิดที่ชํวยสํงเสริมการปฏิบัติและการสืบสอบ โดยสถาบันผลิต
ครูจะต๎องมีระบบที่ชํวยให๎เกิดการผสมผสานระหวํางความรู๎ทางวิชาการ ความรู๎ทางวิชาชีพใน
มหาวิทยาลัย กับความรู๎ในสังคม ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน เพื่อที่จะเตรียมตัวให๎นักศึกษาครูที่กาลัง
ปฏิบัติการสอน (ครูฝึกสอน) ได๎เชื่อมโยงความรู๎ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติในบริบทจริง โดยได๎รับการ
ชี้แนะที่สอดคล๎องกันระหวํางครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์
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ผู๎วิจัยจึงมีความเห็นวําแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ซึ่งให๎ความสาคัญกับการ
รวมตัวกันเป็นกลุํมของครูผู๎สอนเพื่อรํวมมือรวมพลัง เรียนรู๎รํวมกันและสะท๎อนผลการปฏิบัติอยํางเป็น
ระบบและตํอเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักคือเพื่อให๎เกิดการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
พัฒนาการเรียนรู๎และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน โดยมีองค์ประกอบหลักของชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพประการหนึ่ง คือ การสืบสอบเพื่อสะท๎อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective professional
inquiry) เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอนและการจัดการเรียนรู๎เพื่อสะท๎อนผลการปฏิบัติรวมทั้งรํวมกัน
เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ชํวยให๎การเรียนรู๎ของนักเรียนเกิดได๎ดีขึ้น ซึ่งเป็นการพูดคุยสนทนากัน
ระหวํางสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ โดยเฉพาะอยํางยิ่งระหวํางนักศึกษาครู รวมทั้งครูพี่เลี้ยง ซึ่ง
มีความเชี่ยวชาญ และอาจารย์นเิ ทศก์ซึ่งอยูํในกลุํมนักการศึกษา จึงเป็นการให๎ข๎อมูลย๎อนกลับของครูพี่
เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ในทิศทางที่สอดคล๎องกัน นําจะสามารถนามาใช๎ในการเสริมสร๎าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูได๎ โดยให๎นักศึกษา
ได๎รํวมเรียนรู๎ผํานกระบวนการเรียนรู๎ในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ รํวมกับครูพี่เลี้ยง และอาจารย์
นิเทศก์ โดยกระบวนการดังกลําวนําจะสํงผลให๎นักศึกษาเกิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบ
การเรียนการสอน รวมทั้งชํวยให๎ปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาได๎รับการแก๎ไข
และสามารถออกแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู๎เรียน รวมทั้งสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎
ได๎อยํางเป็นลาดับขั้นตอน ตํอเนื่อง สอดคล๎อง และเหมาะสมกับบริบทมากยิ่งขึ้น

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ: การวิจัยกรณีศึกษา เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ และออกแบบการวิจัยแบบพหุกรณีศึกษา (multi – case study) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อนาเสนอกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครู และศึกษาความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข๎ารํวมกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
การดาเนินการวิจัยแบํงออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 กํอนการศึกษาภาคสนาม ระยะที่ 2
การศึกษาภาคสนาม และระยะที่ 3 การสรุปผลการศึกษาภาคสนาม ผู๎วิจัยใช๎วิธีการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลโดยการศึกษาเอกสาร (documentary study) การสังเกต (observation) การสัมภาษณ์แบบ
ไมํเป็นทางการ (informal interview) รวมทั้งการสนทนากลุํม (focus group discussion) เพื่อให๎ได๎
ข๎อมูลที่ครบถ๎วน ครอบคลุม เชื่อถือได๎ และสามารถตอบปัญหาการวิจัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด จนได๎ข๎อสรุปซึ่งนาไปสูํความเข๎าใจในกรณีศึกษาอยํางสมบูรณ์ และสามารถนาผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช๎กับบริบทที่ใกล๎เคียงได๎มากขึ้น โดยสามารถสรุปรายละเอียดการดาเนินการในแตํละระยะ
ดังภาพที่ 5
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ระยะที่ 1
ก่อนการศึกษา
ภาคสนาม
1. การศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน
2. การศึกษาแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
กาหนดกรอบแนวคิด
การวิจัย
2.1 ร่างกระบวนการฯ
2.2 กรอบแนวคิด
3. การพัฒนาตนเอง
ของผู้วิจัย

ระยะที่ 2
การศึกษาภาคสนาม

การเข้าสูส่ นามวิจัยและการ
สร้างความสัมพันธ์
ระยะแรก สภาพปัญหา
เกี่ยวกับการออกแบบการ
เรียนการสอนของ
นักศึกษาครูและระบบการ
นิเทศติดตาม
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ระยะทีส่ อง การดาเนิน
กิจกรรมตามกระบวนการ
ฯ

เก็บรวบรวมข้อมูล

4. การออกแบบการ
วิจัย

ลดทอนข้อมูล

5. การคัดเลือก
กรณีศึกษา

การตรวจสอบข้อมูล

6. การวางแผน
การศึกษาภาคสนาม

การวิเคราะห์ข้อมูล

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยในแตํละระยะ มีรายละเอียดดังนี้

ระยะที่ 3
การสรุปผล
การศึกษาภาคสนาม
การสนทนากลุ่ม
การนาเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
การนาเสนอข้อมูล
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ระยะที่ 1 ก่อนการศึกษาภาคสนาม
การดาเนินการกํอนการศึกษาภาคสนาม เป็นการดาเนินงานศึกษาและทาความเข๎าใจแนวคิด
ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องเพื่อการพัฒนาตนเองของผู๎วิจัย เพื่อกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และเพื่อวาง
แผนการดาเนินการวิจัย รวมทั้งการสังเคราะห์องค์ความรู๎และพัฒนากระบวนการเสริมสร๎าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพกํอนการศึกษาภาคสนาม
การดาเนินการในระยะกํอนการศึกษาภาคสนาม ประกอบด๎วย 6 ขั้นตอน ได๎แกํ 1) การศึกษา
ข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา 2) การศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 3) การพัฒนาตนเองของผู๎วิจัย 4) การออกแบบการวิจัย 5) การ
คัดเลือกกรณีศึกษา และ 6) การวางแผนการศึกษาภาคสนามและพัฒนาเครื่องมือ
โดยแตํละขั้นตอนมีรายละเอียดการดาเนินงานดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษา
การดาเนินการวิจัยในครั้งนี้มีจุดเริ่มต๎นจากประสบการณ์การทางานใน
ฐานะคณะกรรมการฝ่ายฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแหํงหนึ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให๎ผู๎วิจัยได๎ทราบถึงสภาพปัญหาในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา
ของนักศึกษา โดยพบวํานักศึกษาสํวนใหญํประสบปัญหาในการวางแผนการสอน และการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู๎ ซึ่งเป็นผลมาจากการมีข๎อจากัดในการออกแบบการเรียนการสอน
ผู๎วิจัยทาการเก็บรวบรวมข๎อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข๎องกับการออกแบบการ
เรียนการสอนของนักศึกษาครู ดังนี้
(1) ศึกษาและวิเคราะห์ข๎อมูลจากนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
จานวน 100 คน ระหวํางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา
(2) ศึกษาและวิเคราะห์ข๎อมูลจากนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
กํอนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา จานวน 136 คน และอาจารย์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏแหํงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 12 คน เพื่อระบุองค์ประกอบของ
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาที่มีปัญหาและจาเป็นต๎องได๎รับการ
พัฒนา
(3) วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการออกแบบ
การเรียนการสอนตามองค์ประกอบที่ได๎จากการวิเคราะห์ในข๎อ (2) จากนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปี
การศึกษา 2557 กํอนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา
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ขั้นที่ 2 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู๎วิจัยดาเนินการศึกษาข๎อมูลจากตารา เอกสาร งานวิจัย รวมทั้งบทความที่
เกี่ยวข๎องกับการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ โดยแนวคิดสาคัญที่ศึกษาได๎แกํ
1. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอน
ผู๎วิจัยรวบรวมข๎อมูลจากตารา เอกสาร งานวิจัย รวมทั้งบทความที่เกี่ยวข๎อง
กับการออกแบบการเรียนการสอนของ Briggs (1977), Smith and Ragan (2005), Morrison,
Ross, Kalman and Kemp (2011), Freiberg and Driscoll (1996), ชนาธิป พรกุล (2551), ทิศนา
แขมมณี (2544) โดยจัดกลุํมข๎อมูลสาคัญเกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบและประเด็นที่เป็นปัญหา
หรือควรพัฒนาเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอน รวมทั้งวิเคราะห์ความสามารถและสมรรถนะ
ในด๎านการออกแบบการเรียนการสอน โดยวิเคราะห์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ The
College Academic Council (2004) และ IBSTPI หรือ International Board of Standards for
Training, Performance and Instruction (2012) รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูที่กาหนดโดย
คุรุสภา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร
ห๎าปี) จากนั้นประมวลและสรุปข๎อมูลจากการสังเคราะห์เอกสารที่รวบรวมได๎ เพื่อนาไปเป็นข๎อมูล
พื้นฐานในการกาหนดกรอบความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครู โดยพบวําสมรรถภาพการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 อีกประการหนึ่งที่สาคัญ
คือ ครูสามารถประเมินประสิทธิภาพของยุทธศาสตร์การสอนและการเรียนรู๎ที่ใช๎ได๎
2. แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ผู๎วิจัยรวบรวมข๎อมูลจากตารา เอกสาร งานวิจัย รวมทั้งบทความที่เกี่ยวข๎อง
กับชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพของ McLaughlin and Talbert (2006), DuFour R. (2007), Louis
and Stoll (2007), Amol Padwad and Dixit (2008), DuFour, DuFour and Eaker (2008),
Dooner, Mandzuk, and Clifton (2008), Hipp and Weber (2008), Hord, Roussin and
Sommers (2010), Martin (2011), Annenberg Institute for School Reform (2013) โดยจัด
กลุํมข๎อมูลสาคัญเกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ หลักการและประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพที่ประสบความสาเร็จและควรนาไปปรับใช๎ รวมทั้งนาไปเป็นข๎อมูลพื้นฐานในการ
เสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตาม
แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
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3. การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ผู๎วิจัยรวบรวมข๎อมูลจากตารา เอกสาร งานวิจัย รวมทั้งบทความที่เกี่ยวข๎อง
กับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู โดยสรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของนักศึกษา
ในกลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏ บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู รวมทั้ง
ระยะในการพัฒนาของนักศึกษาระหวํางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู เพือ่ เป็นพื้นฐานในการอธิบาย
ลักษณะและแนวทางในการดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
จากนั้นผู๎วิจัยได๎นาแนวคิด หลักการที่ได๎จากการศึกษาข๎อมูลข๎างต๎นมาใช๎ในการ
สร๎างกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนากระบวนการ
เสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตาม
แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพฉบับกํอนการศึกษาภาคสนาม เพื่อใช๎เป็นกรอบการดาเนินงานใน
ระหวํางการศึกษาข๎อมูลภาคสนามในระยะที่ 2 ทั้งนี้กระบวนการที่พัฒนาขึ้นนั้น ผู๎วิจัยนาเสนอในบท
ที่ 4 ตอนที่ 1 หน๎า 118
โดยกรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบ
การเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ แสดงดัง
ภาพที่ 6
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การเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ
สถานศึกษา
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ระบบฝึกปฏิบัติการ
- ระบบการนิเทศ
- ระบบการนิเทศ
- ผู้บริหาร
- อาจารย์นิเทศก์
- ครูพี่เลี้ยง
- ภาระงานของนักศึกษา

กระบวนการเสริมสร๎าง
ความสามารถในการออกแบบ
การเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิด
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ

กระบวนการออกแบบ
การเรียนการสอน
1. กาหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู้
2. กาหนดมโนทัศน์
3. กาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้
4. กาหนดวิธีสอน รูปแบบการสอน

สภาพปัญหา
- ลักษณะปัญหา
การออกแบบการ
เรียนการสอน
- สาเหตุของปัญหา

เทคนิคการสอน
5. กาหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการเรียนรู้
6. กาหนดแนวทางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน

ภาพที่ 6 กรอบแนวคิดการวิจัย

ความสามารถในการออกแบบ
การเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครู
ปัญหาในการออกแบบ
การเรียนการสอน
ของนักศึกษาที่ควร
ได้รับการแก้ไข

(1) การกาหนดโครงสร๎างและ
จัดลาดับเนื้อหาสาระเหมาะสม
กับการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
(2) การเลือกและระบุวิธสี อน
รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน
สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ รวมทั้ง
แนวทางการวัดและประเมินผลได๎
อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับ
เนื้อหาสาระ ผูเ๎ รียนและ
จุดประสงค์
(3) การกาหนดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ เป็นลาดับขั้นตอน
ตํอเนื่อง และทาให๎ผเู๎ รียนมีสํวน
รํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎
(4) การระบุข๎อดีและข๎อที่ควร
ปรับปรุงของการจัดการเรียนรู๎
ตามที่ได๎ออกแบบไว๎ รวมทั้งนา
ข๎อมูลไปปรับปรุงการออกแบบ
การเรียนการสอนได๎
ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
- โครงสร๎างเนื้อหาสาระ
- กระบวนการเรียนรู๎ของผูเ๎ รียน
- หลักการสอน
- แนวทางการสอ กลยุทธ์การ
สอน วิธีสอน
- แนวทางการวัดและประเมินผล
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จากกรอบแนวคิด สามารถจาแนกประเด็นศึกษาที่สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
ออกเป็น 2 ประเด็น คือ
ประเด็นที่หนึ่ง การเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข๎อง 3
ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยเกี่ยวกับระบบฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ ประกอบด๎วยข๎อมูล
เกี่ยวกับระบบการนิเทศและอาจารย์นิเทศก์ 2) ปัจจัยเกี่ยวกับสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ประกอบด๎วยข๎อมูลเกี่ยวกับระบบการนิเทศ ครูพี่เลี้ยง รวมทั้งภาระงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
และ 3) ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพ
ครู ประกอบด๎วย ลักษณะปัญหา และผลกระทบตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
การเก็บข๎อมูลภาคสนาม ผู๎วิจัยมุํงเก็บข๎อมูลเพื่ออธิบายในประเด็นตํอไปนี้
(1) ลักษณะ หลักการ และขั้นตอนของกระบวนการเสริมสร๎าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
(2) บทบาทของครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ในการเสริมสร๎าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพรู
(3) ลักษณะปฏิสัมพันธ์ของครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครู
ประเด็นที่สอง ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครู ซึง่ เป็นผลจากการปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพตาม
กระบวนการที่ผู๎วิจัยได๎นาเสนอ (ดังรายละเอียดที่ปรากฏในบทที่ 4) ซึง่ ผู๎วิจัยมุํงเก็บข๎อมูลเพื่ออธิบาย
ความเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษา เมื่อเข๎ารํวม
กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ในประเด็นดังนี้
(1) การกาหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู๎ การจัดโครงสร๎างและลาดับเนื้อหา
สาระให๎เหมาะสมกับการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
(2) การเลือกและระบุวิธีสอน รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน สื่อและ
แหลํงการเรียนรู๎ รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผลได๎อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับเนื้อหาสาระ
ผู๎เรียน และจุดประสงค์การเรียนรู๎
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(3) การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู๎ เป็นลาดับขั้นตอน ตํอเนื่อง และทาให๎
ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎
(4) การระบุข๎อดีและข๎อที่ควรปรับปรุงของการจัดการเรียนรู๎ตามที่ได๎
ออกแบบไว๎ รวมทั้งนาข๎อมูลที่ได๎ไปปรับปรุงการออกแบบการเรียนการสอนได๎
ขั้นที่ 3 การพัฒนาตนเองของผู้วิจัย
ผู๎วิจัยดาเนินการศึกษาค๎นคว๎าพัฒนาตนเอง เพื่อสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ และ
พัฒนาความสามารถของตนเพื่อให๎สามารถดาเนินการวิจัยเพื่อเสริมสร๎างความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ดังนี้
(1) ศึกษาแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ จากแหลํงข๎อมูลตํางๆ ได๎แกํ ตารา
เอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
(2) เข๎ารํวมการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการจัดการครุศึกษา (Teacher
Education) ที่อิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เพื่อขยายมุมมองในการพัฒนา
นักศึกษาครู และทาความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวทางที่ตํางประเทศใช๎ในการพัฒนาการจัดครุศึกษาให๎ประสบ
ความสาเร็จ
(3) เป็นคณะทางานในโครงการการพัฒนาระบบกลไกและแนวทางการหนุนเสริม
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู๎เรียน เพื่อพัฒนาความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับการ
ดาเนินการวิจัยตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
(4) ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในทางสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนา
ความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับการดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ
ขั้นที่ 4 การออกแบบการวิจัย
แบบแผนการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และออกแบบการวิจัยแบบพหุกรณี
(multi-case study) ที่มุํงศึกษาเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่สํงผลตํอการเสริมสร๎างความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ รวมทั้งความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข๎า
รํวมกระบวนการ โดยมุํงศึกษาเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ลุํมลึกและครบถ๎วนตามประเด็นที่ต๎องการศึกษา
รวมทั้งมีความนําเชื่อถือ สามารถนาไปสูํการสร๎างข๎อสรุปที่ทาให๎เกิดความเข๎าใจในกรณีศึกษาอยําง
สมบูรณ์ รวมทั้งสามารถตอบปัญหาการวิจัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
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ขั้นที่ 5 การคัดเลือกกรณีศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู๎วิจัยจึงกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกกรณีศึกษาจาก
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแหํงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่รับผิดชอบสอน
ในรายวิชาวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ที่ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา และสังกัดสานักงานเทศบาล โดยกาหนดกรณีศึกษา รวมทั้ง
เกณฑ์ในการคัดเลือก และขั้นตอนในการคัดเลือกกรณีศึกษา ดังนี้
1. กาหนดกรณีศึกษา
กรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ ประกอบด๎วย
1) กรณีศึกษาที่ผู๎วิจัยมุํงเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อตอบคาถามการวิจัยเกี่ยวกับ สภาพ
ปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอน และความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนที่
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข๎ารํวมกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ คือ นักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครู จานวน 11 คน ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้
(1) เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ที่ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ที่สมัครใจเข๎ารํวมการวิจัยครั้งนี้
(2) เป็นนักศึกษาที่รับผิดชอบสอนรายวิชาในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
และกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา
(3) เป็นนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การประถมศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานเทศบาล
(4) เป็นนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์มีความ
เต็มใจในการให๎ความรํวมมือในการดาเนินงาน
2) กรณีศึกษาที่ผู๎วิจัยมุํงเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อตอบคาถามการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะ
หลักการ ขั้นตอนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ คือ ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายใน
สถานศึกษา 4 ชุมชน ซึ่งสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาทั้ง 4 ชุมชน
ประกอบด๎วยนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู 11 คน ที่คัดเลือกโดยเกณฑ์ที่กาหนดไว๎ในข๎อ 1) รวมทั้งครู
พี่เลี้ยง 13 คน และอาจารย์นิเทศก์ 5 คน ที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็น
กรณีศึกษา และสมัครใจเข๎ารํวมการดาเนินการตามกระบวนการ
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2. ขั้นตอนการคัดเลือกกรณีศึกษา
หลังจากกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษากรณีศึกษาแล๎ว ผู๎วจิ ัยได๎วางแผนการ
ดาเนินการคัดเลือกกรณีศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1) การทาความรู๎จักกับนักศึกษาทีฝ่ ึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงาน
เทศบาล ซึ่งได๎รับมอบหมายให๎รับผิดชอบสอนรายวิชาในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย และกลุํม
สาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา เพื่อสอบถามความสมัครใจในการเข๎ารํวมการวิจัยในเบื้องต๎น โดยการนัด
ประชุมชี้แจงและสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู รวมทั้งการ
ดาเนินการวิจัยอยํางตรงไปตรงมา
2.2) ผู๎วิจัยนัดหมายเข๎าพบนักศึกษาที่ได๎รับคัดเลือกเป็นกรณีศึกษาจานวน
11 คน โดยเป็นกรณีศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาจานวน 6 คน กรณีศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย จานวน 5
คน ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นวันปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน จัดโดยฝ่ายฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแหํงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ
สอบถามข๎อมูลเกี่ยวกับการสํงตัวนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูเข๎าสูํสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ที่
รับผิดชอบดูแลและนิเทศก์กรณีศึกษา และชํองทางการติดตํอสื่อสารที่ผู๎วิจัยจะสามารถติดตํอกรณีศึกษา
ระหวํางการวิจัย
ขั้นที่ 6 การวางแผนการศึกษาภาคสนามและพัฒนาเครื่องมือ
ผู๎วิจัยดาเนินการวางแผนการศึกษาภาคสนาม ดังนี้
1) วางแผนการเก็บรวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการเสริมสร๎างความสามารถใน
การออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ ประกอบด๎วยการเก็บรวบรวมข๎อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 สํวน คือ
1.1) ข๎อมูลความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูกํอนเข๎ารํวมกระบวนการ ซึ่งชํวยให๎ผู๎วิจัยสามารถสรุปสภาพปัญหาในการ
ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูได๎
1.2) ข๎อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
1.3) ข๎อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข๎ารํวมกระบวนการฯ
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ผู๎วิจัยวางแผนการเก็บรวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นดังกลําว โดย
กาหนดแหลํงข๎อมูล วิธีการเก็บรวบรวม เครื่องมือที่ใช๎ และประเด็นในการรวบรวมข๎อมูล ในแตํละ
เวลาของการศึกษาภาคสนาม ดังแสดงข๎อมูลในตาราง
ตารางที่ 1 แผนการเก็บรวบรวมข๎อมูล
ระยะ
ข้อมูล
แหล่งข้อมูล
เวลา
สัปดาห์ ความสามารถในการ นักศึกษากรณีศึกษา
ที่ 1-2 ออกแบบการเรียน ครูพี่เลี้ยง
อาจารย์นิเทศก์
การสอนของ
กรณีศึกษากํอนเข๎า
รํวมกระบวนการ
สัปดาห์ ข๎อมูลเป้าหมายและ
ที่ 3 แผนการดาเนินการ
ตามกระบวนการฯ

สัปดาห์ ข๎อมูลสภาพการ
ที่ 4-20 ดาเนินงานตาม
กระบวนการฯ

ข๎อมูลความสามารถ
ในการออกแบบการ
เรียนการสอนของ
กรณีศึกษาเมื่อเข๎า
รํวมกระบวนการฯ

วิธีการ

ประเด็นที่ศึกษา

- สภาพปัญหาในการ
ออกแบบการเรียนการ
สอนของนักศึกษา
- ระบบการนิเทศ
ติดตามการฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
นักศึกษากรณีศึกษา สังเกต (การดาเนินการตาม
- เป้าหมายของชุมชน
ครูพี่เลี้ยง
ขั้นตอนของกระบวนการฯ ใน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพแตํ
อาจารย์นิเทศก์
ขั้นตอนสร๎างกลุํมชุมชน และการ ละแหํง
เข๎ารํวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ - แผนการดาเนินการ
เพื่อระบุเป้าหมายชุมชนและวาง
แผนการดาเนินการตาม
กระบวนการ)
ศึกษาเอกสาร: แผนการ
ดาเนินงานของแตํละโรงเรียน
นักศึกษากรณีศึกษา สังเกต (การดาเนินการตาม
- ขั้นตอนการดาเนินงาน
ครูพี่เลี้ยง
ขั้นตอนของกระบวนการฯ)
- บทบาทของครูพี่เลี้ยง
อาจารย์นิเทศก์
สัมภาษณ์ บันทึกภาคสนาม
- บทบาทของอาจารย์
ศึกษาเอกสาร (แผนการจัดการ นิเทศก์
เรียนรู๎, แผนการนิเทศ, บันทึก
- ปัญหาและอุปสรรค
การนิเทศ)
- ความคิดเห็น
ความรู๎สึกตํอ
กระบวนการฯ
- ข๎อสังเกตอื่นๆ
นักศึกษากรณีศึกษา สังเกต (การสอน)
- สภาพปัญหาในการ
ครูพี่เลี้ยง
สัมภาษณ์ บันทึกภาคสนาม
ออกแบบการเรียนการ
อาจารย์นิเทศก์
ศึกษาเอกสาร (แผนการจัดการ สอนของกรณีศึกษาแตํ
เรียนรู๎, แผนการนิเทศ, บันทึก
ละคนที่ได๎รับการแก๎ไข
การนิเทศ)
สังเกต (การสอน การนิเทศก์)
สัมภาษณ์ บันทึกภาคสนาม
ศึกษาเอกสาร(แผนการจัดการ
เรียนรู๎, แผนการนิเทศ, บันทึก
การนิเทศ)
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2) จัดเตรียมเอกสารที่จะใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลภาคสนาม ได๎แกํ แผนการ
เก็บรวบรวมข๎อมูล ประเด็นคาถาม แบบบันทึกการสังเกต แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบบันทึกการ
สนทนากลุํม คูํมือและคาชี้แจงเกี่ยวกับการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ สาหรับผู๎บริหาร
สถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ (ฉบับรําง) ซึ่งมีลักษณะเป็นเอกสารให๎ความรู๎และเสนอ
แนวทางในการดาเนินงาน รวมทั้งแสดงตัวอยํางของผลงานที่ได๎จากการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาตามกระบวนการฯ ในแตํละระยะ ทั้งนี้ เพื่อสร๎างความเข๎าใจและอานวยความสะดวกแกํ
ครูพี่เลี้ยง ผู๎บริหารสถานศึกษา รวมทั้งอาจารย์นิเทศก์ หรือผู๎ที่มีหน๎าที่รับผิดชอบในการดาเนินการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครู ในสถานศึกษาตามกระบวนการฯ เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการเสริมสร๎าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (ตัวอยํางสาระบางสํวนในคูํมือ นาเสนอในภาคผนวก ข.)
3) เตรียมอุปกรณ์ตํางๆ ที่ต๎องใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในภาคสนาม ได๎แกํ สมุด
บันทึก แฟ้มเก็บรวบรวมข๎อมูล อุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องบันทึกเสียง กล๎องถํายรูป รวมทั้งกล๎องวีดิทัศน์
สาหรับบันทึกภาพเคลื่อนไหว
4) ทาความเข๎าใจขั้นตอนและประเด็นในการเก็บรวบรวมข๎อมูล การเก็บรวบรวม
ข๎อมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์เอกสาร รวมทั้งการสนทนากลุํม และการเดินทางไป
ยังพื้นที่สาหรับเก็บรวบรวมข๎อมูล
5) ดาเนินการพัฒนาชํองทางติดตํอสื่อสารระหวํางกรณีศึกษา โดยสร๎างชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพผํานสื่อสังคมออนไลน์ (เฟสบุ๏ค) ชื่อ “PLC for You” โดยใช๎คาอธิบายกลุํมวํา “รํวม
เสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูโดยใช๎
แนวคิดชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)” ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 และเชิญชวน
กรณีศึกษา รวมทั้งครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์เข๎ารํวมเป็นสมาชิก
ทั้งนี้ผลการศึกษาและรวบรวมข๎อมูลในระยะที่ 1 กํอนการศึกษาภาคสนาม ผู๎วิจัยนาเสนอใน
บทที่ 4 ตอนที่ 1
ระยะที่ 2 การศึกษาภาคสนาม
หลังจากดาเนินการคัดเลือกกรณีศึกษา วางแผนการเก็บรวบรวมข๎อมูล รวมทั้งพัฒนา
เครื่องมือและคูํมือเกี่ยวกับการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพแล๎ว ผู๎วิจัยดาเนินการเข๎าสูํ
สนามวิจัยเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสังเคราะห์กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถใน
การออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทาง
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วิชาชีพ และข๎อมูลในการปรับปรุงแก๎ไขกระบวนการฯ ให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหาในการออกแบบ
การเรียนการสอนของกรณีศึกษา จนสามารถนาไปปรับปรุงให๎เป็นกระบวนการฉบับสมบูรณ์
รายละเอียดการดาเนินการศึกษาภาคสนาม สรุปได๎ดังภาพที่ 7
ระยะที่ 1
ก่อนการศึกษภาคสนาม

1. การศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน
2. การศึกษาแนวคิดที่
เกี่ยวข้องเพื่อกาหนด
กรอบแนวคิดการวิจยั
2.1 ร่างกระบวนการฯ

2.2 กรอบแนวคิด
3. การพัฒนาตนเอง
ของผู้วิจัย

ระยะที่ 2
การศึกษาภาคสนาม

การเข้าสูส่ นามวิจัยและการ
สร้างความสัมพันธ์
ระยะแรก สภาพปัญหา
เกี่ยวกับการออกแบบการ
เรียนการสอนของนักศึกษา
ครูและระบบการนิเทศ
ติดตามประสบการณ์
วิชาชีพครู

การสนทนากลุ่ม
การนาเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
การนาเสนอข้อมูล

ระยะทีส่ อง การดาเนิน
กิจกรรมตามกระบวนการฯ
เก็บรวบรวมข้อมูล

4. การออกแบบการ
วิจัย

ลดทอนข้อมูล

5. การคัดเลือก
กรณีศึกษา

การตรวจสอบข้อมูล

6. การวางแผน
การศึกษาภาคสนาม

ระยะที่ 3
การสรุปผล
การศึกษาภาคสนาม

การวิเคราะห์ข้อมูล

ภาพที่ 7 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัยระยะที่ 2 การศึกษาภาคสนาม
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การศึกษาภาคสนามประกอบด๎วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได๎แกํ 1) การเก็บรวบรวมข๎อมูล
2) การลดทอนข๎อมูล 3) การวิเคราะห์ข๎อมูล และ 4) การตรวจสอบข๎อมูล โดยแตํละกิจกรรมมี
รายละเอียดการดาเนินงานดังนี้
ขั้นที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข๎อมูลภาคสนามในครั้งนี้ ใช๎เวลาประมาณ 6 เดือน คือ เริ่มตั้งแตํ
ประมาณปลายเดือนเมษายน ถึงประมาณปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยแบํงออกเป็น 2 ระยะ
ดังนี้
ระยะแรก เป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลในชํวง 1-2 สัปดาห์แรกของการฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพครู โดยมุํงเก็บรวบรวมข๎อมูลพื้นฐานของกรณีศึกษา รวมทั้งครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ เพื่อ
เป็นข๎อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงกระบวนการให๎เหมาะสมกับบริบทการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาจริง ซึ่งผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูล 2 สํวน ได๎แกํ
(1) ข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทางานของนักศึกษา ในด๎านการออกแบบ
การเรียนการสอน ได๎แกํ กระบวนการที่นักศึกษาใช๎ในการออกแบบการเรียนการสอน สภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ การพัฒนาตนเองของนักศึกษา สภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอน
โดยเป็นความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนกํอนการเข๎ารํวมกระบวนการของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษา
(2) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบการนิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ประกอบด๎วย
(2.1) ข๎อมูลพื้นฐานของครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ได๎แกํ ข๎อมูล
เกี่ยวกับเพศ อายุ ภูมิหลัง บุคลิกภาพ ประสบการณ์ด๎านการสอน และการนิเทศ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่
อาจมีผลตํอการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
(2.2) ข๎อมูลเกี่ยวกับการนิเทศติดตามภายในสถานศึกษาฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครู ได๎แกํ แนวทางการนิเทศติดตามนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูของสถานศึกษา
การกาหนดครูพี่เลี้ยง ระยะเวลาการนิเทศการสอน รวมทั้งวัฒนธรรมการทางานรํวมกันระหวํางครูพี่
เลี้ยงและนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
(2.3) ข๎อมูลการนิเทศติดตามของศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ได๎แกํ
แนวทางการนิเทศติดตามนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูของศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู การจัด
อาจารย์นิเทศก์ ตารางเวลาการนิเทศ และการแก๎ไขปัญหาที่พบจากการนิเทศ

102
ระยะที่สอง เป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลตั้งแตํชํวงสัปดาห์ที่ 3 ของการฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพครู เพื่อมุํงตอบคาถามการวิจัยทั้ง 2 ข๎อ คือ 1) กระบวนการการเสริมสร๎างความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก๎ไขปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูควรมี
ลักษณะ หลักการ และขั้นตอนอยํางไร 2) สภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูกํอนเข๎ารํวมกระบวนการเป็นอยํางไร และเมื่อนักศึกษาเข๎ารํวมกระบวนการ
เสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิด
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพแล๎วจะสํงผลให๎ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูเปลี่ยนแปลงไปหรือไมํ อยํางไร
การดาเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลในระหวํางการศึกษาภาคสนาม ผู๎วิจัยดาเนินการ
ดังนี้
1) ขั้นตอนการเข๎าสูํสนามสร๎างความสัมพันธ์
ผู๎วิจัยเข๎าสูํสนามวิจัยเพื่อสร๎างความสัมพันธ์กํอนเริ่มการเก็บรวบรวมข๎อมูล
ภาคสนาม ดังนี้
1.1) ดาเนินการติดตํอกับสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของกรณีศึกษา โดย
ทาการติดตํอและขออนุญาตผู๎บริหารและครูพี่เลี้ยง รวมทั้งประสานงานกับครูพี่เลี้ยง และอาจารย์
นิเทศก์ที่รับผิดชอบดูแลและนิเทศกรณีศึกษา ทางโทรศัพท์และการเข๎าพบด๎วยตนเองเพื่อแนะนาตัว
อธิบายถึงสถานภาพของผู๎วิจัย เหตุผลของการเข๎ามาศึกษาภาคสนาม ผลที่กรณีศึกษา ครูพี่เลี้ยง
รวมทั้งอาจารย์นิเทศก์จะได๎รับ บทบาทของผู๎วิจัย และระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย โดยชี้แจง
รายละเอียดของการดาเนินการวิจัยเพื่อเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู และสอบถามความ
สมัครใจของครูพี่เลี้ยง รวมทั้งอาจารย์นิเทศก์ในการเข๎ารํวมการวิจัยในเบื้องต๎น กํอนนาสํงหนังสือเชิญ
จากฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลอยํางเป็นทางการ
ข๎อความหลักที่ใช๎ในการสื่อสาร เพื่อจูงใจให๎ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์เห็น
ความสาคัญของการเข๎ารํวมกระบวนการ คือ
“...ผู้วิจัยมีความเชื่อมั่นว่า ประสบการณ์ในการ
ออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนในบริบทจริง และ
การจัดการชั้นเรียนของครูพี่เลี้ยงน่าจะมีประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็น
อย่างมาก หากนักศึกษาสามารถได้รับการชี้แนะและดูแลจากครูพี่
เลี้ยงร่วมกับอาจารย์นเิ ทศก์ซึ่งน่าจะมีความเชี่ยวชาญในเชิงเนื้อหา
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สาระ น่าจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี...
แม้ว่าการวิจัยในครั้งนี้ เป้าหมายหลักคือการมุ่งพัฒนา
นักศึกษาที่เป็นกรณีศึกษา แต่ครูพเี่ ลี้ยงรวมทั้งอาจารย์นิเทศก์น่าจะ
ได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ กี่ยวกับแนวทางที่จะใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
ภาษาไทย/สังคมศึกษา และสามารถนาไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาผลงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพต่อไปได้...”

1.2) เก็บข๎อมูลเบื้องต๎นของกรณีศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ เพื่อใช๎ใน
การติดตํอประสานงาน และการติดตามข๎อมูลเกี่ยวกับการวิจัย
2) ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข๎อมูล
ผู๎วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลในระหวํางการศึกษาภาคสนาม ดังนี้
2.1) เมื่อนักศึกษาที่สมัครใจเข๎ารํวมดาเนินการวิจัยในฐานะกรณีศึกษาทั้ง 11
คน ได๎รับบันทึกข๎อความสํงตัวนักศึกษาเข๎าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา และดาเนินการ
ติดตํอกับโรงเรียนเพื่อนัดหมายวันที่ต๎องเข๎ารายงานตัวยังสถานศึกษาเรียบร๎อยแล๎ว ผู๎วิจัยประสาน
กรณีศึกษาเพื่อให๎สามารถกาหนดวันที่ผู๎วิจัยสามารถเข๎าพบผู๎บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง รวมทั้ง
ประสานงานกับอาจารย์นิเทศก์ที่รับผิดชอบการนิเทศนักศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาทั้ง 4 กลุํม ดังนี้
1. กลุํมของกรณีศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ที่ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพป.
2. กลุํมของกรณีศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ที่ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สานักงานเทศบาล
3. กลุํมของกรณีศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ที่ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพป.
4. กลุํมของกรณีศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ที่ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สานักงานเทศบาล
2.2) ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลเบื้องต๎นของกรณีศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์
นิเทศก์ รวมทั้งบริบทการทางานของครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ ในชํวง 2 สัปดาห์แรกของการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูของกรณีศึกษา
2.3) ผู๎วิจัยนัดหมายกรณีศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์เข๎ารํวมประชุม
เชิงปฏิบัติการ “การสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในการดาเนินการตามกระบวนการเสริมสร๎าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ” ที่ผู๎วิจัยจัดขึ้น
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ระหวํางการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู๎วิจัยให๎คาแนะนาเกี่ยวกับการกาหนด
เป้าหมายของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ รวมทั้งแผนการดาเนินงานเป็นระยะ โดยจากการประชุม
กลุํมยํอยของสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ทาให๎สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายใน
สถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพแตํละแหํง สามารถกาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินงานตาม
กระบวนการของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพได๎ (ดังนาเสนอในภาคผนวก ค. และ ง.)
2.4) ผู๎วิจัยบันทึกแผนการทางานตามกระบวนการที่สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาแตํละแหํงรํวมกันกาหนดโดยพิจารณาจากข๎อมูลภาระงานสอนของ
กรณีศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ในชํวงเดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 2558 จากนั้นจึง
กาหนดชํวงวันสาคัญที่สามารถให๎ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์สามารถดาเนินการเสริมสร๎าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ดังนี้
(1) วันสังเกตชั้นเรียนรํวมกัน เพื่อระบุประเด็นปัญหาในการออกแบบ
การเรียนการสอนของกรณีศึกษา ตามขั้นที่ 2 ของกระบวนการ ซึง่ ประกอบด๎วย 5 ขั้นตอนยํอย ได๎แกํ
ขั้นที่ 1 การสร๎างกลุํมชุมชน ขั้นที่ 2 การค๎นพบปัญหา ขั้นที่ 3 การริเริ่มพัฒนาตน ขั้นที่ 4 การฝึกฝน
ออกแบบการเรียนการสอน และขั้นที่ 5 การดาเนินการจัดการเรียนการสอน
(2) ชํวงวันในการแก๎ปัญหา ตามวงจรแก๎ปัญหาเดือนละประมาณ 1
ปัญหา ประกอบด๎วย 1) ชํวงวันสาหรับสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพรํวมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎หลังจากที่กรณีศึกษาออกแบบการเรียนการสอน 2) ชํวงวันที่ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์
สามารถเข๎าสังเกตการจัดการเรียนรู๎ของกรณีศึกษา โดยใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ปรับปรุงแก๎ไขจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในชํวงที่ผํานมา และ 3) ชํวงวันที่ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎รํวมกับกรณีศึกษา และสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ หลังจากที่กรณีศึกษาจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ ซึ่งชํวงวันดังกลําวอาจเปลี่ยนแปลงให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหาของกรณีศึกษา
(ตัวอยําง แผนการดาเนินงานตามกระบวนการของชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพภายในสถานศึกษา นาเสนอในภาคผนวก ง.)
2.5) ผู๎วิจัยเข๎าสังเกตและบันทึกผลการดาเนินการตามแผนการดาเนินงานที่
สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาแตํละแหํงดาเนินการตามแผนการที่วางไว๎ ซึ่ง
ขั้นที่ 1 สร้างกลุ่มชุมชน ผู๎วิจยั ได๎นัดหมายให๎เกิดการดาเนินการพร๎อมกันในชํวงสัปดาห์แรกของการ
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู คือ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รายละเอียดดังปรากฏในข๎อ 2.3) สํวนการ
ดาเนินการตามขั้นตอนอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 2 ค้นพบปัญหา ผู๎วิจัยเข๎าสังเกตการดาเนินงาน รวมทั้งเข๎าเข๎า
สังเกตชั้นเรียนรํวมกับครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ในชํวงสัปดาห์ที่ 2-3 เดือนมิถุนายน 2558
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ขั้นที่ 3 ริเริ่มพัฒนาตน ถึงขั้นที่ 5 ดาเนินการจัดการเรียนรู้ ผู๎วิจัยเข๎า
สังเกตการดาเนินการตามวงจรแก๎ปัญหาที่ 1 ในชํวงปลายเดือนมิถุนายน
จากนั้นในเดือนถัดไปสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายใน
สถานศึกษาแตํละแหํง จะกลับมาดาเนินการวงจรแก๎ปัญหาอื่นๆ ตํอไป ตามขั้นที่ 3 ถึงขั้นที่ 5 ของ
กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู โดยชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา
แตํละแหํงจะกาหนดวันในการดาเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการแตกตํางกันไป เพื่อแก๎ไขปัญหา
การออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ระบุไว๎ในขั้นที่ 2 จนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการ
ในชํวงปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2558
2.6) เมื่อชุมชนการเรียนรู๎ทุกแหํงดาเนินการตามวงจรแก๎ปัญหาที่สองเสร็จสิ้น
ผู๎วิจัยจึงได๎นัดหมายกรณีศึกษาเข๎ารํวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผลการดาเนินการระหวํางภาค (PLC
meeting midterm)
ทั้งนี้ ผู๎วิจัยนาเสนอข๎อมูลเบื้องต๎นของกรณีศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ใน
ภาคผนวก จ. สํวนบริบทการทางานของครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ ในชํวง 2 สัปดาห์แรกของการ
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของกรณีศึกษา และข๎อมูลการดาเนินการตามกระบวนการเสริมสร๎าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ตั้งแตํสัปดาห์ที่ 3 ของการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ผู๎วิจัยนาเสนอในบทที่ 4
ตอนที่ 2
3) วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล
การเก็บรวบรวมข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช๎วิธีการหลัก 3 วิธี คือ
(1) การศึกษาเอกสาร (documentary study) ใช๎วิธีการนี้ทั้งในสํวนของการศึกษา
ข๎อมูลระยะแรกและระยะที่สอง โดยจาแนกเอกสารหลักที่ศึกษาออกเป็น 2 กลุํม คือ
(1.1) เอกสารเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา ได๎แกํ
แบบบันทึกการออกแบบการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู๎ รวมทั้งบันทึกหลังการสอน เพื่อให๎
ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาครู ทาให๎เห็นภาพของ
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
(1.2) เอกสารเกี่ยวกับระบบการนิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ได๎แกํ ตารางการจัดการนิเทศติดตามในสถานศึกษา การแตํงตั้งอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และบันทึก
การนิเทศ รวมทั้งแผนการดาเนินงานตามกระบวนการฯ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบการนิเทศติด
ตามที่ดาเนินการอยูํ และจัดทาแผนการการนิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของสถานศึกษา
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แตํละแหํง เพื่อจัดตารางเวลาในการเก็บรวบรวมข๎อมูล การนัดหมายการทางาน การวางแผนการ
ทางานลํวงหน๎าตํอไป
(2) การสังเกต (observation) ใช๎ทั้งการสังเกตแบบมีสํวนรํวม (participant as
observer) และการสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวม (complete observer) โดยมุํงศึกษาใน 2 ประเด็น
ตํอไปนี้
(2.1) ศึกษาความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครู โดยการเข๎าสังเกตชั้นเรียนตามวันและเวลาที่กาหนด และทาการบันทึกการ
สังเกตชั้นเรียน ซึ่งจะมุํงสังเกตพฤติกรรมการสอน ขั้นตอนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ การใช๎
สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ ที่สอดคล๎องตามแผนการจัดการเรียนรู๎อันเนื่องมาจากการออกแบบการเรียน
การสอนที่กรณีศึกษาได๎กาหนดไว๎ในแผนการจัดการเรียนรู๎
(2.2) ศึกษาลักษณะ หลักการ และขั้นตอนของกระบวนการเสริมสร๎าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ โดยการนัดหมายเข๎าสังเกตการนิเทศติดตามภายในสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพครูของครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการนิเทศติดตามและการให๎
คาปรึกษา รวมทั้งการชี้แนะแกํนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบการเรียน
การสอน และบันทึกผลการสังเกตโดยใช๎แบบบันทึกการสังเกตการนิเทศติดตาม รวมทั้งสังเกต
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และสะท๎อนผล เพื่ออธิบายบทบาทและความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
(3) การสัมภาษณ์แบบไมํเป็นทางการ (informal interview) ใช๎ทั้งการสัมภาษณ์
แบบเปิดกว๎าง (open interview) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in depth interview) ใน
การศึกษาข๎อมูลทั้งระยะแรกและระยะที่สอง เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลพื้นฐานของกรณีศึกษา รวมทั้งข๎อมูล
เกี่ยวกับเพศ อายุ ภูมิหลัง บุคลิกภาพ ประสบการณ์ด๎านการสอน รวมทั้งการดาเนินการนิเทศ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูของครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ รวมทั้งเพื่อสอบถามเกี่ยวกับ
กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษา เชํน ขั้นตอนในการวางแผนการสอน การ
กาหนดจุดประสงค์ในการจัดการเรียนรู๎ การกาหนดสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ แนวทางการวัดและ
ประเมินผล การปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนกับครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ และ
ข๎อสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นขณะกรณีศึกษาดาเนินการสอน เชํน ความไมํสอดคล๎องของกิจกรรมในชั้นเรียน
กับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ เพื่อให๎กรณีศึกษาได๎สะท๎อนความคิดภายหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ รวมทั้งสะท๎อนความคิดเกี่ยวกับข๎อมูลบางสํวนที่อาจต๎องปรับแก๎ไขในแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ที่ผํานมา และการออกแบบการเรียนการสอนในครั้งตํอไป

107
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้นผู๎วิจัยจึงเป็นเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข๎อมูลที่สาคัญ ผู๎วิจัยได๎ใช๎การสัมภาษณ์ การสังเกตการมีสํวนรํวม และการศึกษาเอกสาร
ประกอบกันเพื่อขยายความกว๎างและความลึกของข๎อมูลที่ใช๎ในการตอบคาถามการวิจัย รวมทั้งใช๎
ตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลแตํละวิธี นอกจากนั้นผู๎วิจัยใช๎การ
บันทึกเสียง และการบันทึกภาพชํวยในการรวบรวมข๎อมูล รวมทั้งการบันทึกประจาวัน ซึ่งการบันทึก
ข๎อมูลเชิงวิเคราะห์ของผู๎วิจัยที่มีตํอพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการตีความหรือสะท๎อน
ความคิดจากสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพปัญหาในการนิเทศติดตามและการให๎คาปรึกษา
ทั้งจากครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ ที่มีผลตํอความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู รวมถึงการบันทึกความรู๎สึกนึกคิด แนวความคิดสาคัญ ข๎อเรียนรู๎ตํางๆ
ที่ได๎ ซึ่งคือข๎อมูลสาคัญที่ชํวยให๎เกิดแนวความคิดใหมํๆ สาหรับการดาเนินการวิจัยและพัฒนา
กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ขั้นที่ 2 การลดทอนข้อมูล
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการศึกษาภาคสนามแตํละวันผู๎วิจัย
ได๎จดบันทึกข๎อมูลภาคสนาม บันทึกการสัมภาษณ์ รวมทั้งบันทึกการสังเกต แล๎วนาข๎อมูลมาอําน
ทบทวน ลงรหัส และลงความคิดเห็นเบื้องต๎น แล๎วจึงคัดเลือกเฉพาะข๎อมูลที่มีความสาคัญ เกี่ยวข๎อง
และสอดคล๎องกับประเด็นการวิจัย รวมทั้งพิจารณาวําเกี่ยวข๎องกับประเด็นใดในการศึกษาเพื่อนามา
บันทึกลงในไฟล์ข๎อมูลที่ผู๎วิจัยกาหนดหัวเรื่องแตํละประเด็นไว๎อยํางชัดเจน เชํน การกาหนดโครงสร๎าง
และจัดลาดับเนื้อหาสาระ การเลือกและระบุวิธีสอน รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน สื่อและแหลํง
การเรียนรู๎ รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผล การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู๎ การระบุข๎อดีและ
ข๎อที่ควรปรับปรุงของการจัดการเรียนรู๎ตามที่ได๎ออกแบบไว๎ นอกจากนี้ผู๎วิจัยได๎เพิ่มเติมข๎อคิดเห็นใน
การวิเคราะห์ประเด็นตํางๆ ไว๎ในไฟล์เดียวกัน เพื่อให๎งํายตํอการสืบค๎นและการวิเคราะห์ข๎อมูล
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบข้อมูล
ใช๎วิธีการตรวจสอบข๎อมูลเชิงคุณภาพ โดยดาเนินการตรวจสอบข๎อมูลควบคูํกับการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลเป็นระยะ โดยวิธีการหลัก 3 วิธี คือ
1) การให๎บุคคลที่อยูํในปรากฏการณ์ที่ศึกษาตรวจสอบและรับรองความถูกต๎อง
โดยการอํานข๎อมูลที่ผู๎วิจัยบันทึกไว๎ โดยผู๎วิจัยสรุปบันทึกการเก็บรวบรวมข๎อมูลในวงจรแก๎ปัญหาแตํ
ละรอบให๎กรณีศึกษา ครูพี่เลี้ยง รวมทั้งอาจารย์นิเทศก์ตรวจสอบ
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2) การตรวจสอบข๎อมูลแบบสามเส๎า (triangulation) คือ ดาเนินการตรวจสอบ
ความนําเชื่อถือของข๎อมูลในด๎านวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งจากการสังเกต
การสัมภาษณ์ และการศึกษาเอกสาร และตรวจสอบในด๎านแหลํงข๎อมูล โดยการเก็บรวบรวมข๎อมูลทั้ง
จากนักศึกษา ครูพี่เลี้ยง รวมทั้งอาจารย์นิเทศก์
3) การตรวจสอบข๎อมูลด๎วยการจาแนกข๎อมูลออกเป็น 2 สํวน คือ ข๎อมูลสํวนที่เป็น
ความคิดเห็นหรือทัศนะของผู๎ให๎ข๎อมูล (evaluative data) และข๎อมูลสํวนที่เป็นรายละเอียดหรือบอก
เลําเหตุการณ์ จากการบันทึกของผู๎วิจัย (descriptive data) เพื่อไมํให๎ข๎อมูลทั้งสองสํวนปะปนกัน
และชํวยในการตรวจสอบความสอดคล๎องของข๎อมูลที่ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมได๎
ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ระหวํางการเก็บรวบรวมข๎อมูล การลดทอนข๎อมูล รวมทั้งการตรวจสอบข๎อมูล ผู๎วิจัย
ดาเนินการวิเคราะห์ข๎อมูล โดยใช๎การวิเคราะห์เนื้อหาสาหรับข๎อมูลที่ได๎จากเอกสาร และการวิเคราะห์
แบบอุปนัย (analytic induction) สาหรับข๎อมูลที่ได๎จากการสังเกต สัมภาษณ์ และสนทนากลุํม เพื่อ
ตรวจสอบกรอบแนวคิด และปรับแนวทางการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อให๎สามารถเก็บรวบรวมข๎อมูลได๎
เหมาะสมและเพียงพอสาหรับตอบคาถามการวิจัยในทุกแงํมุม และสามารถวิเคราะห์ความ
เปลี่ยนแปลงของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาแตํละคนตลอด
ระยะเวลาการดาเนินการตามกระบวนการฯ รวมทั้งสามารถสรุปลักษณะ หลักการ และขั้นตอนการ
เสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตาม
แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ โดยมีการดาเนินการวิเคราะห์ข๎อมูล ดังนี้
1) นาข๎อมูลที่เก็บรวบรวมได๎มาเรียบเรียงให๎เป็นระบบระเบียบ พร๎อมที่จะนาไป
วิเคราะห์ตํอไป ซึ่งได๎แกํ การถอดเทป การจดบันทึกใหมํ และการบันทึกข๎อมูลเป็นไฟล์สาหรับเตรียม
วิเคราะห์
2) ทาการตีความจากข๎อมูลเบื้องต๎นที่จัดระบบไว๎ เป็นการให๎ความหมายกับข๎อมูล
(conceptualizing the data) เพื่อให๎ได๎ข๎อความที่สื่อความหมายตรงตามที่ผู๎ให๎ข๎อมูลต๎องการ
3) นาข๎อมูลที่ได๎ให๎ความหมายไว๎ มาจัดหมวดหมูํ (categorize the concepts)
โดยผู๎วิจัยใช๎โปรแกรม Atlas.ti ชํวยในการจัดหมวดหมูํ หลังจากนั้นจึงนาข๎อมูลที่จัดหมวดหมูํแล๎วมา
ตีความ และสร๎างข๎อสรุปอุปนัย (analytic induction)
4) วิเคราะห์และสรุปรวมข๎อความรู๎ที่ได๎จากการสร๎างข๎อสรุปอุปนัย โดยนาข๎อสรุป
ตํางๆ มาเชื่อมโยงกันจนเกิดเป็นโครงสร๎างของข๎อสรุปที่สามารถตอบคาถามการวิจัยได๎
(ตัวอยําง การวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงคุณภาพโดยใช๎โปรแกรม Atlas.Ti นาเสนอใน
ภาคผนวก ช.)
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ระยะที่ 3 การสรุปผลการศึกษาภาคสนาม
เมื่อดาเนินการศึกษาภาคสนามเสร็จสิ้น ผู๎วิจัยดาเนินการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 จัดการสนทนากลุ่ม
ผู๎วิจัยจัดการสนทนากลุํมเพื่อมุํงหาข๎อสรุปทั้งสํวนที่เป็นข๎อเท็จจริงและทัศนะของ
กลุํมสนทนา ได๎แกํ นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ซึง่
ในการวิจัยนี้จัดให๎มีการสนทนากลุํม 1 ครั้ง คือ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการในชํวงปลายเดือนกันยายน
พ.ศ. 2558 ผู๎วิจัยได๎นัดหมายสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาทุกแหํงเข๎ารํวม
การสนทนากลุํม (PLC meeting final) เพื่อหาข๎อสรุปเกี่ยวกับกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ และนาเสนอเป็นกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (ฉบับปรับปรุง) ตํอไป
นอกจากนั้น ผู๎วิจัยดาเนินการวางแผนติดตามและสรุปผลการดาเนินการเสริมสร๎าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยการกาหนดชํวงเวลาลงพื้นที่วิจัย
อยํางไมํเป็นทางการ ในชํวงเดือนมกราคม และการติดตํอสื่อสารผํานชํองทางออนไลน์เป็นระยะ
ขั้นที่ 2 การนาเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
ผู๎วิจัยนากระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (ฉบับปรับปรุง) เสนอตํอ
ผู๎เชี่ยวชาญ เพื่อรวบรวมประเด็นข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะที่ได๎จากผู๎เชี่ยวชาญเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ให๎เป็นกระบวนการที่สมบูรณ์ตํอไป
(รายนามผู๎เชี่ยวชาญที่พิจารณาและให๎ข๎อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ ผู๎วิจัยนาเสนอใน
ภาคผนวก ก.)
ขั้นที่ 3 การนาเสนอข้อมูล
ผู๎วิจัยนาเสนอข๎อมูลโดยวิธีพรรณนา (description) และพรรณนาวิเคราะห์
(analytic description) โดยแบํงการนาเสนอผลการวิจัยออกเป็น 6 บท ดังนี้
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
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บทที่ 3 วิธีการดาเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัย: กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการ
เรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
บทที่ 5 ผลการวิจัย: ผลการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
บทที่ 6 สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข๎อเสนอแนะ

บทที่ 4
ผลการวิจัย: กระบวนการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
จากการดาเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลวิจัย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 กํอนการศึกษาภาคสนาม
ระยะที่ 2 การศึกษาภาคสนาม ซึ่งแบํงการเก็บรวบรวมออกเป็น 2 สํวน คือ สํวนแรก เก็บรวบรวม
ข๎อมูลพื้นฐานของกรณีศึกษา รวมทั้งครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ในชํวง 1-2 สัปดาห์แรกของการ
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู เพื่อให๎สามารถระบุสภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ซึ่งเป็นความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนกํอนการเข๎ารํวม
กระบวนการ และสํวนที่สอง เก็บรวบรวมข๎อมูลตั้งแตํชํวงสัปดาห์ที่ 3 ของการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่สามารถนาไปวิเคราะห์และสร๎างข๎อสรุปอุปนัยเกี่ยวกับลักษณะ องค์ประกอบ และ
กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ และระยะที่ 3 การสรุปผลการศึกษาภาคสนาม ผู๎วิจัยนาเสนอผลการเก็บรวบรวมข๎อมูล
ทั้ง 3 ระยะข๎างต๎น เพื่อให๎เห็นภาพรวมของข๎อมูลที่นามาใช๎สร๎างข๎อสรุปและนัยสูํการปรับปรุง
กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
การนาเสนอผลการศึกษาในบทที่ 4 ถึงบทที่ 6 และภาคผนวกนั้น ผู๎วิจัยใช๎การเรียกนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนวํา กรณีศึกษา โดยใช๎การเรียกตามลาดับตัวเลข ตั้งแตํ กรณีศึกษาที่ 1 ถึงกรณีศึกษาที่ 11 ครูพี่
เลี้ยงของกรณีศึกษาอ๎างอิงจากลาดับของกรณีศึกษาเป็นหลัก เชํน ครูพี่เลี้ยงของกรณีศึกษาที่ 1 สํวน
อาจารย์นิเทศก์จะใช๎การอ๎างอิงตามสาขาวิชาเป็นหลัก เชํน อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาภาษาไทย คนที่
1 เป็นต๎น สํวนสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่เป็นพื้นที่ในการวิจัย เพื่อตอบ
คาถามการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะ หลักการ และขั้นตอนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบ
การเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพนั้น จะใช๎
พยัญชนะกากับ เชํน โรงเรียน ก.
การนาเสนอข๎อมูลผลการวิจัย: กระบวนการการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการ
เรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ จะแบํง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 กระบวนการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ได้จากการดาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 ก่อนการศึกษาภาคสนาม
การนาเสนอข๎อมูลในตอนที่ 1 แบํงออกเป็น 2 สํวน คือ
1.1 ผลการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานกํอนการศึกษาภาคสนามและการสังเคราะห์เอกสาร
1.2 กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพที่ได๎จากการดาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 กํอนการศึกษาภาคสนาม
ตอนที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ได้จากการดาเนินการวิจัย
ระยะที่ 2 ระหว่างการศึกษาภาคสนาม
การนาเสนอข๎อมูลในตอนที่ 2 แบํงออกเป็น 2 สํวน คือ
2.1 ข๎อมูลพื้นฐานของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาและข๎อมูลสภาพ
ปัญหาการดาเนินงานตามกระบวนการระหวํางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
2.2 ประเด็นการปรับปรุงแก๎ไขกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการ
เรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ตอนที่ 3 กระบวนการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ได้จากการดาเนินการวิจัย
ระยะที่ 3 สรุปผลการศึกษาภาคสนาม
การนาเสนอข๎อมูลในตอนที่ 3 แบํงออกเป็น 2 สํวน คือ
3.1 ผลการสังเคราะห์ข๎อมูลจากการสนทนากลุํมและนัยสูํการปรับปรุงแก๎ไขกระบวนการ
จากข๎อเสนอแนะของผู๎เชี่ยวชาญ
3.2 กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (ฉบับสมบูรณ์)
รายละเอียดการนาเสนอข๎อมูลในแตํละตอน มีดังนี้
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ตอนที่ 1 กระบวนการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ได้จากการดาเนินการ
วิจัยระยะที่ 1 ก่อนการศึกษาภาคสนาม
การนาเสนอข๎อมูลในตอนที่ 1 เป็นการนาเสนอข๎อมูลที่ผู๎วิจัยศึกษาและรวบรวมได๎ในระยะที่
1: กํอนการศึกษาภาคสนาม เพื่อนามาสังเคราะห์หลักการและกรอบแนวทางการดาเนินการ
เสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตาม
แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ซึ่งกระบวนการดังกลําวจะเป็นสิ่งแทรกแซงในการดาเนินการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูของกรณีศึกษา
การนาเสนอข๎อมูลในตอนที่ 1 แบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้
1.1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานก่อนการศึกษาภาคสนามและการสังเคราะห์เอกสาร
ผู๎วิจัยได๎ดาเนินการศึกษา รวบรวมข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการ
ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาครูและสังเคราะห์หลักการสาคัญของการเสริมสร๎าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู แล๎วนามากาหนดขั้นตอนการดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถใน
การออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ (ฉบับรําง) เพื่อให๎นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษา ครูพี่เลี้ยง รวมทั้งอาจารย์
นิเทศก์ใช๎เป็นแนวทางในการดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดย
ใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ในระหวํางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู โดยจากการการศึกษา
และรวบรวมข๎อมูล ปรากฏผลดังนี้
1) การศึกษาข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาครู มีข๎อค๎นพบที่สาคัญ ดังนี้
(1) การเก็บรวบรวมข๎อมูลจากนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏแหํงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 จานวน 100 คน ระหวํางการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา พบวํา นักศึกษารับรู๎วําตนเองมีความสับสนในการเลือกใช๎วิธีสอน
ให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์ และรับรู๎วําตนเองมีปัญหาในการเลือกใช๎สื่อและ
เทคโนโลยีในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.89 และ 3.79 ตามลาดับ
(2) การเก็บรวบรวมข๎อมูลจากนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 กํอนออกฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา จานวน 136 คน และอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แหํงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 12 คน และทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
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(EFA) เพื่อระบุองค์ประกอบของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาที่มี
ปัญหาและจาเป็นต๎องได๎รับการพัฒนา ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบพบวํา นักศึกษาและอาจารย์
ประจาคณะครุศาสตร์เห็นวําความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครูควรมีองค์ประกอบยํอย 6 องค์ประกอบ ได๎แกํ 1) การระบุจุดประสงค์การเรียนรู๎เชิง
พฤติกรรมที่สามารถวัดผลได๎อยํางชัดเจน 2) ระบุจุดประสงค์การเรียนรู๎เชิงพฤติกรรมสอดคล๎องกับ
สาระการเรียนรู๎ 3) เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทาให๎การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์
ที่กาหนดไว๎ 4) ระบุกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ 5) การศึกษาสาระการ
เรียนรู๎ในหนํวยการเรียนรู๎ตามที่กาหนดไว๎ในหลักสูตร และ 6) ระบุแนวทางการประเมินความสามารถ
ของผู๎เรียนตรงตามจุดประสงค์
(3) การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเข๎าใจที่นักศึกษามีในแตํละ
องค์ประกอบของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน พบวํา องค์ประกอบยํอยที่ 3 คือ
การเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทาให๎การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์ที่กาหนดไว๎ เป็น
องค์ประกอบยํอยที่นักศึกษาผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํรับรู๎วําตนเองมีความรู๎ความเข๎าใจคํอนข๎าง
น๎อย โดยมีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุด คือ 2.36
(4) การวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแหํงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก
การนิเทศการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ของอาจารย์นิเทศก์จานวน 11 คน พบวํา นักศึกษาสํวนใหญํใน
ทุกสาขาวิชาประสบปัญหาคล๎ายคลึงกัน คือ เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎ สืบเนื่องมาจากการ
ไมํสามารถออกแบบการเรียนการสอน โดยไมํสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สอดคล๎อง
ตามเนื้อหาสาระและความต๎องการที่แท๎จริงรวมทั้งตัวชี้วัดที่กาหนดไว๎ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(5) จากการเก็บข๎อมูลเชิงคุณภาพ พบวํา การดูแลและให๎คาปรึกษาแกํนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูระหวํางครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ยังมีข๎อจากัดในเรื่องของความสอดคล๎องใน
การให๎คาแนะนา รวมทั้งระยะเวลาที่ใช๎รํวมกันในการดูแลให๎คาปรึกษาแกํนักศึกษา
การศึกษาข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาครูทั้งจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (EFA) รวมทั้งการเก็บรวบรวมข๎อมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ทาให๎ผู๎วิจัยกาหนดองค์ประกอบของความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนในงานวิจัยนี้ 4 ประการ คือ (1) การกาหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู๎ การจัดโครงสร๎างและลาดับ
เนื้อหาสาระให๎เหมาะสมกับการเรียนรู๎ของผู๎เรียน (2) การเลือกและระบุวิธีสอน รูปแบบการสอน
เทคนิคการสอน สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผลได๎อยํางเหมาะสม
สอดคล๎องกับเนื้อหาสาระ ผู๎เรียน และจุดประสงค์การเรียนรู๎ (3) การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู๎ เป็น
ลาดับขั้นตอน ตํอเนื่อง และทาให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎ และ (4) การระบุข๎อดีและ
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ข๎อที่ควรปรับปรุงของการจัดการเรียนรู๎ตามที่ได๎ออกแบบไว๎ รวมทั้งนาข๎อมูลที่ได๎ไปปรับปรุงการ
ออกแบบการเรียนการสอนได๎
2) การศึกษาและทาความเข๎าใจข๎อมูล รวมทั้งวิเคราะห์สาระสาคัญของแนวคิดชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเสริมสร๎างความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครู ผู๎วิจัยสามารถสรุปสาระสาคัญและสังเคราะห์หลักการของการเสริมสร๎างความสามารถใน
การออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครู ดังนี้
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แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการร่วมมือรวมพลังของสมาชิก
เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติ และการตรวจสอบหลักฐานที่แสดง
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตั ิงานของครูผู้สอนและผลการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียนเพื่อช่วยให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในชั้นเรียน (McLaughlin &
Talbert, 2006:4; Louis & Stoll (2007: 2; Annenberg
Institute for School Reform, 2013: online)
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นการทางานร่วมกันและ
สนับสนุนซึ่งกันและกันของสมาชิกเพื่อนาไปสู่การเจริญเติบโต
หรือเกิดพัฒนาการของบุคคลและเกิดความเป็นมืออาชีพ
(Amol Padwad & Krishna K. Dixit, 2008: 2; Louis &
Stoll, 2007: 2)
คุณลักษณะสาคัญที่ก่อให้เกิดความสาเร็จในการเรียนรู้ในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ ความซื่อสัตย์ มีความเป็นน้าหนึ่งใจ
เดียว มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความเมตตากรุณา มีความ
คาดหวังสาหรับตัวเองในระดับสูง และที่สาคัญคือมีความไว้เนื้อ
เชือ่ ใจกัน (Hipp & Weber, 2008: 46-50)
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้ความสาคัญกับการร่วมมือรวม
พลัง การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งไปสู่ความสาเร็จภายใต้
เป้าหมายเดียวกัน โดยอาศัยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
(DuFour, 2007:8)
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพประกอบด้วย กลุ่มของนัก
การศึกษา กลุ่มผู้บริหาร กลุม่ ครูผสู้ อน และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสีย (Annenberg Institute for School Reform, 2013:
online)
สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถจัดเป็นโครงสร้าง
หลัก 2 ส่วน คือ สมาชิกส่วนที่เป็นครูผสู้ อนและสมาชิกส่วนที่
เป็นนักการศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งหมายรวมถึงผู้บริหาร นัก
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญ (Hord,
Roussin & Sommers, 2010: 2)

สาระสาคัญแนวคิด
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพตรวจสอบผล
การปฏิบัติทั้งในส่วนบุคคล
ไปจนกระทั่งผลที่เกิดขึ้น
โดยรวมเพื่อปรับปรุงความ
เป็นวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ

สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพให้ความสาคัญกับการ
ร่วมมือรวมพลัง ดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ อย่างร่วมมือรวมพลัง มี
การพึ่งพาอาศัยกัน และไว้เนื้อ
เชื่อใจกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ประกอบด้วย กลุ่มของนัก
การศึกษา หรือผูเ้ ชี่ยวชาญ
และ กลุม่ ครูผู้สอน

ภาพที่ 8 การวิเคราะห์สาระสาคัญของแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
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แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

แนวทางที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ภายในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ คือ ครูผู้สอนและสมาชิกในกลุ่มร่วมกัน
1) ระบุเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังที่จาเป็นต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษ
2) สะท้อนผลการปฏิบตั ิการสอน การจัดการเรียนรู้และสิ่งที่มี
ผลกระทบกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
3) พิจารณาและตัดสินใจเลือกแนวทางที่ควรจัดให้กับผู้เรียน
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สดุ โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลที่มีอยู่ (Hord, Roussin & Sommers, 2010: 212215)
แนวทางสาคัญที่ควรใช้เพื่อให้ครูเกิดการรวมกลุ่มและเกิด
การทางานแบบร่วมมือรวมพลังซึ่งจะทาให้ในโรงเรียนเกิด
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพขึ้น ได้แก่ ทีมวิจัยเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มคณะกรรมการ กลุ่มวิพากษ์ การประชุมกลุ่ม การศึกษา
ผ่านบทเรียน กลุ่มให้คาปรึกษา ชุมชนการเรียนรู้ย่อย กลุ่ม
เรียนรู้ (Murphy & Dale, 2005: 22-24)
องค์ประกอบหลักที่สาคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ
การมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน การร่วมกันรับผิดชอบต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน การสืบสอบเพื่อสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ
การร่วมมือรวมพลังการสนับสนุนการจัดลาดับโครงสร้างและ
ความสัมพันธ์ของบุคลากร (Martin, 2011: 143, Hord,
Roussin & Sommers, 2010: 1, Annenberg Institute for
School Reform, 2013: online, DuFour, 2007: 8)

สาระสาคัญแนวคิด
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพจะต้องร่วมกัน
วางเป้าหมายการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานสอนและการ
จัดการเรียนรู้เพื่อสะท้อนผลการ
ปฏิบัติ
สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพร่วมกันเลือกและ
เสนอแนะแนวทางที่ช่วยให้การ
เรียนรู้ของนักเรียนเกิดได้ดีขึ้น
สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพร่วมกันวางเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน
มีการสนับสนุนโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ช่วยให้เกิดการ
เรียนรูร้ ่วมกัน

ภาพที่ 8 การวิเคราะห์สาระสาคัญของแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ต่อ)
จากการวิเคราะห์สาระสาคัญของแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ผู๎วิจัยสังเคราะห์หลักการของกระบวนการ ดังนี้
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สาระสาคัญของแนวคิด
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติทั้งในส่วนบุคคล
ไปจนกระทั่งผลที่เกิดขึ้นโดยรวมเพื่อ
ปรับปรุงความเป็นวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ
สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ร่วมกันวางเป้าหมายเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพประกอบด้วย
กลุ่มของนักการศึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
และ กลุม่ ครูผู้สอน

มีการสนับสนุนโครงสร้างความสัมพันธ์ที่
ช่วยให้เกิดการเรียนรูร้ ่วมกัน
สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ร่วมกันสนทนาเกีย่ วกับการปฏิบัตงิ าน
สอนและการจัดการเรียนรูเ้ พื่อสะท้อนผล
การปฏิบัติ
สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ร่วมกันเลือกและเสนอแนะแนวทางที่ช่วย
ให้การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดได้ดขี ึ้น
สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้
ความสาคัญกับการร่วมมือรวมพลัง ดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ อย่างร่วมมือรวมพลัง มีการ
พึ่งพาอาศัยกัน และไว้เนื้อเชื่อใจกันเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย

หลักการของกระบวนการเสริมสร้าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิด
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

สมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ประกอบด้วยนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู และ
ครูพี่เลี้ยงของนักศึกษา รวมทั้งอาจารย์นิเทศก์ที่
รับผิดชอบดูแลนักศึกษา
สมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสะท้อนคิดด้วยความไว้วางใจซึ่งกัน
และกันเพื่อแก้ปัญหาการออกแบบการเรียนการ
สอนของนักศึกษาที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนเพื่อช่วยให้นักศึกษาเกิดพัฒนาการด้าน
การออกแบบการเรียนการสอน
สมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันระบุ
เป้าหมายการเรียนรู้ของนักเรียน และร่วมกัน
พิจารณารวมทั้งเลือกแนวทางการสอน ที่ทาให้
นักศึกษาสามารถออกแบบการเรียนการสอนซึ่ง
ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดที ี่สุด
สมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสะท้อนผล
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาและสิ่งที่มี
ผลกระทบกับผลการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อ
ขยายความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการ
สอนให้กับนักศึกษา
สมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้รับการ
สนับสนุนให้มีโอกาสสังเกตการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษา และโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รวมทั้งสะท้อนผลการออกแบบการเรียนการ
สอนและการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อ
ช่วยให้สมาชิกเห็นความสาคัญของผลที่เกิดขึ้น
จากการออกแบบการเรียนการสอน

ภาพที่ 9 การสังเคราะห์หลักการของกระบวนการ
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จากการสังเคราะห์หลักการของกระบวนการดังกลําว ผู๎วิจัยกาหนดองค์ประกอบของ
กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ดังรายละเอียดในหัวข๎อ 1.2
1.2 กระบวนการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ได้จากการดาเนินการวิจัยระยะที่
1 ก่อนการศึกษาภาคสนาม
แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพเป็นแนวคิดที่ให๎ความสาคัญกับวัฒนธรรมการ
ทางานของครูประจาการภายในสถานศึกษา และสามารถปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสถานศึกษาแตํ
ละแหํง การนาแนวคิดดังกลําวมาใช๎ในการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูนั้นจึงไมํมีรูปแบบ องค์ประกอบ และแนวทางการดาเนินการที่
เดํนชัด ผู๎วิจัยจึงจาเป็นต๎องกาหนดองค์ประกอบที่จะชํวยให๎กรณีศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์
สามารถดาเนินการเพื่อให๎เกิดการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎
แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพในทิศทางที่สอดคล๎องกัน โดยพิจารณาข๎อมูลจากแหลํงตํางๆ
วิเคราะห์และคัดเลือกข๎อมูลที่มีความเกี่ยวข๎อง และสังเคราะห์ข๎อมูลเพื่อให๎ได๎รายละเอียดในแตํละ
องค์ประกอบ ได๎แกํ
1) แนวคิด
2) หลักการของกระบวนการ
3) วัตถุประสงค์ของกระบวนการ
4) ขั้นตอนการดาเนินการ
5) ความรู๎และทักษะที่เกี่ยวข๎อง
6) บทบาทของบุคคลที่เกี่ยวข๎อง
ทั้งนี้ องค์ประกอบที่ 1 – 3 และ 5 – 6 มีรายละเอียดเชํนเดียวกับในกระบวนการ
ฉบับสมบูรณ์ ดังนั้น เพื่อลดความซ้าซ๎อนของเนื้อหา ผู๎วิจัยจึงนาเสนอรายละเอียดเนื้อหาสํวนนี้ใน
“กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ” (ฉบับสมบูรณ์) ในหัวข๎อ 3.2 หน๎า 163
รายละเอียดของกระบวนการที่ได๎จากการดาเนินการวิจัยระยะที่ 1 กํอนการศึกษา
ภาคสนามที่แตกตํางจากกระบวนการที่ได๎จากการศึกษาภาคสนาม และหลังจากการศึกษาภาคสนาม
คือ “ขั้นตอนการดาเนินการ” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ขั้นตอนการดาเนินการของกระบวนการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียน
การสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ได้จากการ
ดาเนินการวิจัยระยะที่ 1 ก่อนการศึกษาภาคสนาม
การทางานตามแนวคิด PLC มีแนวทางสาคัญ คือ 1) สมาชิก PLC รํวมกันระบุ
เป้าหมายการเรียนรู๎ของผู๎เรียน หรือผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังที่จาเป็นต๎องให๎ความสาคัญเป็นพิเศษ 2)
สมาชิก PLC รํวมกันวางแผนการเรียนรู๎และทดลองใช๎ 3) ตรวจสอบแผนการเรียนรู๎และนาไปใช๎ 4)
ปรับปรุงแก๎ไขแผนการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ข๎อมูลจากการใช๎แผนฯ 5) ศึกษาแนวทางวิธีการสอนและ
ทดลองใช๎วิธีใหมํ และ 6) สะท๎อนผลการทางานและพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมกับผู๎เรียน
ในที่นี้ขอนาเสนอแนวทางการดาเนินงาน เพื่อมุํงเน๎นการแก๎ปัญหาการออกแบบการเรียน
การสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่สํงผลตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ซึ่งขั้นตอนการดาเนินการ
ของกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎แนวคิดชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ประกอบด๎วย 5 ขั้นตอน ทั้งนี้สามารถ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานได๎ เพื่อให๎เหมาะสมกับสภาพการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูมากที่สุด
การดาเนินงานทั้ง 5 ขั้นตอน ของกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ ที่ได๎จากการดาเนินการวิจัยระยะที่ 1 กํอนการศึกษาภาคสนาม ประกอบด๎วย
1. ขั้นสร้างกลุ่มชุมชน (Community Building) การดาเนินงานในขั้นตอนนี้มี
จุดมุํงหมายเพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบ
การเรียนการสอนตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูให๎แกํ
นักศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์รวมทั้งผู๎บริหารสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู เพื่อให๎
นักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์เกิดการรวมตัวกันเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
และรํวมกันกาหนดเป้าหมายการเรียนรู๎รวมทั้งวางแผนการดาเนินงานในฐานะสมาชิกในชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ
การดาเนินงานในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนของการเตรียมการให๎นักศึกษา ครูพี่
เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์เกิดการรวมตัวกัน โดยการให๎นักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์รวมตัว
กันเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ และกาหนดเป้าหมายการเรียนรู๎รวมทั้งวางแผนการ
ดาเนินงานในฐานะสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพรํวมกัน
2. ขั้นค้นพบปัญหา (Identify Problems) ขั้นค๎นพบปัญหา (Identify
Problems) เป็นขั้นตอนที่ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ชี้ให๎นักศึกษาเห็นสภาพปัญหาเกี่ยวกับการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียน อันเนื่องมาจากปัญหา รวมทั้งจุดบกพรํอง หรือจุดที่ควรได๎รับการพัฒนาเกี่ยวกับ
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การออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา และให๎นักศึกษาที่เป็นกรณีศึกษา รวมทั้งครูพี่เลี้ยงและ
อาจารย์นิเทศก์ ซึ่งเป็นสมาชิก PLC รํวมกันตัดสินใจระบุประเด็นปัญหาในการออกแบบการเรียนการ
สอนของนักศึกษาที่ต๎องการแก๎ไขหรือพัฒนาในระหวํางเข๎ารํวมกระบวนการ โดยเรียงลาดับ
ความสาคัญจากปัญหาที่สํงผลตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียนมากที่สุด
การดาเนินงานในขั้นตอนนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อให๎นักศึกษาครูได๎เข๎าใจสภาพปัญหา
ในการออกแบบการเรียนการสอนของตนเอง พร๎อมทั้งระบุประเด็นที่นักศึกษาคิดวําตนเองมี
จุดบกพรํอง หรือควรได๎รับการพัฒนา รํวมกับครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ เพื่อให๎นักศึกษาสามารถ
แก๎ไขจุดบกพรํองหรือพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ผํานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ สะท๎อนคิด รวมทั้งการชี้แนะและให๎คาปรึกษาของครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์
ระหวํางเข๎ารํวมกระบวนการ
3. ขั้นริเริ่มพัฒนาตน (Planning for self-improving in Designing) เป็น
ขั้นตอนที่ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์จัดเตรียมแหลํงข๎อมูลสาคัญที่เป็นประโยชน์ตํอการแก๎ปัญหา
ในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา ที่อาจสํงผลให๎เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียน ดังที่ระบุไว๎ในขั้นที่ 2 เพื่อให๎นักศึกษาสามารถวางแผนศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอ
การแก๎ไขปัญหา หรือพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอน โดยอาศัยแหลํงข๎อมูลที่ครูพี่เลี้ยงและ
อาจารย์นิเทศก์ได๎เตรียมไว๎ให๎ รวมทั้งการศึกษาข๎อมูลจากผู๎รู๎หรือเพื่อนนักศึกษาที่เป็นสมาชิกในชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
การดาเนินงานในขั้นตอนนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อให๎นักศึกษาสร๎างความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอน ผํานการศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลที่เป็นประโยชน์จากการชี้แนะ
และให๎คาปรึกษาของครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ จนนักศึกษาสามารถนาข๎อมูลดังกลําวไปใช๎แก๎ไข
ปัญหา หรือพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อแก๎ไขปัญหาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนได๎
4. ขั้นฝึกฝนออกแบบการเรียนการสอน (Practicing in designing
instruction) เป็นขั้นตอนที่นักศึกษาดาเนินการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎ข๎อมูล ความรู๎ที่
ตนเองมีและได๎จากการศึกษาในขั้นที่ 3 รํวมกับการได๎รับการชี้แนะจากครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์
รวมทั้งนักศึกษาคนอื่นๆ เพื่อออกแบบการเรียนการสอนตามที่ได๎รับมอบหมาย รวมทั้งปรับปรุงและ
พัฒนาแนวทางที่ได๎จากการออกแบบการเรียนการสอนที่ผํานมาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และ
สะท๎อนคิดจนได๎แผนการจัดการเรียนรู๎ที่สมบูรณ์ขึ้น
การดาเนินงานในขั้นตอนนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อให๎นักศึกษาฝึกฝนออกแบบการเรียน
การสอนด๎วยตนเอง โดยใช๎ข๎อมูล ความรู๎ที่ตนเองมีและได๎จากการศึกษาในขั้นที่ 3 รํวมกับการรับการ
ชี้แนะจากครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ เพื่อให๎สภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนได๎รับการ
แก๎ไข และสามารถจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎ดียิ่งขึ้น
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5. ขั้นดาเนินการจัดการเรียนการสอน (Applying Instruction) เป็นขั้นตอนที่
นักศึกษานาแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ปรับปรุงแก๎ไขหรือพัฒนาจากขั้นที่ 4 ไปใช๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ในชั้นเรียนจริง และบันทึกหลังการสอน รวมทั้งทบทวนการออกแบบการเรียนการสอนของตนเอง วํา
สามารถแก๎ไขปัญหาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนได๎หรือไมํ มากน๎อยเพียงใด โดยในระหวํางที่นักศึกษาจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ สมาชิก PLC เข๎าสังเกตการสอน และจดบันทึกการสอน เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลสาคัญ
ประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และสะท๎อนผลการจัดการเรียนรู๎ ที่นักศึกษาสามารถนาไปใช๎
แก๎ไขปัญหาการออกแบบการเรียนการสอน และปรับปรุงพัฒนาแนวทางที่ได๎จากการออกแบบการ
เรียนการสอนเป็นแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ดีที่สุด และ
หลังจากการดาเนินการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งทบทวนการออกแบบการเรียนการสอนของ
ตนเองในขั้นนี้แล๎ว นักศึกษาสามารถเริ่มพัฒนาตนเองตามขั้นที่ 3 เพื่อแก๎ไขปัญหาในการออกแบบ
การเรียนการสอนที่สํงผลตํอการเรียนรู๎อื่นๆ ของผู๎เรียนตํอไป
การดาเนินงานในขั้นตอนนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อให๎นักศึกษาประเมินการออกแบบการ
เรียนการสอนของตนเองจากการนาแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ปรับปรุงแก๎ไขหรือพัฒนาจากขั้นที่ 4 ไป
ใช๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และปรับปรุงแก๎ไขการออกแบบการเรียนการสอน รวมทั้งแผนการจัดการ
เรียนรู๎ให๎เหมาะสมมากขึ้น
ทุกขั้นตอนจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และการสะท๎อนผล เพื่อให๎นักศึกษาได๎คานึงถึง
การปฏิบัติของตนเองอยํางใครํครวญในการดาเนินการแตํละขั้นตอน โดยหลังจากการดาเนินการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินการออกแบบการเรียนการสอนของตนเองในขั้นที่ 5 แล๎ว นักศึกษาสามารถ
เริ่มพัฒนาตนเองตามขั้นที่ 3 เพื่อแก๎ไขปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนอื่นๆ ตํอไป
ทั้งนี้สามารถสรุปขั้นตอนการดาเนินการของกระบวนการฯ ได๎ดังภาพ

ภาพที่ 10 ขั้นตอนการดาเนินการของกระบวนการฯ ที่ได๎จากการดาเนินการวิจัยระยะที่ 1
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หมายถึง ปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนที่ต้องการแก้ไขของ
นักศึกษาแต่ละคน
หมายถึง ขั้นตอนที่ 1 สร้างกลุ่มชุมชน
หมายถึง ขั้นตอนที่ 2 ค้นพบปัญหา
หมายถึง ขั้นตอนที่ 3 ริเริ่มพัฒนาตน
หมายถึง ขั้นตอนที่ 4 ฝึกฝนออกแบบการเรียนการสอน
หมายถึง ขั้นตอนที่ 5 ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
หมายถึง ลาดับของปัญหาที่ดาเนินการแก้ไข

*จานวนและสภาพปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาแต่ละ
คนอาจแตกต่างกันโดยแต่ละคนอาจใช้เวลาในแต่ละวงจรแตกต่างกันไป

ตอนที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ได้จากการดาเนินการ
วิจัยระยะที่ 2 ระหว่างการศึกษาภาคสนาม
การนาเสนอข๎อมูลในตอนที่ 2 เป็นการนาเสนอข๎อมูลที่ผู๎วิจัยศึกษาและรวบรวมได๎ในระยะที่
2: การศึกษาภาคสนาม เพื่อนามาวิเคราะห์และสร๎างข๎อสรุปอุปนัยเกี่ยวกับลักษณะ องค์ประกอบ
และปรับปรุงแก๎ไขกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพให๎มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
การนาเสนอข๎อมูลในตอนที่ 2 แบํงออกเป็น 2 สํวน คือ
2.1 ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาและข้อมูลสภาพ
ปัญหาการดาเนินงานตามกระบวนการระหว่างการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ผู๎วิจัยได๎ดาเนินการศึกษา รวบรวมข๎อมูลจากการศึกษาภาคสนาม ประกอบด๎วย
ข๎อมูล 2 สํวน ได๎แกํ (1) ข๎อมูลพื้นฐานของกรณีศึกษา รวมทั้งครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศ ที่รวมตัว
กันเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา และ (2) ข๎อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ
เสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ตั้งแตํชํวงสัปดาห์ที่ 3 ของการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู เพื่อนาข๎อมูลมาใช๎เป็นพื้นฐานในการสร๎าง
ข๎อสรุปและนัยสูํการปรับปรุงแก๎ไขกระบวนการตํอไป
โดยจากการการศึกษา และรวบรวมข๎อมูลในภาคสนาม มีผลการศึกษาที่สาคัญ ดังนี้
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1) บริบทและลักษณะของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา
จากการดาเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลในชํวงสัปดาห์ที่ 1-2 ของการฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพครูในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลพื้นฐานของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายใน
สถานศึกษา ประกอบด๎วย ข๎อมูลของกรณีศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ รวมทั้งข๎อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการทางานของกรณีศึกษาในด๎านการออกแบบการเรียนการสอน ผู๎วิจัยแบํงการนาเสนอ
ข๎อมูลออกเป็น 2 สํวน คือ
(1) ข้อมูลบริบทชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา
(1.1) ข้อมูลระบบการนิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
(1.1.1) จานวนนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูปีการศึกษา 2558
มีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 และนักศึกษาชั้นปีที่ 6 เข๎ารับการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 1,065 คน จาก 11 สาขา ได๎แกํ สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาพละศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชา
นาฏศิลป์ และสาขาวิชาดนตรีศึกษา
(1.1.2) การเลือกสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายชื่อสถานศึกษาที่ยื่นคาร๎อง
ขอรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูมาในชํวงปลายเดือนธันวาคม 2557 ประกอบกับข๎อมูล
สถานศึกษาที่ฝ่ายฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูรวบรวมไว๎ในปีการศึกษาที่ผํานมา จากนั้นจึงสํงผลการ
พิจารณารายชื่อสถานศึกษาที่นักศึกษาแตํละสาขาวิชาสามารถเลือกเพื่อเป็นสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพครูให๎แกํประธานสาขาวิชาในชํวงปลายเดือนมกราคม 2558
แตํละสาขาวิชาจะมีแนวทางในการแนะนา หรือกาหนดเกณฑ์ใน
การเลือกสถานศึกษาตามรายชื่อที่ทางฝ่ายฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูกาหนดให๎แตกตํางกันไป เชํน บาง
สาขาวิชาไมํอนุญาตให๎นักศึกษาเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษา บางสาขาวิชาไมํอนุญาตให๎
นักศึกษามากกวํา 4 คน เลือกสถานศึกษาเดียวกัน หรือบางสาขาวิชาอาจให๎สิทธิ์นักศึกษาที่มี
ภูมิลาเนาอยูํในท๎องที่เดียวกับสถานศึกษาได๎รับโอกาสในการเลือกสถานศึกษานั้นกํอน เป็นต๎น
ฝ่ายฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูจะใช๎เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ในการ
สรุปผลการคัดเลือกและประกาศสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูให๎นักศึกษาได๎รับทราบ ซึ่งจะติด
ประกาศประชาสัมพันธ์ให๎นักศึกษารับทราบ หากนักศึกษามีความต๎องการเปลี่ยนแปลงแก๎ไขอัน
เนื่องมาจากสาเหตุตํางๆ นักศึกษาแตํละสาขาต๎องดาเนินการยื่นคาร๎องขอเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาฝึก
ประสบการณ์ ผํานความเห็นชอบของประสานประธานสาขาวิชา
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(1.1.3) ระบบการนิเทศ
- การจัดตารางนิเทศ
ฝ่ายฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูมีหน๎าที่จัดตารางนิเทศ โดยกลางเดือน
พฤษภาคม 2558 หลังจากนักศึกษาแตํละโรงเรียนเข๎าพบผู๎บริหารและครูพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมพร๎อม
สาหรับการปฏิบัติหน๎าที่เมื่อโรงเรียนเปิดภาคเรียน ฝ่ายฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูจะดาเนินการสารวจ
วันและเวลาวํางของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา และในชํวงปลายเดือนพฤษภาคม ถึงต๎นเดือนมิถุนายน
จึงดาเนินการวางแผนกาหนดตารางการนิเทศของแตํละสาขาวิชา และประสานการจัดพาหนะสาย
การนิเทศ
- การจัดอาจารย์นิเทศก์
สาขาวิชาปฐมวัย และสาขาวิชาพละศึกษาอาจารย์นิเทศก์จะเป็น
อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ร๎อยละ 100 สํวนสาขาวิชาอื่นๆ เชํน สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาดนตรี อาจารย์นิเทศกวําร๎อยละ 80 จะเป็นอาจารย์
ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สํวนสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชานาฏศิลป์ อาจารย์
นิเทศก์จะเป็นอาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร๎อยละ 100 และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์นิเทศก์จะเป็นอาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์ในสัดสํวนเทําๆ กัน ความแตกตํางของสัดสํวนอาจารย์นิเทศก์ซึ่งสังกัดคณะครุศาสตร์และ
คณะอื่นๆ นั้นขึ้นอยูํกับสัดสํวนของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตํละสาขาวิชาเป็นหลัก
สาขาวิชาที่จัดอาจารย์นิเทศออกนิเทศในสถานศึกษาจานวน 1 ครั้ง
ตํอภาคการศึกษา คือ สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาพละศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาที่จัดอาจารย์นิเทศออกนิเทศในสถานศึกษาจานวน 2 ครั้ง
ตํอภาคการศึกษา คือ สํวนสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา และ
สาขาวิชาทัศนศิลป์
อยํางไรก็ตาม บางสาขาวิชาอาจมีจานวนครั้งการนิเทศมากกวํา
จานวนที่แจ๎งให๎ทางฝ่ายฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูประสานการจัดพาหนะ เนื่องจากอาจารย์นิเทศก์บาง
ทํานจะดาเนินการออกนิเทศนักศึกษามากกวํา 1 หรือ 2 ครั้งตามที่สาขาวิชากาหนด โดยขึ้นอยูํกับ
สภาพปัญหาหรือความต๎องการของนักศึกษาที่ได๎รับการนิเทศ โดยในครั้งที่ 2 อาจารย์นิเทศก์แตํละ
ทํานอาจไมํได๎รับผิดชอบดูแลนักศึกษาคนเดิม
อาจารย์นิเทศก์แตํละสาขาวิชาจะวางแผนกาหนดชํวงเวลาในการ
ออกนิเทศแตํละครั้ง รวมทั้งจานวนหรืออัตราสํวนอาจารย์นิเทศก์ตํอนักศึกษาในการออกนิเทศแตํละ
ครั้งแตกตํางกันไป เชํน บางสาขาวิชาจะมีอัตราสํวนอาจารย์นิเทศก์ตํอนักศึกษาเป็น 1 ตํอ 1 หรือ
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อัตราสํวนอาจารย์นิเทศตํอโรงเรียนเป็น 3 หรือ 4 คน ตํอ 1 โรงเรียน ในขณะที่บางสาขาวิชาจะ
กาหนดอัตราสํวนอาจารย์นิเทศก์ตํอนักศึกษาเป็น 1 ตํอ 3 หรือ 4 หรือ อัตราสํวนอาจารย์นิเทศก์ตํอ
โรงเรียนเป็น 1 คน ตํอ 1 โรงเรียน อยํางไรก็ตามอาจมีบางกรณีที่พบวํา อาจารย์นิเทศก์ 2 คน ออก
นิเทศนักศึกษา 1 คนที่โรงเรียนบางแหํง ซึ่งตั้งอยูํในเขตพื้นที่ตํางอาเภอ และใช๎ระยะเวลาเดินทาง
คํอนข๎างมาก และบางสาขาวิชาที่นักศึกษาอาจได๎รับการนิเทศมากกวํา 1 ครั้ง นักศึกษาอาจไมํได๎รับ
การนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์คนเดียวกัน
- แนวทางการนิเทศ
การออกนิเทศครั้งแรกของอาจารย์นิเทศก์แตํละสาขาวิชาจะอยูํ
ในชํวงสัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 ของเดือนมิถุนายน หรือประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2558
แนวทางการนิเทศที่อาจารย์นิเทศก์ควรปฏิบัติไมํมีการระบุไว๎อยําง
ชัดเจน โดยพบวํา บางสาขาวิชาอาจารย์นิเทศก์จะออกนิเทศโดยยึดตารางเวลาวํางของอาจารย์นิเทศก์
เป็นหลัก และเมื่อแจ๎งกาหนดวันและเวลาออกนิเทศให๎นักศึกษาแตํละคนทราบ นักศึกษาจะเลื่อน
ตารางสอนเพื่อให๎สอดคล๎องกับการเข๎าสังเกตการสอนของอาจารย์นิเทศก์ โดยอาจารย์นิเทศก์จะไปถึง
สถานศึกษากํอนเวลาคาบเรียนที่จะเข๎าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักศึกษาประมาณ 30 นาที
ถึง 1 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบและให๎คาแนะนาเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู๎ และใช๎เวลาอีกประมาณ
30 นาที หรืออาจมากกวํานั้นในการให๎คาแนะนาหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ในขณะที่บาง
สาขาวิชาแม๎จะมีลักษณะการกาหนดเวลาในการให๎คาแนะนาเชํนเดียวกันนี้ แตํจะยึดเวลาที่นักศึกษา
สอนตามตารางสอนเป็นหลัก กลําวคือ นักศึกษาไมํต๎องเลื่อนตารางสอนเพื่อให๎สอดคล๎องกับการนิเทศ
นอกจากแนวทางการนิเทศดังกลําวมีบางสาขาวิชาใช๎การพูดคุยสนทนา และให๎คาแนะนานักศึกษาจาก
การตรวจสอบเอกสาร แผนการจัดการเรียนรู๎ที่นักศึกษาพัฒนาและใช๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในชํวง
ระยะเวลากํอนได๎รับการนิเทศเป็นหลักโดยอาจารย์นิเทศก์จะไมํเข๎าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ดังเชํน บันทึกการสัมภาษณ์อาจารย์นิเทศก์ตํอไปนี้
“ไม่มีรปู แบบตายตัวนะคะ ว่าจะคุยก่อนสอนหลังสอนนาน
แค่ไหน หรือต้องคุยกี่ครั้งค่ะ มันจะขึ้นอยู่กับว่านักศึกษามีปัญหามากน้อย
แค่ไหน อย่างบางคนที่ไปนิเทศครัง้ ที่ 2 แล้ว แผนก็ไม่มี คือ เขียนไม่ได้
เลย แบบนี้ก็ต้องไปเพิ่มจากนอกตารางค่ะ สามครั้งสี่ครั้งก็แล้วแต่อาการ
...ถ้าไปถึงก่อนคาบสอนประมาณ 40 นาที ถึงหนึ่งชั่วโมงนี่ เราก็คุยกับ
เค้าก่อนสอน คอมเม้นต์แผนที่จะสอนเป็นหลักก่อนว่ามีประเด็นอะไรต้อง
ปรับหรือควรแก้ไขบ้าง...ส่วนพอสอนเสร็จก็คยุ ว่าแผนทีส่ อนไปมันยังมี
ประเด็นไหนที่ควรปรับบ้าง ...ถ้ามีเวลาคุยก่อนสอนได้นาน หลังสอนก็
อาจคุยไม่นานมาก ถ้านักศึกษาเค้าสอนโอเค แต่ถ้าแบบสอนไปคนละทิศ
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คนละทางกับแผนเลย เด็กไม่ได้ตามจุดประสงค์สักข้อ แบบนี้ ถึงคุยก่อน
สอนไปนานหน่อย ก็ต้องคุยหลังสอนนานเหมือนกันค่ะ”
อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาภาษาไทยคนที่ 1
“หลักๆ ก็คือจะดูการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน
ของนักศึกษาค่ะ แล้วก็ดูแผนที่ใช้จัดกิจกรรมคาบที่เราออกไปดูนี่ล่ะค่ะ
คือเราจะล็อคตารางไว้ว่าเราจะออกวันไหนโรงเรียนอะไร ช่วงไหน ทีนี้เรา
ก็แจ้งนักศึกษา เค้าก็จะต้องสลับสับเปลี่ยนคาบให้ตรงกับที่อาจารย์
นิเทศก์จะออกไปดูค่ะ ถ้าไปถึงก่อนเวลามากเราก็คยุ กันก่อนสอนค่ะ...
แล้วเวลาสอนก็ดูอีกทีว่า เอ้อ กิจกรรมมันเวิร์คมั้ย ควรปรับควรแก้อะไร
ยังไง สอนเสร็จก็มาแนะนากันอีกที…”
อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาภาษาไทยคนที่ 2
“สาขาภาษาไทยนี่จะออกนิเทศเป็นทีมค่ะ คือออกไปแต่ละ
โรงเรียนพร้อมกัน แล้วอาจารย์นิเทศก์แต่ละคนก็รับผิดชอบนิเทศกับดู
การสอนของนักศึกษาที่ตัวเองรับผิดชอบ ...ส่วนรูปแบบหรือแนวทางที่ใช้
นิเทศนี่คงไม่มเี ป็นรูปแบบหลักการตายตัวค่ะ คือ เราก็จะแบ่งกัน
อาจารย์ในสาขาเนี่ยออกนิเทศเท่าๆ กันค่ะ ทั้งอาจารย์อาวุโส แล้วก็ไม่
อาวุโส ออกทั้งโรงเรียนในเมือง โรงเรียนที่อยู่ไกลๆ คือเท่าๆ กัน แล้ว
เวลาออกก็จะดูแผนที่สอนเป็นหลัก ดูเค้าสอน ก็เข้าชั้นเรียนค่ะ ไปนัง่
หลังห้องในที่ที่เค้าจัดไว้ให้ ก็มีทั้งนิเทศก่อนสอนทั้งหลังสอน ขึ้นกับเวลา
ค่ะ แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลังสอนมากกว่า ก็นั่งคุยในห้องประชุมหรือห้อง
ที่เค้าจัดไว้ให้ค่ะ แต่ก็จะคุยกับเด็กที่รับผิดชอบกันเป็นหลัก”
อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาภาษาไทยคนที่ 3
“ปกติถ้านิเทศโรงเรียนในเมืองพี่กจ็ ะขับรถออกเองคนเดียว
นะ แต่ถ้าไปกับสายนิเทศโรงเรียนไกลๆ ตามที่คณะจัดรถให้ส่วนใหญ่ก็จะ
ไปกันเป็นคู่ ไปแล้วก็เข้าสังเกตการสอน ดูนักศึกษาสอนเสร็จแล้วก็คุย
แนะนาว่าควรจะต้องปรับอะไรยังไงบ้าง ส่วนใหญ่ก็ประมาณครึ่งชั่วโมง
ถ้าไม่มีประเด็นปัญหาอะไรเป็นพิเศษ ...ไปเทอมละแค่ 2 ครั้งนะส่วนใหญ่
ยกเว้นว่าเด็กมีปัญหาจริงๆ แผนไม่เขียน สอนไม่ได้อะไรแบบนี้กไ็ ปเพิ่ม ...
แต่ถ้าพูดถึงทั้งสาขานี่พี่ก็ไม่แน่ใจ เอาจริงๆ อย่างปีนี้มันก็มีอาจารย์ที่เค้า
ไม่ได้จบทางการศึกษามานะ เค้าก็บอกนะว่าเค้าก็ไม่รู้จะดูแผนยังไง หรือ
ดูสอนแล้วเค้าก็ไม่รู้ว่าเออเด็กเค้าสอนดีไม่ดี สอนได้ไม่ได้ หรือบางทีรู้ก็ไม่
รู้ว่าจะแนะนาเด็กยังไงมันก็มี พี่กค็ ิดนะว่าแบบนี้บางทีออก 2 ครั้งก็จริง
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แต่เด็กเราจะได้รับคาแนะนาเท่ากับอาจารย์ที่เค้าออกครั้งเดียวแต่นิเทศก์
แบบดูครอบคลุมมัย้ ”
อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาสังคมศึกษา

(1.2) ข้อมูลบริบทชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา
พื้นที่วิจัยสาหรับงานวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การประถมศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานเทศบาล ที่กรณีศึกษาดาเนินการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูในปีการศึกษา 2558 และครูพี่เลี้ยง รวมทั้งอาจารย์นิเทศก์ของกรณีศึกษาสมัครใจ
เขํารํวมกระบวนการในฐานะสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพรํวมกับนักศึกษาที่เป็นกรณีศึกษา
ประกอบด๎วยสถานศึกษาจานวน 4 แหํง อยูํในเขตพื้นที่จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเหตุผล
ที่เลือกโรงเรียน 2 ลักษณะ เพราะความแตกตํางในด๎านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ซึ่งอาจ
สํงผลตํอการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู จากเหตุผลดังกลําว ในการศึกษา
ครั้งนี้ผู๎วิจัยจึงเลือกกรณีศึกษาที่อยูํภายในพื้นที่วิจัย 2 ลักษณะ โดยสามารถแสดงภาพชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาทั้ง 4 แหํง ได๎ดังภาพ

โรงเรียน

กรณีศึกษา

ครูพี่เลี้ยง

อาจารย์นิเทศก์

พื้นที่วิจยั

ภาพที่ 11 ลักษณะชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาทั้ง 4 แหํง
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ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพในสถานศึกษาแตํละแหํงประกอบด๎วยสมาชิก
ของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพที่แตกตํางกัน และมีบริบทของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพที่แตกตําง
กันไป ในที่นผี้ ู๎วิจัยแบํงการนาเสนอโดยให๎ภาพรวมของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพในแตํละ
สถานศึกษา ทั้งนี้ รายละเอียดข๎อมูลของกรณีศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ที่เป็นสมาชิกของ
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ผู๎วิจัยนาเสนอรายละเอียดในภาคผนวก จ.
ข๎อมูลบริบทชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาแตํละแหํง มี
รายละเอียดดังนี้
(1) โรงเรียน ก.
(1.1) สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา

ภาพที่ 12 สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน ก.
สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน ก.
ประกอบด๎วยกรณีศึกษาซึ่งเป็นนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทยเพศหญิงจานวน 3
คน ในภาพแทนด๎วยสัญลักษณ์สามเหลี่ยม ( ) กรณีศึกษาคนที่ 1 สอนระดับชั้น ป.1 จานวน 8
คาบ/สัปดาห์ กรณีศึกษาคนที่ 2 สอนระดับชั้น ป.3 และ ป.4 จานวน 12 คาบ/สัปดาห์ และ
กรณีศึกษาคนที่ 3 สอนระดับชั้น ป.5 และ ป.6 จานวน 8 คาบ/สัปดาห์
กรณีศึกษาแตํละคนมีครูพี่เลี้ยง 2 คน ในภาพแทนด๎วย
สัญลักษณ์สี่เหลี่ยม () ครูพี่เลี้ยงทั้ง 6 คน เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแตํ 41-59 ปี ครูพี่เลี้ยงทั้ง 6 คน
ไมํเคยมีประสบการณ์การเป็นครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาวิชาภาษาไทย และครูพี่เลี้ยง
ของกรณีศึกษาคนที่ 3 ไมํเคยมีประสบการณ์ในการเป็นครูพี่เลี้ยงมากํอน
กรณีศึกษาแตํละคนมีอาจารย์นิเทศก์ 1 คน ในภาพแทน
ด๎วยสัญลักษณ์สี่เหลี่ยม () อาจารย์นิเทศทั้ง 3 คน เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแตํ 31-40 ปี อาจารย์
นิเทศก์คนที่ 1 รับผิดชอบดูแลนิเทศกรณีศึกษาที่อยูํในโรงเรียน ข. ซึ่งเป็นพื้นที่วิจัยอีกแหํงหนึ่งด๎วย
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อาจารย์นิเทศก์ทั้ง 3 คน มีประสบการณ์การเป็นอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาวิชา
ภาษาไทยตั้งแตํ 1 – 7 ปี และปกติอาจารย์นิเทศก์จะนิเทศนักศึกษาเป็นรายบุคคลครั้งละประมาณ
30 นาที ภาคการศึกษาละประมาณ 2 ครั้ง โดยจะมีการให๎คาแนะนาทั้งกํอนและหลังนักศึกษาจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎
(1.2) บริบทของสถานศึกษา
โรงเรียน ก. เป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สานักงาน
เทศบาล ที่กรณีศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู เป็นโรงเรียนประถมศึกษา 1 ใน 12
แหํงที่สังกัดเทศบาล ตั้งอยูํกลางเมือง ลักษณะการวางโครงสร๎างอาคารเรียนมีลักษณะเป็นรูปตัวยู
สนามปูนอยูํตรงกลางระหวํางอาคารเรียนหลักทั้ง 3 หลัง ไมํมีพื้นที่สีเขียวในบริเวณนอกจาก
สวนหยํอมตามมุมตึก และต๎นไม๎บริเวณรอบขอบสนาม ซึ่งนักเรียนและครูใช๎พื้นที่สนามในการเข๎าแถว
เคารพธงชาติ และทากิจกรรมของโรงเรียน รวมทั้งการเรียนพละศึกษา ลูกเสือ และออกกาลังกาย
เวลาพักและหลังเลิกเรียน
ชั้นเรียนมีตั้งแตํระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นละ 3 ห๎อง มีนักเรียนห๎องละประมาณ 30 คน ครูประจาชั้น 1 คน ในชั้นประถมต๎น ครู
ประจาชั้นจะรับผิดชอบสอนเองทุกรายวิชา โดยผู๎บริหารมีนโยบายให๎นักศึกษาฝึกสอนรับผิดชอบสอน
มากกวําที่ทางคณะครุศาสตร์กาหนด โดยเชื่อวํา นักศึกษาต๎องสอนและทาทุกอยํางเหมือนเป็นครู
ประจาการ และจัดคาบพิเศษสาหรับติวสอบโอเน็ตให๎กับนักเรียนตามที่ได๎รับมอบหมาย รวมทั้งมี
นโยบายให๎นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูเข๎ารํวมในการประชุมประจาเดือนของโรงเรียน
“ถึงจะเป็นนักศึกษาก็เป็นนักศึกษาครู มาฝึกสอนก็คือมา
เป็นครู ก็ต้องทาทุกอย่างเหมือนเป็นครูจริงๆ เหมือนที่ครูเค้าทากันอยู่
ถูกมั้ยอาจารย์ ผมก็มีนโยบายให้นกั ศึกษาต้องทาตามนั้น จะมาว่าเป็น
นักศึกษา กาลังฝึกอยู่แบบนีผ้ มว่าไม่ถูก”
ผู๎บริหารโรงเรียน ก.

(1.3) นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูภายในสถานศึกษา
โรงเรียน ก. รับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ทั้งหมด 18 คน เป็นนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ 1 คน สาขาวิชานาฏศิลป์ 2 คน สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 4 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 2 คน สาขาวิชา
ปฐมวัย 4 คน และสาขาวิชาภาษาไทย 3 คน โดยนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูจะมีโต๏ะนั่งทางานอยูํ
ภายในห๎องเรียนที่นักศึกษาเป็นครูประจาชั้นเป็นหลัก และมีโต๏ะสาหรับนั่งทางานหรือพูดคุยเป็นกลุํม
บริเวณหน๎าห๎องพักครูของแตํละระดับชั้น
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(1.4) การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูภายใน
สถานศึกษา
โรงเรียน ก. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพครูแบบกึ่งทางการ โดยการนัดหมายนักศึกษาเข๎าประชุมประมาณ 1 ชั่วโมงในวันที่นักศึกษา
เข๎าไปรายงานตัวกับทางโรงเรียน โดยผู๎อานวยการและรองผู๎อานวยการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระดับชั้นที่นักศึกษาได๎รับมอบหมายให๎รับผิดชอบ ครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาแตํละคน รวมทั้งกฎระเบียบ
ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
“ผจญภัยมากค่ะ ผอ. กับ รอง ผอ.
เรียกประชุมวันแรกที่เข้าไปรายงานตัวที่โรงเรียนเลยค่ะ แล้วก็บอกว่าใคร
จะได้สอนชั้นไหน ครูพี่เลีย้ งคือใคร ชื่ออะไร แล้วก็บอกพวกระเบียบ
ปฏิบัติค่ะ ทีนี้ก็ให้พวกหนูไปหาครูพี่เลี้ยงที่ห้องกันเองเลยค่ะ”
กรณีศึกษาที่ 1
“ปฐมนิเทศเป็นเหมือนประชุมค่ะ ...
หลักๆ ก็พูดถึงเรื่องการขาดลามาสาย หรือการมาโรงเรียนต้องมาก่อน 7
โมงครึ่งค่ะ เสร็จแล้ว ผอ. ก็แจ้งชัน้ ที่จะให้พวกหนูสอน แบบมีกี่คน ใคร
จะสอนชั้นไหนแบบนีค้ ่ะ แล้วท่านก็ใครเป็นครูพี่เลี้ยงค่ะ”
กรณีศึกษาที่ 2
“วันแรกก็ปฐมนิเทศเลยค่ะ เหมือน
ท่าน ผอ. ท่านก็แบ่งวันนั้นเลยนะคะว่าใครจะอยู่ชั้นไหน เป็นสาขาๆ ไป
ค่ะ พอรู้ว่าสอนชั้นไหนก็จะรู้ว่าใครเป็นครูพเี่ ลี้ยง ทีนี้ท่านก็ให้ไปตกลงกับ
ครูพี่เลีย้ งค่ะว่าพวกหนูจะต้องสอนคาบไหน กี่คาบอะไรแบบนีค้ ่ะ”
กรณีศึกษาที่ 3

(1.5) แนวทางการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพครูภายในสถานศึกษา
ปกติครูพี่เลี้ยงประจากลุํมสาระ จะเป็นผู๎นิเทศติดตาม
ผลการดาเนินงานของนักศึกษา โดยครูพี่เลี้ยงที่ได๎รับมอบหมายจะเป็นผู๎ตรวจแผนการจัดการเรียนรู๎
ทุกสัปดาห์ รวมทั้งเข๎าสังเกตชั้นเรียนและให๎คาปรึกษาแกํนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูหากไมํติด
ภารกิจอื่นๆ สาหรับกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย คาบสอนของครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาจะไมํตรงกัน
ทาให๎ครูพี่เลี้ยงกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยสามารถเข๎าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของ
นักศึกษาได๎ อยํางไรก็ตามการตรวจแผนการจัดการเรียนรู๎รวมทั้งการเข๎าสังเกตชั้นเรียนของครูพี่เลี้ยง
มักให๎ผลการตรวจไปในเชิงบวก คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่นักศึกษาออกแบบเป็นแผนการ
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จัดการเรียนรู๎ที่ดี องค์ประกอบมีความสอดคล๎อง เหมาะสม และนักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ได๎ดี
“แรกๆ พี่ก็ดูนะคะ แบบเค้ายังใหม่ มี
ปัญหาเรื่องเอาเด็กไม่อยู่อะไรแบบนี้ สอนอยู่หน้าห้อง หลังห้องก็เล่น
วุ่นวายแบบนี้ พี่ก็บอกว่าครูต้องเดินดูให้ทั่ว เวลาให้ทาใบงานทาอะไรนี่ก็
ต้องเดินดู บางทีก็ต้องจี้ถาม ให้ยกตัวอย่าง ให้แต่งประโยคอะไรแบบนี้ค่ะ
ส่วนแผนนี่เค้าก็ทางานดีนะคะ เรียบร้อย ส่งมามีครบทั้งใบงงใบงาน ท่าน
ผอ. ยังชมว่าสาขาภาษาไทยนี่เรียบร้อยค่ะ คือเค้ายังเขียนแผนเป็นเล่มๆ
เหมือนสมัยพี่เลยแหละ พี่ว่าดีนะ แบบพอเขียนแล้วเค้าก็จะได้แม่น
ขั้นตอนว่าต้องทาอะไรต่อจากอะไรแบบนี้ สาขาอื่นเห็นว่าเค้าพิมพ์เอา มี
ภาษาไทยกับสังคมนี่ละ่ เขียน พี่กต็ รวจอาทิตย์ละครั้งล่ะ เค้าเขียนเสร็จก็
มาส่ง ส่วนใหญ่กด็ ีนะ บางอย่างถ้าแบบมันไม่นา่ จะได้พี่ก็บอกเค้าล่ะว่า
มันน่าจะเปลี่ยนอะไรแบบนี้”
ครูพี่เลีย้ งของกรณีศึกษาที่ 3
“เค้าขยันนะคะ ก็เตรียมแผนเตรียมสื่อ
ดีเลยล่ะ มีเกมมีกจิ กรรมอะไรมาให้เด็กเล่นเด็กทาอยูต่ ลอด...ปกติถา้ พี่ไม่
ติดอะไรก็จะเดินมาดูๆ เค้าสอนนะ เพราะพี่กไ็ ม่มสี อนคาบที่เค้าสอนอยู่
แล้ว เพราะมันก็แบ่งคาบให้เค้ารับไปใช่มั้ย แต่จะนั่งดูเค้าตลอดบางทีก็
กลัวเค้าเกร็งเนอะ แต่พี่ก็ว่าเค้าสอนใช้ได้นะ เด็กก็แบบชอบครูสวยๆ มี
นู่นนี่มาให้เล่น บางทีเราสอนกันเองมันก็เบื่อเนอะ หน้าเก่าๆ (หัวเราะ)”
ครูพี่เลีย้ งของกรณีศึกษาที่ 2
“แม่ก็อยู่ในห้องกับเค้าตลอดนะ สอน
เด็ก ป.1 จับปูใส่กระด้งยังไงยังงั้น ก็เลยต้องอยู่คอยช่วยเวลาเด็กวุ่นวาย
เสียงดังอะไรแบบนี้ ...เขียนแผนส่งทุกอาทิตย์ ก็มีมาถามนะว่าแบบจะทา
แบบนั้นแบบนี้ได้มั้ย แม่ก็บอกทาไปเลย แบบให้เค้าฝึกเนอะ ดีไม่ดไี งก็
ค่อยมาว่ากัน ...หรือบางทีดูว่าใบงานมันยากไปแบบนี้แม่ก็ให้เค้าเอาใบ
งานที่แม่มีอยู่เนี่ยไปใช้แทน”
ครูพี่เลี้ยงของกรณีศึกษาที่ 1
“บางทีหนูก็ไม่รู้ว่าแผนที่คิดไว้มันใช้ได้
หรือไม่ได้ค่ะ ส่งไปครูพี่เลี้ยงก็บอกว่าดีแล้ว ใช้ได้ ทีนี้เวลาสอน คือ แบบหนู
ก็จะรู้ว่าที่เขียนไว้แบบมันยังใช้ไม่ได้ แบบบางทีเด็กไม่ฟัง ไม่รู้เรื่องเลยแบบนี้
ก็มีค่ะ คือครูพี่เลี้ยงบางทีก็จะแบบว่า อันนี้น่าจะเปลี่ยน แบบนี้ค่ะ แต่ก็ไม่รู้
ว่าแล้วจะแก้ยังไง แบบที่มันจะดีนี่มันจะเป็นไงแบบนี้ นี่คือไม่รู้เลยค่ะ”
กรณีศึกษาที่ 3
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“ของเพื่อนนี่ยังดีค่ะอาจารย์ คือครูพี่
เลี้ยงเค้ายังแบบคุยได้ จะทายังไงแบบนี้ก็คือเล่าให้ฟัง ครูพี่เลี้ยงก็ยังบอก
ว่าให้ใช้แบบนู้นแบบนี้ แบบให้คาปรึกษาไงคะ แต่ของหนูนี่จะแบบ หนู
อยากทาแบบไหนทาไปเลย หนูก็เดาๆ แบบของหนูไป พอทีนี้มันไม่ใช่
มันใช้ไม่ได้เวลาสอนจริงๆ นี่ครูเค้าถึงมาบอกว่ามันใช้ไม่ได้ แต่แบบหนูก็
แบบ ทาไมไม่บอกหนูก่อนใช่มั้ยคะ หนูจะได้ทาให้มันดีเลย บางทีกอ็ ิจฉา
เพื่อนนะคะ แล้วสอน ป.1 นี่คิดยากมากเลยค่ะ แต่ครูพี่เลีย้ งหนูก็อยูห่ ้อง
ตลอดค่ะเวลาหนูสอน แบบว่ากลัวหนูคุมชั้นไม่ได้ บางทีก็ไม่ได้จริงๆ ค่ะ”
กรณีศึกษาที่ 1
“ก็จะเหมือนๆ เพื่อนค่ะ ก็ครูพี่เลีย้ ง
ตรวจสัปดาห์ละครั้ง แต่ก็ไม่ค่อยมีแก้อะไรนะคะ จริงๆ คือไม่มีเลยค่ะ
ใช้ได้เลย (หัวเราะ) แต่หนูก็รู้คะ่ ว่าบางทีมันแบบยังต้องแก้ แต่ก็ไม่รจู้ ะแก้
อะไรค่ะ แรกๆ ครูพี่เลีย้ งจะมาดูเวลาสอนตลอดค่ะ แต่ช่วงกิจกรรมเยอะ
แบบนี้บางทีก็ไม่ค่อยได้ดสู อนค่ะ แต่ก็คุยกับครูพเี่ ลี้ยงได้อยู่คะ่ แบบจะ
สอนอะไรสอนยังไงแบบนี้ บางทีกเ็ ล่าให้ฟังบ้าง ได้ไม่ได้ ให้เปลี่ยนอะไร
บางทีครูพี่เลี้ยงก็ให้แก้ค่ะ”
กรณีศึกษาที่ 2

(2) โรงเรียน ข.
(2.1) สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา

ภาพที่ 13 สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน ข.
สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน ข.
ประกอบด๎วยกรณีศึกษาซึ่งเป็นนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทยเพศหญิงจานวน 2
คน ในภาพแทนด๎วยสัญลักษณ์สามเหลี่ยม ( ) กรณีศึกษาคนที่ 4 สอนระดับชั้น ป.2 และ ป.4
จานวน 6 คาบ/สัปดาห์ และกรณีศึกษาคนที่ 5 สอนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 จานวน 6 คาบ/สัปดาห์
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กรณีศึกษาแตํละคนมีครูพี่เลี้ยง 1 คน ในภาพแทนด๎วย
สัญลักษณ์สี่เหลี่ยม () ครูพี่เลี้ยงทั้ง 2 คน เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแตํ 40 และ 51 ปี ครูพี่เลี้ยงทั้ง 2
คน มีประสบการณ์การเป็นครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาวิชาภาษาไทยจานวน 1 ปี
การศึกษา และจะนิเทศนักศึกษาเป็นรายบุคคลครั้งละประมาณ 20-30 นาที สัปดาห์ละประมาณ 1
ครั้ง โดยจะมีการให๎คาแนะนาทั้งกํอนและหลังนักศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
กรณีศึกษาแตํละคนมีอาจารย์นิเทศก์ 1 คน ในภาพแทน
ด๎วยสัญลักษณ์วงกลม () อาจารย์นิเทศทั้ง 2 คน เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแตํ 30 และ 33 ปี อาจารย์
นิเทศก์คนที่ 1 รับผิดชอบดูแลนิเทศกรณีศึกษาที่อยูํในโรงเรียน ก. ซึ่งเป็นพื้นที่วิจัยอีกแหํงหนึ่งด๎วย
อาจารย์นิเทศก์ทั้ง 2 คน มีประสบการณ์การเป็นอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาวิชา
ภาษาไทย 1 และ 3 ปี และปกติอาจารย์นิเทศก์จะนิเทศนักศึกษาเป็นรายบุคคลครั้งละประมาณ 30
นาที ภาคการศึกษาละประมาณ 2 ครั้ง โดยจะมีการให๎คาแนะนาทั้งกํอนและหลังนักศึกษาจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎
(2.2) บริบทของสถานศึกษา
โรงเรียน ข. เป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพป. ที่
กรณีศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ตั้งอยูํชานเมือง หํางจากตัวเมือง ประมาณ 10
กิโลเมตร ลักษณะการวางโครงสร๎างอาคารเรียนทั้ง 4 หลัง มีลักษณะเป็นเส๎นตรง ขนานกับริมสนาม
ฟุตบอลหนึ่งด๎าน มีพื้นที่สีเขียวในบริเวณโรงเรียนมากกวําโรงเรียนในเมือง สํวนแรก คือ สนาม
ฟุตบอล และต๎นไม๎บริเวณรอบขอบสนาม ซึ่งนักเรียนและครูใช๎พื้นที่สนามในการเข๎าแถวเคารพธงชาติ
และทากิจกรรมของโรงเรียน รวมทั้งการเรียนพละศึกษา ลูกเสือ และออกกาลังกายเวลาพักและหลัง
เลิกเรียน นอกจากนั้นยังมีสํวนของสนามเด็กเลํนระดับชั้นอนุบาล
ชั้นเรียนมีตั้งแตํระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
นักเรียนห๎องละประมาณ 30 คน ครูประจาชั้น 1 คน ในชั้นประถมต๎น ครูประจาชั้นจะรับผิดชอบสอน
เองทุกรายวิชา
โรงเรียน ข. มีการจัดบรรยากาศของห๎องเรียนด๎วยสื่อการ
เรียนรู๎ตํางๆ ที่จะเอื้อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ หรือเรียนรู๎ระเบียบวินัยในชั้นเรียน ครูประจาการใน
โรงเรียนให๎ข๎อมูลวํา “ผู้เรียนอาจไม่พร้อมเท่ากับเด็กในเมือง เนื่องจากเป็นกลุ่มเด็กที่ฐานะทางบ้าน
อาจไม่เอื้ออานวย หรือผู้ปกครองอาจเป็นปู่ย่าตายายที่ไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในตัวเมือง
ได้ รวมทั้งอาจสอบเข้าเรียนในโรงเรียนในเมืองไม่ได้”
(2.3) นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูภายในสถานศึกษา
โรงเรียน ข. รับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูทั้งหมด 12
คน เป็นนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี 1 คน สาขาวิชานาฏศิลป์ 2 คน สาขาวิชาพลศึกษา 2 คน สาขาวิชา

135
วิทยาศาสตร์ (เคมี) 1 คน วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 1 คน สาขาวิชาปฐมวัย 2 คน และสาขาวิชา
ภาษาไทย 3 คน (เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จานวน 2 คน และชั้นปีที่ 6 จานวน 1 คน) โดยนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูจะมีโต๏ะนั่งทางานอยูํภายในห๎องพักซึ่งได๎รับการจัดไว๎เป็นสัดสํวนรํวมกัน มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ที่นักศึกษาสามารถใช๎งานได๎รํวมกันจานวน 1 ชุด
(2.4) การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูภายใน
สถานศึกษา
โรงเรียน ข. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
แบบทางการ โดยการนัดหมายนักศึกษาแนะนาตัวหน๎าเสาธงในวันเปิดเทอม และนัดนักศึกษาเข๎า
ประชุมหลังจากแนะนาตัวหน๎าเสาธง โดยผู๎อานวยการแนะนาเกี่ยวกับพฤติกรรม การวางตัว การสอน
เทคนิคสาคัญที่จะใช๎กับนักเรียนที่มีพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ และธรรมเนียมปฏิบัติในโรงเรียน
“พวกหนูได้นัดกันเข้าไปโรงเรียนวันที่
14 พฤษภาคม ค่ะ ...เข้าไปก็ไม่พบ ผอ. ค่ะ มีเหมือนจะเป็น รอง ผอ.เขต
ค่ะมาโรงเรียน ก็มีครูภาษาไทยอยูบ่ างท่านค่ะ ท่านรองก็แนะนาเรื่องการ
สอน การใช้ชีวิตอะไรแบบนีค้ ่ะ วันที่ 18 เหมือนจะเป็นปฐมนิเทศจริงจัง
ค่ะ มีเข้าแถวแนะนาตัวหน้าเสาธงค่ะ ตื่นเต้นมากเลย จากนั้นถึงเข้าพบ
ท่าน ผอ.โรงเรียนค่ะ ท่านก็แนะนาพฤติกรรม การวางตัว การสอน
นักเรียนที่ดื้อ สอนเทคนิคแบบว่าเราต้องพูดดี ชมเชยแบบนี้คะ่ แล้วก็
บอกถึงธรรมเนียมของโรงเรียนว่าตอนเช้าต้องมีการรับไหว้นักเรียนแบบนี้
ค่ะ แต่ปฐมนิเทศแล้วพวกหนูก็ยังไม่รู้ว่าจะสอนชั้นไหนยังไงเลยค่ะ ”
กรณีศึกษาที่ 4
“ปฐมนิเทศค่อนข้างปุบปับค่ะ...แจ้งกัน
ผ่านนักศึกษาที่ไปฝึกที่เดียวกัน วันที่เข้าไป ผอ. ก็ไม่อยู่ค่ะ มีอาจารย์มา
2-3 คน แล้วก็พบรอง ผอ.เขต ค่ะ ท่านก็บอกเรื่องการวางตัวอะไรแบบนี้
ค่ะ ทั่วๆ ไป”
กรณีศึกษาที่ 5

(2.5) แนวทางการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ภายในสถานศึกษา
ปกติครูพี่เลี้ยงประจากลุํมสาระ จะเป็นผู๎นิเทศติดตามผลการ
ดาเนินงานของนักศึกษา โดยครูพี่เลี้ยงที่ได๎รับมอบหมายจะเป็นผู๎ตรวจแผนการจัดการเรียนรู๎ทุกสัปดาห์
รวมทั้งเข๎าสังเกตชั้นเรียนและให๎คาปรึกษาแกํนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูหากไมํติดภารกิจอื่นๆ
สาหรับกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ครูพี่เลี้ยงที่เสนอชื่อและข๎อมูลให๎แกํฝ่ายฝึกประสบการณ์การ
เรียนรู๎จะเป็นผู๎ที่มีวุฒิทางการสอนภาษาไทย อยํางไรก็ตาม กรณีศึกษาที่สอนระดับประถมศึกษาจะมีครู
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พี่เลี้ยงซึ่งเป็นครูประจาชั้นเป็นผู๎ที่รับผิดชอบให๎คาปรึกษา และตรวจแผนการจัดการเรียนรู๎ โดยการตรวจ
แผนการจัดการเรียนรู๎รวมทั้งการเข๎าสังเกตชั้นเรียนของครูพี่เลี้ยง มักให๎ผลการตรวจไปในเชิงบวก คือ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่นักศึกษาออกแบบเป็นแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ดี องค์ประกอบมีความ
สอดคล๎อง เหมาะสม และนักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎ดี
“พี่ก็ตรวจแผนเค้าทุกอาทิตย์ค่ะ เค้า
เขียนเสร็จก็มาส่ง ก็ใช้เวลาอ่านหน่อยเนอะ ได้ไม่ได้ยังไงก็แก้ก็บอกเค้าไป
ถ้าเยอะหน่อยก็มมี าคุยกันอะไรแบบนี้...”
ครูพี่เลี้ยงของกรณีศึกษาที่ 4
“...หนูส่งแผนไปนี่ ครูพี่เลี้ยงก็ตรวจเร็ว
มากค่ะ แบบชั่วโมงนึงนี่รับคือได้แล้วค่ะ ไม่มีแก้อะไรเลย ทุกแผนจะเขียน
แบบว่าแผนดีมาก สามารถใช้สอนได้ ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรูแ้ บบนี้
ค่ะ แต่หนูก็อยากแก้มั่งนะคะ คือแบบเพื่อนนี่มีคอมเม้นต์ให้แก้แบบนี้ค่ะ ก็
อยากมีบ้าง (หัวเราะ)”
กรณีศึกษาที่ 5
“ครูพี่เลี้ยงตรวจแผนค่ะ อาทิตย์ละครั้ง
แต่ตรวจค่อนข้างละเอียดนะคะ จุดประสงค์ กิจกรรม วัดประเมิน ถ้ามันไม่
ตรงกัน กิจกรรมขั้นไหนแบบไม่เหมาะครูพเี่ ลี้ยงก็จะเขียนบอกมาค่ะ ให้แก้
ใหม่...แต่คือก็จะเป็นแก้ตอนที่หนูเขียนเสร็จแล้วส่งแบบนี้ค่ะ แบบทีค่ ุยกัน
ก่อนไปเขียนแล้วว่าต้องปรับอะไรแบบนี้นี่ไม่ค่อยมีค่ะ”
กรณีศึกษาที่ 4

(3) โรงเรียน ค.
(3.1) สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา

ภาพที่ 14 สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน ค.
สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน ค.
ประกอบด๎วยกรณีศึกษาซึ่งเป็นนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูสาขาวิชาสังคมศึกษาเพศหญิง 2 คน
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และเพศชาย 1 คน ในภาพแทนด๎วยสัญลักษณ์สามเหลี่ยม ( ) กรณีศึกษาคนที่ 6 สอนระดับชั้น ป.
5 และ ป.6 จานวน 8 คาบ/สัปดาห์ กรณีศึกษาคนที่ 7 สอนระดับชั้น ม.1 จานวน 8 คาบ/สัปดาห์
และกรณีศึกษาคนที่ 8 สอนระดับชั้น ม.3 จานวน 8 คาบ/สัปดาห์
กรณีศึกษาแตํละคนมีครูพี่เลี้ยง 1 คน ในภาพแทนด๎วย
สัญลักษณ์สี่เหลี่ยม () ครูพี่เลี้ยงของกรณีศึกษาที่ 6 และ 7 เป็นเพศชาย อายุ 53 และ 54 ปี สํวน
ครูพี่เลี้ยงของกรณีศึกษาที่ 8 เป็นเพศหญิง อายุ 50 ปี ครูพี่เลี้ยงทั้ง 3 คน มีประสบการณ์การเป็นครู
พี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาวิชาสังคมศึกษาจานวน 2-10 ปีการศึกษา และจะนิเทศ
นักศึกษาเป็นรายบุคคลครั้งละประมาณ 30 นาที สัปดาห์ละประมาณ 1 ครั้ง โดยจะมีการให๎
คาแนะนาทั้งกํอนและหลังนักศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
กรณีศึกษาทั้ง 3 คนมีอาจารย์นิเทศก์รํวมกัน 1 คน ในภาพ
แทนด๎วยสัญลักษณ์วงกลม () อาจารย์นิเทศก์เป็นเพศชาย มีอายุ 65 ปี ซึ่งจะรับผิดชอบดูแลนิเทศ
กรณีศึกษาที่อยูํในโรงเรียน ง. ซึ่งเป็นพื้นที่วิจัยอีกแหํงหนึ่งด๎วย มีประสบการณ์การเป็นอาจารย์
นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาวิชาสังคมศึกษา 40 ปี และปกติจะนิเทศนักศึกษาเป็น
รายบุคคลครั้งละประมาณ 60 นาที ภาคการศึกษาละประมาณ 2 ครั้ง โดยจะมีการให๎คาแนะนาทั้ง
กํอนและหลังนักศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
(3.2) บริบทของสถานศึกษา
โรงเรียน ค. เป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สานักงาน
เทศบาล ที่กรณีศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู เป็นโรงเรียน 1 ใน 12 แหํงที่
สังกัดเทศบาล ตั้งอยูํกลางเมืองคํอนไปทางถนนวงแหวนเลี่ยงเมือง การวางโครงสร๎างอาคารเรียน มี
ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมล๎อมรอบสนามฟุตบอลที่อยูํตรงกลางระหวํางอาคารเรียนหลักทั้ง 4 หลัง มีพื้นที่
สีเขียวในบริเวณโรงเรียนคือสนามฟุตบอล และต๎นไม๎บริเวณรอบขอบสนาม ซึ่งนักเรียนและครูใช๎พื้นที่
สนามในการเข๎าแถวเคารพธงชาติ และทากิจกรรมของโรงเรียน รวมทั้งการเรียนพละศึกษา ลูกเสือ
และออกกาลังกายเวลาพักและหลังเลิกเรียน
ชั้นเรียนมีตั้งแตํระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นละ 3 ห๎อง มีนักเรียนห๎องละประมาณ 30 คน ครูประจาชั้น 1 คน ในชั้นประถมต๎น ครู
ประจาชั้นจะรับผิดชอบสอนเองทุกรายวิชา และเนื่องด๎วยการจัดการศึกษาทั้งระดับประถมและมัธยม
ทาให๎ตารางเรียนมีการจัดแบํงออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การแบํงคาบเรียนตามระดับประถม และการ
แบํงคาบเรียนตามแบบมัธยม ซึ่งบางชํวงมีการเหลื่อมซ๎อนกันของเวลาเรียน
การโฮมรูมของโรงเรียนจะจัดในลักษณะเข๎าโฮมรูมหลังพัก
เที่ยงรํวมกันทุกระดับ สัปดาห์ละประมาณ 3 วัน คือ วันจันทร์ พุธ และศุกร์ โดยจัดกิจกรรมบริเวณใต๎
โถงอาคาร
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(3.3) นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูภายในสถานศึกษา
โรงเรียน ค. รับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูทั้งหมด 19
คน เป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 คน สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2 คน สาขาวิชาดนตรี 1 คน
สาขาวิชานาฏศิลป์ 1 คน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2 คน สาขาวิชา
ปฐมวัย 4 คน และสาขาวิชาสังคมศึกษา 4 คน โดยนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูจะมีโต๏ะนั่งทางาน
อยูํภายในห๎องพักครูตามระดับชั้น ทาให๎นักศึกษาสาขาวิชาเอกเดียวกันที่รับผิดชอบสอนตํางระดับชั้น
กันมีโต๏ะประจาตัวอยูํกระจายกันตามระดับชั้น
(3.4) การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูภายใน
สถานศึกษา
สถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูแหํงที่ 3 จัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูแบบทางการ โดยการนัดหมายนักศึกษาพบที่ห๎องสมุดโดยใช๎พื้นที่ใน
ห๎องสมุดจัดโต๏ะสาหรับปฐมนิเทศ (ห๎องสมุดขนาดคํอนข๎างกว๎างและมีพื้นที่ อุปกรณ์สาหรับจัดประชุม
ได๎ ใช๎เป็นสถานที่ประชุมของทางโรงเรียน) รองผู๎อานวยการฝ่ายวิชาการและหัวหน๎าสายชั้นเข๎าพบ
นักศึกษา พร๎อมทั้งให๎โอวาท แนะนาการปฏิบัติตัวในฐานะอาจารย์
“ปฐมนิเทศที่ห้องสมุดโรงเรียนครับ ก็มี
จัดโต๊ะอะไรเป็นทางการเลยครับ แล้วท่านรองวิชาการก็เข้ามาให้โอวาท
ครับ ว่าการเป็นครูที่ดีเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับ แล้วก็มีหัวหน้าสายชั้น
มัธยมครับ ซึ่งก็มารู้ทหี ลังว่าเป็นครูพี่เลี้ยงผมเอง ก็มาให้โอวาทครับ ก็
เหมือนๆ กันกับท่านรองครับ”
กรณีศึกษาที่ 8
“ทางโรงเรียนก็จัดปฐมนิเทศนักศึกษา
ฝึกสอนทุกคนที่ห้องสมุดค่ะ แล้วท่านรองวิชาการก็มากล่าวต้อนรับ บอก
หลักเกณฑ์ มีการตกลงเรื่องการแต่งกาย... เค้ากาหนดเป็นวันๆ มาเลย
แล้วก็แบ่งสายชั้นกันตอนนั้นเลยค่ะ หนูได้สอนสายประถมอยู่คนเดียว
เสียใจค่ะ ไม่ได้อยู่กับเพื่อนๆ เสร็จแล้วท่านก็พูดเกี่ยวกับประวัติของท่าน
ไปอีก 3 ชั่วโมงค่ะ (หัวเราะ)”
กรณีศึกษาที่ 6
“ก็ท่านรอง...รองฝ่ายวิชาการ เป็นคน
มาปฐมนิเทศกล่าวต้อนรับอะไรแบบนี้ค่ะ แล้วก็คณ
ุ ครู... หัวหน้าสายชั้น
มัธยมมาบอกหลักเกณฑ์ กฎเกณฑ์ต่างๆ ทั้งเรื่องการวางตัว การแต่งกาย
สีผม ทรงผม แล้วก็บอกว่าสายชั้นไหนมีหน้าทีร่ ับผิดชอบเวรวันไหนค่ะ ”
กรณีศึกษาที่ 7
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(3.5) แนวทางการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ภายในสถานศึกษา
ปกติครูพี่เลี้ยงประจากลุํมสาระสังคมศึกษา จะเป็นผู๎นิเทศ
ติดตามผลการดาเนินงานของนักศึกษา กํอนจะสํงผลการนิเทศติดตามและการตรวจสอบแผนการ
จัดการเรียนรู๎เบื้องต๎นให๎แกํรองผู๎อานวยการฝ่ายวิชาการ และผู๎อานวยการ โดยครูพี่เลี้ยงที่ได๎รับ
มอบหมายจะเป็นผู๎ตรวจแผนการจัดการเรียนรู๎ทุกสัปดาห์ รวมทั้งเข๎าสังเกตชั้นเรียนและให๎คาปรึกษา
แกํนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูหากคาบสอนของครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาไมํตรงกัน เนื่องจากคาบ
สอนสํวนใหญํของครูพี่เลี้ยงจะตรงกับนักศึกษา ทาให๎ครูพี่เลี้ยงกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาไมํ
สามารถเข๎าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักศึกษาได๎มากนัก อยํางไรก็ตามการตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู๎รวมทั้งการเข๎าสังเกตชั้นเรียนของครูพี่เลี้ยง มักให๎ผลการตรวจไปในเชิงบวก คือ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่นักศึกษาออกแบบเป็นแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ดี องค์ประกอบมีความ
สอดคล๎อง เหมาะสม และนักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎ดี
“เค้าก็ขยันรับผิดชอบดีค่ะ ส่วนใหญ่จะ
ไม่ค่อยได้คุยกันนะว่าจะจัดกิจกรรมแบบไหนยังไง คือก็เขียนเป็นแผนเสร็จ
แล้วนั่นล่ะถึงจะเอามาส่ง ”
ครูพี่เลี้ยงของกรณีศึกษาที่ 8

(4) โรงเรียน ง.
(4.1) สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา

ภาพที่ 15 สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน ง.
สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน ง.
ประกอบด๎วยกรณีศึกษาซึ่งเป็นนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูสาขาวิชาสังคมศึกษาเพศหญิง 3 คน ใน
ภาพแทนด๎วยสัญลักษณ์สามเหลี่ยม ( ) กรณีศึกษาคนที่ 9 สอนระดับชั้น ป.5 และ ป.6 จานวน 9
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คาบ/สัปดาห์ กรณีศึกษาคนที่ 10 สอนระดับชั้น ป.4 และ ป.6 จานวน 9 คาบ/สัปดาห์ และ
กรณีศึกษาคนที่ 11 สอนระดับชั้น ม.2 จานวน 8 คาบ/สัปดาห์
กรณีศึกษาคนที่ 9 และ 10 มีครูพี่เลี้ยงรํวมกัน สํวน
กรณีศึกษาคนที่ 11 มีครูพี่เลี้ยง 1 คน ในภาพแทนด๎วยสัญลักษณ์สี่เหลี่ยม () ครูพี่เลี้ยงทั้ง 2 คน
เป็นเพศหญิง อายุ 53 และ 59 ปี ครูพี่เลี้ยงทั้ง 2 คน มีประสบการณ์การเป็นครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์สาขาวิชาสังคมศึกษาจานวน 1 ปีการศึกษา และจะนิเทศนักศึกษาเป็นรายบุคคลครั้งละ
ประมาณ 20-30 นาที สัปดาห์ละประมาณ 1 ครั้ง โดยจะมีการให๎คาแนะนาทั้งกํอนและหลังนักศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎
กรณีศึกษาทั้ง 3 คนมีอาจารย์นิเทศก์รํวมกัน 1 คน ในภาพ
แทนด๎วยสัญลักษณ์วงกลม () อาจารย์นิเทศก์เป็นเพศชาย มีอายุ 65 ปี ซึ่งจะรับผิดชอบดูแลนิเทศ
กรณีศึกษาที่อยูํในโรงเรียน ค. ซึ่งเป็นพื้นที่วิจัยอีกแหํงหนึ่งด๎วย มีประสบการณ์การเป็นอาจารย์
นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาวิชาสังคมศึกษา 40 ปี และปกติจะนิเทศนักศึกษาเป็น
รายบุคคลครั้งละประมาณ 60 นาที ภาคการศึกษาละประมาณ 2 ครั้ง โดยจะมีการให๎คาแนะนาทั้ง
กํอนและหลังนักศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
(4.2) บริบทของสถานศึกษา
โรงเรียน ง. เป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพป. ที่
กรณีศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ตั้งอยูํชานเมือง หํางจากตัวเมืองประมาณ 10
กิโลเมตร การวางโครงสร๎างอาคารเรียนมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมล๎อมรอบสนามฟุตบอลที่อยูํตรงกลาง
ระหวํางอาคารเรียนหลักทั้ง 4 หลัง มีพื้นที่สีเขียวในบริเวณโรงเรียนมากกวําโรงเรียนในเมือง สํวนแรก
คือ สนามฟุตบอล และต๎นไม๎บริเวณรอบขอบสนาม ซึ่งนักเรียนและครูใช๎พื้นที่สนามในการเข๎าแถว
เคารพธงชาติ และทากิจกรรมของโรงเรียน รวมทั้งการเรียนพละศึกษา ลูกเสือ และออกกาลังกาย
เวลาพักและหลังเลิกเรียน นอกจากนั้นยังมีสํวนของสนามเด็กเลํนระดับชั้นอนุบาล และสวนหยํอม
บริเวณหน๎าอาคารเรียนแตํละหลัง
ชั้นเรียนมีตั้งแตํระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นละ 3 ห๎อง มีนักเรียนห๎องละประมาณ 30 คน ครูประจาชั้น 1 คน ในชั้นประถมต๎น ครูประจา
ชั้นจะรับผิดชอบสอนเองทุกรายวิชา การจัดคาบเรียนเริ่มคาบแรกที่ 9.00 น. และเสร็จสิ้นคาบสุดท๎ายที่
เวลา 16.00 น. ในคาบเรียนชํวงเย็น โดยเฉพาะอยํางยิ่งคาบสุดท๎าย การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎จะ
คํอนข๎างมีอุปสรรคมาก เนื่องจากโรงเรียนในบริเวณใกล๎เคียงและชั้นเรียนอนุบาลถึงเวลาเลิกเรียน
ผู๎เรียนยืมหนังสือเรียนจากทางโรงเรียนเพื่อใช๎ประกอบการ
เรียน ทาให๎การจดบันทึก หรือทากิจกรรมตํางๆ มีข๎อจากัด และสภาพห๎องเรียน โต๏ะเรียน ขาดการ
จัดบรรยากาศที่เอื้อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ หรือเรียนรู๎ระเบียบวินัยในชั้นเรียน เก๎าอี้เรียนเป็นเก๎าอี้
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พลาสติกสีน้าเงิน (ไมํใชํเก๎าอี้ไม๎ ที่เข๎าชุดกับโต๏ะเรียน) อาคารเรียนบางหลังเป็นอาคารเรียนไม๎แบบเกํา
โดยปรับปรุงบริเวณชั้นลํางของอาคารตํอเติมให๎เป็นห๎องเรียน ด๎านหลังอาคารเรียนมีสภาพเป็นที่วําง
รกร๎าง มีต๎นหญ๎าขึ้นปกคลุม มียุงและแมลงรบกวนการเรียนรู๎ของผู๎เรียนคํอนข๎างมาก นอกจากนี้ เมื่อ
เข๎าพบชั้นเรียนของนักศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปลาย ครูพี่เลี้ยงจะติดภารกิจสอนหรือประจา
ชั้นอยูํในชั้นเรียนอื่นเสมอ
(4.3) นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูภายในสถานศึกษา
โรงเรียน ง. รับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูทั้งหมด 18
คน เป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 3 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 คน สาขาวิชาทัศนศิลป์ 1 คน
สาขาวิชานาฏศิลป์ 2 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2 คน สาขาวิชาปฐมวัย 4 คน สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 2 คน และสาขาวิชาสังคมศึกษา 4 คน (เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 3 คน และ
นักศึกษาสาขาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏแหํงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์บึง
กาฬ 1 คน) โดยนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูจะมีโต๏ะนั่งทางานอยูํภายในห๎องเรียนที่ทางโรงเรียนจัด
ไว๎ให๎เป็นห๎องพักนักศึกษาเป็นหลัก
(4.4) การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูภายใน
สถานศึกษา
สถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูแหํงที่ 4 จัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูแบบไมํเป็นทางการ เนื่องจากนักศึกษาเข๎าไปถึงที่โรงเรียนคํอนข๎าง
สาย และในวันเปิดภาคเรียนทางโรงเรียนมีกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน รวมทั้งประชุมผู๎ปกครอง
ผู๎อานวยการจึงชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกระดับชั้น การติดตํอครูพี่เลี้ยง รวมทั้งกฎระเบียบ
ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา แล๎วให๎นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมของทางโรงเรียนในชํวงเช๎า
แล๎วจึงดาเนินการติดตํอขอคาบสอนจากครูพี่เลี้ยงเมื่อกิจกรรมของโรงเรียนเสร็จสิ้น
“ไปวันแรกนี่ก็ตรงกับวันเปิดเทอมค่ะ มี
การประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียนด้วย ไปถึงก็รีบไปพบท่าน ผอ.
ค่ะ ท่านก็พูดเกี่ยวกับพวกกฎระเบียบในโรงเรียน กาหนดการอะไรต่างๆ ที่
หนูจาได้ดีเลยคือที่ท่านบอกว่า ไม่อยากรับนักศึกษาฝึกสอน เพราะปีที่แล้ว
นักศึกษาฝึกสอนพูดยาก เอามาก็เป็นการเพิ่มภาระให้กับครูพี่เลี้ยง หนูก็
มารู้ทีหลังว่ารุ่นพี่หนูไม่จบค่ะ พวกหนูก็กังวลเลยว่าจะอยู่ยังไงให้จบค่ะ”
กรณีศึกษาที่ 11
“คือวันแรกไปนี่พวกหนูไปถึงสาย
หน่อยค่ะ แต่ก็ไม่ใช่แบบสายมากนะคะ (หัวเราะ) ตอนเข้าไปที่ห้อง
ประชุมข้างห้อง ผอ. ตอนแรกนี่มรี อง ผอ. กาลังคุยกับนักศึกษาคนอื่นๆ
อยู่ค่ะ เหมือนจะพูดคุยสร้างความคุ้นเคยอะไรประมาณนั้นค่ะ คือดูไม่
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เครียดอะไร พอเข้าห้องไปปุ๊ปแบบพออาจารย์เค้ารู้ว่าพวกหนูเอกสังคม
เค้าก็แบบ อีกแล้ว เหมือนกับเค้ามีทัศนคติไม่ดีกับเอกสังคมอยู่แล้ว พวก
หนูก็เลยกลัวว่าจะรู้สึกไม่ดีกับพวกหนูด้วยแบบนี้ค่ะ”
กรณีศึกษาที่ 9
“ตอนปฐมนิเทศนี่นอกจากท่าน ผอ.
จะบอกเรื่องเลือกชั้นสอน เรื่องว่าจะต้องทาอะไรยังไงแล้ว อย่างนึงคือ
ผอ. บอกว่าไม่อยากได้โดยเฉพาะเอกสังคม คือปีที่แล้วมันมีปญ
ั หา แล้ว
นักศึกษาก็ไม่จบค่ะ แต่จริงๆ ที่หนูเลือกไปโรงเรียนนี้นี่บอกอาจารย์ก่อน
เลยนะคะว่า รุ่นพี่แนะนามาค่ะ บอกว่าดี ครูพี่เลีย้ งก็ดี โรงเรียนก็ดี แบบ
นี้ค่ะ พอรู้ว่ามีรุ่นพีไ่ ม่จบนี่หนูไปไม่เป็นค่ะ จากตอนแรกที่คิดว่าเข้า
โรงเรียนแล้วจะได้ตารางสอน หรือว่ารู้ว่าจะได้สอนวิชาอะไรชั้นไหน
กลายเป็นว่า ท่าน ผอ.ให้ไปเลือกช่วงชั้นเองค่ะ คือบอกว่าแต่ละช่วงชั้น
ต้องไปหาใครแบบนี้ แล้วก็ให้ไปหาครูประจาชั้น ไปขอแบ่งคาบสอน แบ่ง
ตารางจากครูพี่เลีย้ งเองค่ะ ”
กรณีศึกษาที่ 10

(4.5) แนวทางการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ภายในสถานศึกษา
ปกติครูพี่เลี้ยงประจากลุํมสาระสังคมศึกษา จะเป็นผู๎นิเทศ
ติดตามผลการดาเนินงานของนักศึกษา กํอนจะสํงผลการนิเทศติดตามและการตรวจสอบแผนการ
จัดการเรียนรู๎เบื้องต๎นให๎แกํ และผู๎อานวยการ โดยครูพี่เลี้ยงที่ได๎รับมอบหมายจะเป็นผู๎ตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู๎ทุกสัปดาห์ รวมทั้งเข๎าสังเกตชั้นเรียนและให๎คาปรึกษาแกํนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
อยํางไรก็ตาม พบวําในระดับชั้นประถมปลาย (กรณีศึกษาที่ 9 และ 10) เมื่อเข๎าพบชั้นเรียนของ
นักศึกษา ครูพี่เลี้ยงจะติดภารกิจสอนหรือประจาชั้นอยูํในชั้นเรียนอื่นเสมอ (คุณครูประจาชั้นอาจไมํ
เพียงพอตํอห๎องเรียน หรืออาจติดภารกิจ มีกิจกรรมอื่นๆ ที่ต๎องดาเนินการ) และเนื่องจากคาบสอน
สํวนใหญํของครูพี่เลี้ยงจะตรงกับนักศึกษา ทาให๎ครูพี่เลี้ยงกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาไมํสามารถ
เข๎าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักศึกษาได๎มากนัก อยํางไรก็ตามการตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู๎รวมทั้งการเข๎าสังเกตชั้นเรียนของครูพี่เลี้ยง มักให๎ผลการตรวจไปในเชิงบวก คือ แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ที่นักศึกษาออกแบบเป็นแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ดี องค์ประกอบมีความสอดคล๎อง
เหมาะสม และนักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎ดี
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(2) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทางานของกรณีศึกษาในด้านการออกแบบการเรียนการสอน
เมื่อพิจารณาสภาพปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการทางานของกรณีศึกษาในด๎านการออกแบบ
การเรียนการสอน พบวํา มีประเด็นปัญหาหลัก 2 ประการ คือ
(2.1) นักศึกษารู้สึกว่าการออกแบบการเรียนการสอนกระทาได้ยาก
แม้นักศึกษาที่มาให้สัมภาษณ์จะมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่จาก
การสัมภาษณ์พูดคุยพบว่า นักศึกษารู้สึกว่าการออกแบบการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิด
และออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นขั้นตอนที่นักศึกษารู้สึกว่ามีความยากลาบากมากที่สุด
ดังเช่น ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ให้ไว้แก่ผู้วิจัย ดังนี้
“คิดกิจกรรมค่ะอาจารย์ นานมาก (ตอบลากเสียง) ไม่รู้ว่าจริงๆ
แล้วมันมีรูปแบบหรือวิธสี อนอะไรบ้าง”
“ออกแบบกิจกรรมยากค่ะอาจารย์ คือหนูไม่รู้ว่ากิจกรรมที่จะจัด
มันจะเหมาะสมกับเด็กมั้ย เวลาจะพอมั้ย อะไรประมาณนี้คะ่ แล้วอีกอย่าง
คือ ไม่รู้ว่ากระบวนการทีเ่ ราออกแบบไว้มันจะใช้ได้จริงกับเด็กห้องนี้มั้ย มัน
จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มั้ย กลัวว่ามันจะไม่เหมาะ”
“ยากที่สุดก็ต้องตอนเขียนกระบวนการจัดการเรียนรู้คะ่ แบบต้อง
คิดขั้นตอนค่ะ ว่าจะทายังไง ขั้นนา ขั้นสอน ขั้นสรุป จะเป็นยังไง”
“เขียนยากน่าจะเป็นกระบวนการสอน กับวิธีการวัดและ
ประเมินผล เพราะอยากให้เด็กมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมค่ะ ก็เลยคิดว่าแบบ
จะนาเข้าสู่บทเรียนยังไง แบบไม่ได้บอกเด็กว่าจะสอนอะไร แต่ทาให้เด็ก
สนใจ เข้าใจ อยากเรียนที่เราสอน”

(2.2) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอน รูปแบบการสอน และเทคนิค
การสอนคลาดเคลื่อน
แม้ในแผนการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาจะสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องได้ แต่จากการสัมภาษณ์พบว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการสอนหรือรูปแบบการสอนที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้คาดเคลื่อน ดังเช่น ความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่ให้ไว้แก่ผู้วิจัย ดังนี้
“ไม่รู้ว่าจริงๆ แล้วจะใช้วิธีสอนหรือรูปแบบอะไรได้บ้าง”
“ตอนแรกที่คิดจริงๆ ไม่ได้คิดถึงวิธีที่จะใช้สอนเลยค่ะ ก็เลยไม่รู้
ว่ามันต้องมีเทคนิคอะไรแบบนั้น”
โดยเมื่อผู้วิจัยลองซักถามถึงกระบวนการที่นักศึกษาใช้ในการคิดเพื่อให้ได้กิจกรรมการเรียนรู้
ดังกล่าวมานั้น พบว่านักศึกษาจะใช้ประสบการณ์ทผี่ ่านมาของตัวเองเป็นหลัก
“คิดเองหมดเลยค่ะ ไม่ได้ปรึกษาใครเลย กับเพื่อนก็ไม่ได้ถามเลย
ค่ะ ก็ต่างคนต่างทากันไป คงไม่รเู้ หมือนๆ กัน (หัวเราะ)”
“มันเหมือนเป็นขั้นที่ใครๆ ก็ทามั้งคะอาจารย์ แบบตอนแรกให้ดรู ูป
ก่อน แล้วถาม แล้วอธิบาย สุดท้ายก็ให้ทาใบงาน”
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“ตรงคิดกิจกรรมก็คือเหมือนกับใช้ประสบการณ์ทผี่ ่านๆ มาจาก
เวลาเรียน เวลาสอบสอนแบบนั้นค่ะ เอาข้อมูลมาดูว่าเราจะจัดกิจกรรม
ยังไง”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่นามาให้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลนั้น เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ผ่านการปรับปรุงแก้ไขจากข้อเสนอแนะของครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์แล้ว ดังข้อมูลที่
นักศึกษาให้ ดังนี้
“ไม่ได้ปรึกษาใครเลยค่ะ ก็คิดเองแล้วก็เขียนส่งให้อาจารย์ดู แล้ว
อาจารย์ก็คอมเม้นต์ให้ ทีนี้ก็มาปรับ”

2) สภาพการดาเนินการตามกระบวนการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียน
การสอนโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
การดาเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลการศึกษาภาคสนาม ตั้งแตํสัปดาห์ที่ 3 ของการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา ผู๎วิจัยนาเสนอข๎อมูลและสภาพปัญหาที่พบในการดาเนินการ
เสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
โดยใช๎กระบวนการทีผ่ ู๎วิจัยพัฒนาขึ้นในระยะที่ 1 กํอนการศึกษาภาคสนาม ซึ่งสามารถนาเสนอ
ประเด็นข๎อค๎นพบได๎ ดังนี้
(1) ข้อมูลและสภาพปัญหาก่อนการดาเนินการ
จากการศึกษาข๎อมูลสภาพและปัญหากํอนการดาเนินงานตามกระบวนการ
ที่วางไว๎ ผู๎วิจัยพบข๎อมูลในประเด็นตํางๆ ดังนี้
(1.1) ระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน
สถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูแตํละแหํงมีระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาที่แตกตํางกัน ผู๎ที่มีบทบาทหลักในการดูแลและให๎คาปรึกษาแกํนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพ
ครูคือ ครูพี่เลี้ยง ซึ่งครูพี่เลี้ยงของกรณีศึกษาโดยสํวนใหญํเป็นผู๎ที่มีประสบการณ์ในการนิเทศ การดูแล
และให๎คาปรึกษาแกํนักศึกษาคํอนข๎างจากัด ครูพี่เลี้ยงของกรณีศึกษาบางคนไมํเคยมีประสบการณ์ใน
การเป็นครูพี่เลี้ยงมากํอน นอกจากนี้ยังพบวํา ผู๎บริหารสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูบางแหํงจัด
ให๎นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษารับผิดชอบการสอนมากกวําหนึ่งระดับชั้น
กรณีศึกษาบางคนจึงมีครูพี่เลี้ยงภายในสถานศึกษามากกวําหนึ่งคน หรือสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพครูบางแหํงมีครูประจาการที่มีคุณสมบัติในการเป็นครูพี่เลี้ยงจานวนจากัด ครูพี่เลี้ยงบางทําน
จึงรับผิดชอบดูแลนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษามากกวําหนึ่งคน
“(หัวเราะ) เมื่อก่อนโรงเรียนเราไม่เคยรับนักศึกษา
ฝึกสอนเอกไทยเลยค่ะ นี่ปีแรกที่ได้มาเลย...ก็เลยได้เป็นพี่เลีย้ งเอก
ไทยก่อนเกษียณพอดี”
ครูพี่เลีย้ งคนที่ 1
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“นโยบายท่าน ผอ. คือ ให้นักศึกษาสอน 2 ระดับชั้น
ทีนี้แต่ละคนก็เลยเหมือนมีครูพี่เลีย้ ง 2 คน ก็เพิ่มจากที่บอกคณะไป
คนนึงแบบนี้ค่ะ (หัวเราะ)”
ครูพี่เลีย้ งคนที่ 3

(1.2) สมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาไม่ทราบกาหนดการ
และข้อมูลระบบการนิเทศที่จัดทาโดยฝ่ายฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
แผนการนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูของของคณะครุศาสตร์ที่
ดาเนินการโดยฝ่ายฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูดาเนินการเสร็จเรียบร๎อยภายหลังจากที่นักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูได๎รับหนังสือสํงตัว และเข๎าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูภายในสถานศึกษา ทาให๎
กรณีศึกษาไมํทราบวําอาจารย์นิเทศของตนคือใคร และอาจารย์นิเทศก์ไมํทราบวําตนเองจะต๎องไป
นิเทศนักศึกษาคนใดที่โรงเรียนใดบ๎าง จึงทาให๎นักศึกษาไมํสามารถปรึกษาอาจารย์นิเทศก์ได๎ใน
ชํวงแรกของการเข๎าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูภายในสถานศึกษา และทาให๎อาจารย์นิเทศก์ไมํทราบวํา
ครูพี่เลี้ยงภายในสถานศึกษาของกรณีศึกษาคือใคร ดังบันทึกการสัมภาษณ์กรณีศึกษาและอาจารย์
นิเทศก์ ดังนี้
“คือหนูก็รอกันอยู่เลยค่ะว่าอาจารย์นิเทศก์ของหนูคือใคร
ตอนนี้คือยังไม่รู้อะไรเลยค่ะอาจารย์ แล้วมันมีปญ
ั หาต้องปรึกษา
อาจารย์ก็ถามอาจารย์ทสี่ าขาไปก่อน แต่คืออาจารย์เองก็ไม่รู้ว่าจะ
ได้มานิเทศพวกหนูมั้ยแบบนี้คะ่ ”
กรณีศึกษาที่ 1
“...ตอนนี้พี่ยังไม่ได้จัดอาจารย์นิเทศก์เลยค่ะ กาลังเช็ควันว่าง
กันอยู่ คือสาขาพี่มันเปลี่ยนทุกปีค่ะ ขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์แต่ละท่าน
สะดวกวันไหนกันบ้าง ก็จะมาจัดทีมออกพร้อมกัน ไม่ได้ยึดนักศึกษา
หรือยึดโรงเรียนเป็นหลักอะไรเลย เพราะรุ่นนี้นักศึกษาเยอะมาก...”
อาจารย์นิเทศก์ และประธานสาขาวิชาภาษาไทย
“ตามปกติ ปีที่ผ่านๆ มา โรงเรียนที่หนูบอกมา (โรงเรียน ค.
และโรงเรียน ง.) อาจารย์นิเทศก็จะเป็น...(อาจารย์นิเทศคนที่ 5) แต่
ตอนนี้ตารางนิเทศมันยังไม่เสร็จไง...”
ประธานสาขาสังคมศึกษา

(1.3) ครูพเี่ ลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์มีภาระงานค่อนข้างมาก
ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์มีภาระงานสอนและภาระงานอื่นๆ
นอกเหนือจากงานสอน โดยพบวําครูพี่เลี้ยงมีภาระงานสอนคํอนข๎างมาก และมีภาระงานในด๎านการ
บริหาร เชํน งานหัวหน๎ากลุํมสาระ งานหัวหน๎าระดับชั้น งานโครงการตํางๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
จากผู๎บริหาร และภาระงานแทรกซ๎อน เชํน การเข๎ารํวมประชุม อบรม หรือนานักเรียนไปแขํงขัน
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ทักษะทางวิชาการตามที่ได๎รับมอบหมาย สํวนอาจารย์นิเทศมีภาระงานด๎านการบริหารจัดการ
หลักสูตร การเป็นวิทยากรอบรมโครงการตามที่ได๎รับมอบหมายคํอนข๎างมาก ซึ่งทาให๎กระทบกับ
ภาระงานหลักของครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ รวมทั้งกระทบกับการดูแลให๎คาปรึกษานักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูภายในสถานศึกษา
“...ถ้าไม่รบกวนเวลางานปกติอย่างที่อาจารย์ว่า
ส่วนตัวพี่ก็ว่าคงไม่เป็นไร”
“ถ้ามีบางทีพี่ไม่สะดวกเข้าประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
แบบนี้ จะเป็นอะไรมัย้ คะ”
“ถ้ามีกาหนดออกตามแผนเป็นระยะๆ 4 รอบ พี่ว่า
มันก็โอเคนะ แบบได้ไปดูเด็กเราเยอะหน่อย ตัวพี่ก็ไม่มีปัญหาอะไร
แต่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ ...อาจารย์แต่ละท่านก็มีภารกิจมากเนอะ น่า
จะต้องวางแผนกัน”
ประธานสาขาวิชาภาษาไทย
“ติดอยู่อย่างเดียว เรื่องเวลานั่นแหละค่ะ คือช่วงนี้
(พฤษภาคม –กรกฎาคม) มันปิดเทอมอยู่ก็จริงนะคะอาจารย์ บางที
คนนอกดูก็แบบเราน่าจะว่างสักหน่อย แต่จริงๆ ก็ตดิ ประชุมนู่นนี่
ตลอดอย่างที่อาจารย์ทราบแหละค่ะ ถ้าปรับตามช่วงที่ลงตารางนิเทศ
ไว้แล้วอะไรแบบนี้จะดีมากเลย”
อาจารย์นิเทศก์สาขาภาษาไทย

(1.4) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินการตามกระบวนการมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการคาดเคลื่อน
ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการดาเนินงานตามกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพคลาดเคลื่อน
โดยผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องบางสํวนเข๎าใจวําต๎องให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวม หรือให๎นักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครูได๎เข๎าไปมีสํวนรํวมกับกิจกรรมในชุมชน
“ดีเลยนะ สาขาสังคมเนี่ย ปกติเน้นให้นักศึกษาได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมทากิจกรรมกับชุมชนอยู่แล้ว กระบวนการฯ นี้ใช้แนวคิด
ชุมชนการเรียนรู้ ก็สอดคล้องกับทิศทางที่สาขาทาอยู่พอดี”
ประธานสาขาสังคมศึกษา
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(2) ข้อมูลและสภาพปัญหาระหว่างการดาเนินการขั้นที่ 1 สร้างกลุ่มชุมชน
ขั้นที่ 1 สร๎างกลุํมชุมชน เป็นขั้นตอนที่ผู๎วิจัยนัดหมายกรณีศึกษา ครูพี่เลี้ยง และ
อาจารย์นิเทศเข๎ารํวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให๎เกิดการรวมตัวกันเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพภายในสถานศึกษา และรํวมกันระบุเป้าหมาย รวมทั้งแผนการดาเนินงานตามกระบวนการที่
วางไว๎ ทั้งนี้พบวํามีประเด็นที่นําสนใจ ดังนี้
(2.1) ใช้เวลาในการกาหนดเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินงานของชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพค่อนข้างมาก
นักศึกษาที่เป็นกรณีศึกษา ครูพี่เลี้ยง รวมทั้งอาจารย์นิเทศก์ที่มารวมตัวกัน
เป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ใช๎เวลาในการกาหนดเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินงาน
ของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพคํอนข๎างมาก เนื่องจากตารางสอนของกรณีศึกษา ครูพี่เลี้ยงยังมีการ
เปลี่ยนแปลง ไมํแนํนอน รวมทั้งชํวงเวลาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1
เป็นชํวงเวลาทับซ๎อนระหวํางปิดภาคการศึกษาปลายและชํวงต๎นของภาคการศึกษาต๎นในมหาวิทยาลัย
ทาให๎เกิดข๎อจากัดในการวางแผนการดาเนินการของอาจารย์นิเทศก์ ทั้งนี้เป้าหมายการเรียนรู๎และ
แผนการดาเนินงานตามกระบวนการของแตํละชุมชนนาเสนอในภาคผนวก
(2.2) สมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาแต่ละแห่งกาหนด
ช่วงเวลาดาเนินกิจกรรมตามขั้นตอนต่างๆ ทับซ้อนกัน
สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาทั้ง 4 แหํง มีการ
กาหนดชํวงเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎หลังการออกแบบการเรียนการสอน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎หลังการจัดการเรียนรู๎ในชํวงเวลาทับซ๎อนกัน ทาให๎ผู๎วิจัยในฐานะผู๎ใช๎กระบวนการ มีความ
จาเป็นต๎องประสานงานกับสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาเพื่อรํวมกันปรับแก๎
แผนการดาเนินงานของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพแตํละแหํง เพื่อไมํให๎การกาหนดแผนการ
ดาเนินงานของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพแตํละแหํงมีชํวงเวลาทับซ๎อนกัน
(3) ข้อมูลและสภาพปัญหาระหว่างการดาเนินการขั้นที่ 2 ค้นพบปัญหา
ชํวงระยะแรก ของการเข๎าสังเกตชั้นเรียนตามแผนการดาเนินงานของชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาแตํละแหํง เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอการชี้ให๎กรณีศึกษา
เห็นสภาพปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู๎ของผู๎เรียน อันเนื่องมาจากปัญหา รวมทั้งจุดบกพรํอง หรือจุดที่ควร
ได๎รับการพัฒนาเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนของตนเอง จากการสังเกตชั้นเรียนของ
กรณีศึกษา รวมทั้งการสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ อยํางไมํเป็นทางการเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู๎ของกรณีศึกษา และการเรียนรู๎ของนักเรียน อันเนื่องมาจากปัญหา รวมทั้งจุดบกพรํอง หรือจุดที่
ควรได๎รับการพัฒนาเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษา มีข๎อค๎นพบที่สาคัญ ดังนี้
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(3.1) ครูพี่เลี้ยงที่เป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษามักจะ
ให้ข้อมูลในเชิงบวกเท่านั้น
ในชํวงสัปดาห์แรกครูพี่เลี้ยงสํวนใหญํจะให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการออกแบบการเรียน
การสอน แผนการจัดการเรียนรู๎ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของกรณีศึกษาในเชิงบวก แม๎ในชั้นเรียน
จะพบวํานักเรียนมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู๎ อันสืบเนื่องมาจากข๎อบกพรํองในการออกแบบ
การเรียนการสอนของกรณีศึกษา อยํางไรก็ตาม เมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เกี่ยวกับประเด็นปัญหาใน
การออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษา และอาจารย์นิเทศชี้ประเด็นปัญหาสาคัญ จึงชํวยให๎ครูพี่
เลี้ยงเห็นประเด็นสาคัญในการออกแบบการเรียนการสอนที่กรณีศึกษาควรปรับปรุงแก๎ไข เพื่อชํวยให๎
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎ดีขึ้น และนักเรียนเกิดการเรียนรู๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎
(3.2) อาจารย์นิเทศก์บางท่านเคยชินกับแนวทางการนิเทศแบบมุ่งเน้นพฤติกรรม
การสอนของนักศึกษา
การให๎ข๎อมูลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผลการปฏิบัติเพื่อรํวมกันระบุ
สภาพปัญหาการเรียนรู๎ของนักเรียน ที่สามารถแก๎ไขได๎ด๎วยการออกแบบการเรียนการสอนของ
กรณีศึกษาในชํวงระยะแรก พบวํา บางครั้งอาจารย์นิเทศก์จะให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของ
กรณีศึกษาที่มีข๎อบกพรํอง หรือควรปรับปรุง โดยอาจไมํได๎ชี้ให๎กรณีศึกษาเห็นวํามีผลกระทบตํอการ
เรียนรู๎ของนักเรียนในชั้น และอาจไมํมีความเกี่ยวข๎องกับการออกแบบการเรียนการสอน
ทั้งนี้ สภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาแตํละคน จะ
นาเสนออยํางละเอียดในบทที่ 5
(4) ข้อมูลและสภาพปัญหาระหว่างการดาเนินการขั้นที่ 3 วางแผนพัฒนาตน
การสัมภาษณ์สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพครู เกี่ยวกับการดาเนินการใน
ขั้นที่ 3 วางแผนพัฒนาตน พบวําวิธีการพัฒนาตนเองของกรณีศึกษา มีดังนี้
(4.1) ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง
ในชํวงวงจรแก๎ปัญหารอบแรก กรณีศึกษาจะค๎นคว๎าหาข๎อมูลเพื่อ
พัฒนาตนเอง และแก๎ไขปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนด๎วยตนเองเป็นหลัก โดยใช๎ข๎อมูลที่ได๎
จากการสืบค๎นทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งประสบการณ์เดิม
“หลักๆ ก็จะหาจากยูทูปอะไรแบบนั้นค่ะ คือดูว่าเรื่องที่เรา
สอนนี่เค้าสอนยังไง ก็เอามาปรับๆ ให้เข้ากับวิธีที่เคยเห็นอาจารย์บาง
ท่านสอนมาและที่เพื่อนนักศึกษาด้วยกันได้ทาการทดลองสอนตอน
เรียนมาค่ะ แบบคิดว่าน่าจะนามาสอนเรื่องที่เราจะสอนได้ ก็เอามาใช้”
กรณีศึกษาที่ 5
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“หนูก็จะลองค้นหางานจากเว็บไซต์ จากยูทูปค่ะ หาวิธสี อน
หาสื่อ มากขึ้นจากเมื่อก่อน แล้วก็ไม่ค่อยยึดแบบต้องพูดหรืออธิบาย
ข้อความทุกอย่างเหมือนหนังสือเรียนแบบนี้ค่ะ ใช้หลายๆ อย่างมา
ประกอบกัน”
กรณีศึกษาที่ 6

(4.2) ปรึกษาครูพี่เลี้ยงและเพื่อนนักศึกษาที่เป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพภายในสถานศึกษาเดียวกัน
ในชํวงวงจรแก๎ปัญหารอบแรก กรณีศึกษาพูดคุยหรือปรึกษาครูพี่เลี้ยง
และกรณีศึกษาที่เป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพในสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูแหํง
เดียวกัน แตํแทบจะไมํได๎ปรึกษาหรือขอข๎อมูลสาคัญจากอาจารย์นิเทศก์ในระหวํางการออกแบบการ
เรียนการสอนเลย
“คุยกับเพื่อนๆ ที่อยู่ด้วยกันก่อนเลยค่ะ แบบว่าจะทาอะไร
ยังไง แล้วถึงปรึกษาครูพี่เลี้ยง แบบว่าที่หนูจะทามันเหมาะสมมัย้ ”
กรณีศึกษาที่ 4
“จริงๆ ก็แทบจะไม่ได้ดู ไม่ได้คุยอะไรเลยนะคะก่อนที่จะไป
ดูเค้าที่โรงเรียน ก็ด้วยข้อจากัดเรื่องเวลาค่ะ อาศัยที่อาจารย์สรุป
ประเด็นมาให้แต่ละครั้งก็เลยรู้ว่าเค้าจะสอน จะทาอะไรบ้าง”
อาจารย์นิเทศก์ภาษาไทย
“คือตอนที่เค้าคิดเค้าทา ก่อนจะได้แผนมาคุยกันนี่แทบ
ไม่ได้คุยอะไรค่ะ ไม่ได้เตรียมข้อมูลหรืออะไรที่มันเฉพาะแต่ละคาบไว้
พี่ก็ให้หนังสือ ให้คู่มืออะไรแบบนีไ้ ปแต่แรก ตอนเริ่มเปิดเทอมค่ะ ที่นี้
เค้าก็ทามาเสร็จเลย ได้คยุ หลักๆ นี่ก็ตอนที่เค้าออกแบบวางแผน
มาแล้วค่ะ”
ครูพี่เลีย้ งสังคมศึกษา

(4.3) ปรึกษาเพื่อนนักศึกษาที่เป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพต่าง
สถานศึกษา
ในวงจรแก๎ปัญหารอบหลัง พบวํา บางครั้งกรณีศึกษาจะปรึกษาเพื่อน
กรณีศึกษาที่เป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพตํางสถานศึกษา ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ใน
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เรื่องที่ใกล๎เคียงกัน เนื่องจากกรณีศึกษารับทราบข๎อมูลระหวํางชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพของ
สถานศึกษาที่แตกตํางกันผํานเครือขํายออนไลน์
“ส่วนใหญ่จะคุยกับเพื่อนๆ ที่อยู่ดว้ ยกันมากกว่าค่ะ แต่
แบบมีบางเรื่องที่เห็นว่าเพื่อนโรงเรียนอื่นเค้าสอนแบบมันใกล้เคียง
กับเรา ดูจากในเพจน่ะค่ะ ก็มีแอบคุยกันบ้าง (หัวเราะ) แบบว่าทา
อะไรยังไง แล้วก็ลองเอามาปรับๆ ดูกับของเราแบบนี้ค่ะ”
กรณีศึกษาที่ 3

(5) ข้อมูลและสภาพปัญหาระหว่างการดาเนินการขั้นที่ 4 ฝึกฝนออกแบบการเรียน
การสอน
การเก็บรวบรวมข๎อมูลในขั้นตอนนี้พบวํา กระบวนการหลักที่เกิดขึ้นในขั้นตอน
ที่ 4 ฝึกฝนออกแบบการเรียนการสอน คือ การสะท๎อนผลการออกแบบการเรียนการสอนของ
กรณีศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ โดยผู๎วิจัยพบวํา
(5.1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลหลังการออกแบบการเรียนการสอน
มีความจาเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผลหลังการออกแบบการเรียนการสอน
ของกรณีศึกษา ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ ชํวยให๎นักศึกษาได๎แนวทางที่เหมาะสมกํอนที่จะพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู๎ และนาไปใช๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ โดยครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์เห็นด๎วยกับ
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพื่อชํวยให๎นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูออกแบบการเรียนการสอน
ได๎อยํางเหมาะสม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดีขึ้น โดยให๎ข๎อมูลการ
สัมภาษณ์ ดังนี้
“พี่วา่ แบบนี้ดีนะ คือเค้ารู้ว่าควรปรับควรแก้อะไร ควรจัด
กิจกรรมอะไรแบบไหน กาหนดจุดประสงค์ยังไง ตัดเนื้อหาอะไรที่มัน
ไม่สาคัญออกไปได้บ้าง เค้าก็กล้าเล่ากล้าพูดว่าจะจัดอะไรยังไง เด็ก
คนอื่นพี่ก็จะไปดูสอนนั่นแหละเป็นหลัก แล้วก็นิเทศหลังสอน คอม
เม้นต์กิจกรรมอะไรแบบนี้ไป ก็เป็นรายบุคคล บางทีออกนิเทศพร้อม
อาจารย์คนอื่นในสาขา แต่ก็จะนิเทศใครนิเทศมันนะ ไม่ได้มาคุยกัน
เสนอแนวทางพร้อมๆ กันนี่ไม่มีเลย ยิ่งให้ครูพี่เลี้ยงมาคุยด้วยนี่ยิ่ง
ยาก บางทีไปก็ไม่เจอเค้าหรอก หรือเจอเค้าก็จะว่าเด็กเราดีอย่างนั้น
อย่างนี้ หาไม่ดีนี่แทบจะไม่มีเลย...”
อาจารย์นิเทศก์สังคมศึกษา
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“จริงๆ ถ้าได้คยุ ก่อนที่เค้าจะเขียนแผน ว่าเค้าจะทาอะไร
ยังไง มันสอดคล้องกับจุดประสงค์มั้ย วัดผลได้รึเปล่าอะไรแบบนี้
มันดีเลยนะคะ คือเค้าก็มเี วลาไปปรับไปแก้ เวลาไปสอนจริงๆ มันก็ดี
กับเด็ก กับตัวเค้าเอง ปกติเราก็คยุ ตอนก่อนจะสอนแค่ไม่กี่นาที บาง
ทีเค้าก็แก้อะไรไม่ทันละ...”
อาจารย์นิเทศก์ภาษาไทย
“ได้มาคุยกันแบบนี้ จริงๆ นอกจากนักศึกษาจะได้
ประโยชน์แล้วครูพี่เลี้ยงเองก็ได้ด้วยนะคะ คือมันได้แลกเปลี่ยนกัน ได้
คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียน
แบบออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะสอนนักเรียน ก็
ได้มมุ มองอะไรใหม่ๆ ที่เราไม่รู้ พีก่ ็อายุเยอะแล้วเนอะ บางทีก็ไม่ค่อย
รู้อะไรใหม่ๆ (หัวเราะ) ”
ครูพี่เลีย้ งสังคมศึกษา

(5.2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลหลังการออกแบบการเรียนการสอน
มีหลายลักษณะ
จากการสังเกตการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผลการปฏิบัติของ
สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาแตํละแหํง พบวํา ลักษณะการปฏิบัติในขั้นตอน
นี้มี 3 ลักษณะ คือ 1) สมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครบถ้วน โดย
กรณีศึกษาสะท๎อนผลการออกแบบการเรียนการสอน ครูพี่เลี้ยงของกรณีศึกษาและอาจารย์นิเทศก์
รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผลการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษา 2) สมาชิกชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วยกรณีศึกษาและอาจารย์นิเทศก์ โดย
กรณีศึกษาสะท๎อนผลการออกแบบการเรียนการสอน และอาจารย์นิเทศก์รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และ
สะท๎อนผลการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษา 3) สมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วยกรณีศึกษาและครูพี่เลี้ยง โดยกรณีศึกษาสะท๎อนผลการออกแบบ
การเรียนการสอน และครูพี่เลี้ยงรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผลการออกแบบการเรียนการสอน
ของกรณีศึกษา
(5.3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลหลังการออกแบบการเรียนการสอน
ต้องอาศัยการฝึกฝน
การสังเกตการสะท๎อนผลการออกแบบการเรียนการสอนของ
กรณีศึกษา พบวํา กรณีศึกษาสะท๎อนผลการออกแบบการเรียนการสอน โดยสามารถอธิบายแนวทาง
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ที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎ชัดเจนขึ้นในแตํละครั้ง ดังเชํน การสะท๎อนผลการออกแบบการเรียน
การสอนของกรณีศึกษาที่ 9
ครั้งแรก กรณีศึกษาสะท๎อนผลการออกแบบการเรียนการสอนในของ
ตนเองในลักษณะ “เลําสิ่งที่ทา” ดังนี้
“หนูสอนวิชาประวัติศาสตร์ค่ะ เรือ่ ง “ยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์” กาหนดวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) นักเรียนอธิบาย
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ได้ ...และ 3) ... หนูว่าจะนาเข้าสู่บทเรียน
โดยการให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ ...ทีนี้หนูก็จะติดบัตรคาหรือรูปภาพหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ทั้งหลักฐานที่มลี ายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่มี
ลายลักษณ์อักษร แล้วให้นักเรียนยกตัวอย่างหลักฐานทั้ง 2 ประเภท
ส่วนหนูก็จะเขียนแผนผังความคิดแล้วก็จะสรุปเกีย่ วกับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ค่ะ...”

ครั้งที่สอง กรณีศึกษาสะท๎อนผลการออกแบบการเรียนการสอนในของตนเอง
ในลักษณะ “เลําเหตุผลที่ทา” คือ มีการแสดงให๎เห็นความเชื่อมโยงของแนวทางการจัดกิจกรรมกับ
จุดประสงค์การเรียนรู๎ เชํน
“ของคาบนี้หนูสอนเรื่อง ประเภทของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ค่ะ หนูกาหนดวัตถุประสงค์แค่ 2 ข้อ ค่ะ คือ 1) นักเรียน
ระบุหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ได้ และ 2) นักเรียนจาแนกประเภท
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้
โดยหนูจะนาเข้าสู่บทเรียน โดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสาคัญยังไง...หนูจะมีบตั รคาหลัก
ฐานทางประวัติศาสตร์ใส่กล่องไว้ให้นักเรียนออกมาจับบัตรคาหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ ทั้งแบบมีลายลักษณ์อักษรและไม่มีลายลักษณ์อักษร
ก็ถ้าเด็กเลือกบัตรคาถูก คือแสดงว่าระบุหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ได้
แล้วทีนี้ก็จะให้บอกว่าเป็นหลักฐานประเภทมีลายลักษณ์อักษรหรือไม่มี
ลายลักษณ์อักษร เป็นการฝึกให้เด็กได้จาแนกประเภทหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ เสร็จแล้วหนูจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มเท่าๆ กัน
ให้แต่ละกลุ่มเล่นเกมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยจาแนกรูป
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ออกเป็นหลักฐานชั้นต้นและชั้นรอง แล้วให้
ทาใบงาน ทีนี้หนูก็ค่อยร่วมสรุปความรู้กับนักเรียนแบบนี้ค่ะ”

(6) ข้อมูลและสภาพปัญหาระหว่างการดาเนินการขั้นที่ 5 ดาเนินการจัดการเรียนรู้
การเก็บรวบรวมข๎อมูลในขั้นตอนนี้มีข๎อค๎นพบสาคัญ ดังนี้
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(6.1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูเป็นสิ่งสาคัญ
จากการสังเกตพบวํา ลักษณะการปฏิบัติในขั้นตอนนี้มี 3 ลักษณะ คือ
1) กรณีศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ครูพี่เลี้ยงของกรณีศึกษาและอาจารย์นิเทศก์เข๎าสังเกต และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎พร๎อมกัน 2) กรณีศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
อาจารย์นิเทศก์เข๎าสังเกต และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยมีครูพี่เลี้ยงของ
กรณีศึกษาคนอื่นเข๎ารํวม และ 3) กรณีศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และมีเพียงอาจารย์นิเทศก์เข๎า
สังเกต และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
(6.2) ควรมีระยะเวลาที่เหมาะสมระหว่างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังและ
สะท้อนผลหลังออกแบบการเรียนการสอนและการดาเนินการจัดการเรียนการสอน
การเข๎าสังเกตชั้นเรียนของกรณีศึกษา พบวํา กรณีศึกษาที่มีเวลา
ระหวํางการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎หลังและสะท๎อนผลหลังออกแบบการเรียนการสอนและการดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนเหมาะสมจะมีการปรับปรุงแก๎ไขแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามที่ได๎รํวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ และกิจกรรมการเรียนรู๎ที่จัดสามารถชํวยลดและ
แก๎ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ทาให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ตามจุดประสงค์ได๎ดีขึ้น เชํน การ
สังเกตชั้นเรียน คาบเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน ก. ของกรณีศึกษาที่ 3 พบวํา
กรณีศึกษามีการปรับปรุงแก๎ไขแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และ
สะท๎อนผลหลังการออกแบบการเรียนการสอน ดังนี้
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลหลังออกแบบการเรียนการสอน
กรณีศึกษา นาเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยการให้นักเรียนอ่านเรื่อง
ภาษาพูดภาษาเขียนจากหนังสือเรียน จากนั้นครูอธิบายเกีย่ วกับความหมายและ
ลักษณะของภาษาพูด ภาษาเขียน เพิ่มเติม แล้วให้นักเรียนออกมาจาแนกภาษาพูด
ภาษาเขียนบนกระดาน และให้นักเรียนแบ่งกลุม่ ทาใบงานเรื่องภาษาพูด ภาษาเขียน
เพื่อประเมินผล
ข้อสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลหลังออกแบบการเรียนการสอน
- ควรใช้กิจกรรมในลักษณะที่ทาให้ผู้เรียนเข้าใจสาระและหลักการของภาษา
พูด ภาษาเขียนมากยิ่งขึ้น โดยอาจนาเข้าสู่บทเรียนในลักษณะการให้ตัวอย่างประโยค
ภาษาพูด หรือภาษาเขียน
- อาจใช้การสุ่มเรียกตัวแทนนักเรียน อาจเป็นตัวแทนกลุ่มย่อย หรือตัวแทน
นักเรียนชายหรือนักเรียนหญิง ให้ตอบหรือเขียนประโยคที่สอดคล้องกันเป็นคู่ๆ หรือ
อาจใช้ลักษณะของการถามตอบ เช่น ผู้สอนอ่านประโยคที่ใช้ภาษาพูด ให้ตัวแทน
นักเรียนบอกประโยคที่ใช้ภาษาเขียน โดยให้ตัวอย่างพอสมควร จากนั้นอธิบาย
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ประกอบตัวอย่างเพื่อให้ผเู้ รียนเห็นหลักการ ร่วมกับการอธิบายจากหนังสือเรียน ก่อน
จะให้ผู้เรียนทาใบงาน
กรณีศึกษาปรับปรุงแก้ไขแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ดังนี้
- เริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยการให้ผู้เรียนอ่านตัวอย่างประโยคภาษา
พูด และภาษาเขียนที่เตรียมมาทีละคู่ และชี้ให้ผเู้ รียนสังเกตเห็นความแตกต่าง แล้วให้
ผู้เรียนอ่านลักษณะและความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและเขียนจากในหนังสือเรียน
- มีการให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มจากสลากรูปสัตว์ ทาให้
ผู้เรียนทั้งชายและหญิงกระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
- มีกิจกรรมให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มก็ส่งตัวแทนไปเติมประโยคภาษาเขียนที่
สอดคล้องกับภาษาพูดที่ผสู้ อนกาหนด
- มีการนาผู้เรียนร่วมกันเฉลย และให้คะแนนกลุม่ โดยเรียกตัวแทน 1 คน ไป
ทาหน้าที่เขียนคะแนน ก่อนให้แต่ละกลุม่ ร่วมกันทาใบงาน

(6.3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ควรมุ่งเน้นที่ผลการเรียนรู้ของนักเรียน
กรณีศึกษาเห็นวํา ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดีขึ้น โดยมีการรับรู๎วําสภาพ
ปัญหาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนอันเนื่องมาจากปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนในตอนแรกนําจะ
ได๎รับการแก๎ไข และมีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ขึ้น
“จากสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ของหนู ที่ตอนแรกๆ
ไม่รู้ว่านักเรียนแบบเกิดการเรียนรูต้ ามจุดประสงค์จริงๆ หรือว่าแค่จา
คาจาอะไรแบบนี้ได้จากหนังสือแล้วก็มีปัญหาเรื่องการแบ่งกลุ่ม หนูก็
คิดว่าตอนสอนมันก็แบบดีขึ้นนะคะ (หัวเราะ) คือ พอใช้เทคนิคแบบ
แบ่งกลุ่มอะไรแบบนี้ นักเรียนก็ดูจะร่วมมือมากขึ้นค่ะ แบบเขียน
ประโยคแบบนี้ได้ ทาแบบฝึกหัดได้ ตอบถูกมากขึ้น กิจกรรมมันแบบ
คาถามไม่ตรงตามหนังสือเลยก็ตอบได้ค่ะ(ยิ้ม)”
กรณีศึกษาที่ 3

2.2 ประเด็นการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการ
เรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ได้จาก
การดาเนินการวิจัยระยะที่ 2 การศึกษาภาคสนาม
ผู๎วิจัยได๎ศึกษาข๎อมูลและสะท๎อนความคิดจากข๎อมูลดังกลําวข๎างต๎นเพื่อสร๎างข๎อสรุป
เกีย่ วกับสภาพและปัญหาที่พบระหวํางการดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการ
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เรียนการสอนโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู และนัย
สูํการปรับปรุงแก๎ไขกระบวนการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2 ประเด็นสาคัญและนัยสูํการปรับปรุงแก๎ไขกระบวนการระหวํางการศึกษาภาคสนาม
สรุปสภาพและปัญหาระหว่าง
การศึกษาภาคสนาม
1) ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีความ
เข๎าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
กระบวนการฯ โดยใช๎แนวคิด
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
คลาดเคลื่อน

นัยสู่การปรับปรุงกระบวนการฯ
ระยะที่ 2 ระหว่างการศึกษาภาคสนาม
เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างการดาเนินงานตาม
กระบวนการฯ เพื่อให๎ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง ได๎แกํ ผู๎บริหาร
สถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ หรือหนํวยงานที่
ต๎องการพัฒนาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูสาหรับนักศึกษา
เห็นภาพชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ และมีความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับ
1) รูปแบบของการดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครูโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ซึ่งมี
ขนาดหรือระดับของการรวมกลุํมแตกตํางกันไป ขึ้นอยูํกับผู๎มี
บทบาทหลักในการดาเนินการเพื่อให๎เกิดการรวมกลุํมสมาชิก
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
2) ลักษณะการรวมกลุํมยํอยของสมาชิกภายในชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ซึ่งจะแตกตํางกันไปตามบริบทการ
ทางานของครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ที่ดูแลนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูแตํละคน
2) นักศึกษา อาจารย์
เพิ่มรายละเอียดกํอนการดาเนินงานตามกระบวนการ โดย
นิเทศก์ทราบข๎อมูลแผนการนิเทศ
1) กาหนด ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมและ
ของคณะครุศาสตร์คํอนข๎างลําช๎า สนับสนุนให้เกิดโครงสร้างการดาเนินการ เสริมสร้าง
รวมทั้ง ผู๎ที่เข๎ารํวมเป็นสมาชิก
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู เพื่อให๎ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎
ภายในสถานศึกษาแตํละแหํงไมํ พิจารณากาหนดรูปแบบของการดาเนินการที่สอดคล๎องกับ
ทราบข๎อมูล และไมํมี
บริบทการทางานจริง และผู๎ที่จะดาเนินการได๎เตรียมพร๎อม
ความคุ๎นเคยระหวํางกัน
ในการดาเนินการ ซึ่งต๎องอาศัยข๎อมูลเกี่ยวกับตารางหรือ
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นัยสู่การปรับปรุงกระบวนการฯ
ระยะที่ 2 ระหว่างการศึกษาภาคสนาม
แผนการปฏิบัติงาน การนิเทศ ซึ่งการวางระบบการใช๎
กระบวนการนี้จะมีผลให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝ่ายได๎รับทราบ
ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอการดาเนินการตามกระบวนการ
รวมทั้งชํวยให๎ผู๎ที่จะเข๎ารํวมเป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาแตํละแหํงได๎ทาความรู๎จักซึ่ง
กันและกัน
2) กาหนดกลยุทธ์“ชัดเจน เชื่อใจ เชื่อมต่อ ชื่นชม”
ในการวางระบบการใช๎กระบวนการ โดย (1) สื่อสารให๎ผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎องเข๎าใจภาพรวมของการดาเนินการอยํางชัดเจน
(2) สร๎างความเชื่อใจระหวํางผู๎ดาเนินการและผู๎ที่มีสํวน
เกี่ยวข๎อง (3) สร๎างเครือขํายหรือชํองทางการติดตํอสื่อสาร
และ (4) การให๎ข๎อมูลเชิงบวกแกํ นักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และ
อาจารย์นิเทศก์ เพื่อให๎ทุกฝ่ายเห็นความสาคัญของการ
รํวมมือกัน
3) ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ กาหนดกลยุทธ์“ยืดหยุ่น ยินดี”ในการดาเนินการขั้นที่ 2 การ
มีภาระงานมาก
ดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียน
การสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูผํานวงจร
แก๎ปัญหา โดย (1) พร๎อมยืดหยุํน ปรับเปลี่ยนแผนการหรือ
กาหนดการปฏิบัติงาน ให๎สอดคล๎องกับภาระงานแทรกซ๎อน
สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และ 2) การนาเสนอความสาเร็จให๎สมาชิกชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพตํางสถานศึกษาได๎รํวมรับทราบ และ
ยินดี
4) การดาเนินการตาม
กาหนดจุดมุํงหมายของแตํละขั้นตอน กระบวนการหลัก
ขั้นตอนของกระบวนการฯ บาง รวมทั้งบทบาทของผู๎ดาเนินการ และบทบาทของสมาชิก
ขั้นตอนอาจมีข๎อจากัดในการ
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ได๎แกํ นักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และ
ปฏิบัติจริง
อาจารย์นิเทศก์ ที่สอดคล๎องกับกระบวนการหลักให๎ชัดเจน
เป็นรูปธรรม สอดคล๎องกับกลยุทธ์ในการดาเนินการ เชํน
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นัยสู่การปรับปรุงกระบวนการฯ
ระยะที่ 2 ระหว่างการศึกษาภาคสนาม
ขั้นตอนที่ 3 ริเริ่มพัฒนาตน นักศึกษามีบทบาทในการ
นาเสนอข๎อมูลสาคัญ หรือแหลํงข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอการ
ออกแบบการเรียนการสอนในบทเรียนที่นักศึกษาต๎องการ
พัฒนาการออกแบบการเรียนการสอน โดยครูพี่เลี้ยง อาจารย์
นิเทศก์มีบทบาทในการแนะนาหรือให๎ข๎อมูลสาคัญ หรือ
แหลํงข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอการออกแบบการเรียนการ
สอนในบทเรียนที่นักศึกษาต๎องการพัฒนาการออกแบบการ
เรียนการสอนเพิ่มเติม
5) แนวทางในการสร๎างความ เพิ่มรายละเอียดหลังการดาเนินงานตามกระบวนการ (ขั้นที่2)
ยั่งยืนของชุมชนการเรียนรู๎ทาง
1) กาหนด ขั้นที่ 3 การสร้างกลไกขับเคลื่อนการ
วิชาชีพภายในสถานศึกษาไมํ
เสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ชัดเจน
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู เพื่อให๎สมาชิกของชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพได๎ทบทวนผลการดาเนินงานที่ผํานมา
และสรุปผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ รวมทั้งสามารถ
ดาเนินการตามกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพ
ครูโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพไปได๎อยําง
ตํอเนื่องในระยะยาว โดยสอดคล๎องกับบริบทการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูของนักศึกษา และบริบทการทางานของ
ครูพี่เลี้ยง รวมทั้งอาจารย์นิเทศก์
2) กาหนดกลยุทธ์ “ติดต่อ ติดตาม” ในการขับเคลื่อน
กระบวนการเพื่อให๎สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
สามารถดาเนินการตามกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครูโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพไปได๎
อยํางตํอเนื่องในระยะยาว
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ตอนที่ 3 กระบวนการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ได้จากการดาเนินการ
วิจัยระยะที่ 3 สรุปผลการศึกษาภาคสนาม
การนาเสนอข๎อมูลในตอนที่ 3 เป็นการนาเสนอข๎อมูลที่ผู๎วิจัยศึกษาและรวบรวมได๎จาก
การสนทนากลุํมของสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา ประกอบด๎วย นักศึกษาที่
เป็นกรณีศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ภายหลังจากการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในภาค
การศึกษาที่ 1 และการสังเคราะห์ข๎อเสนอแนะของผู๎เชี่ยวชาญ จากนั้นจึงนามาวิเคราะห์และสร๎าง
ข๎อสรุปอุปนัยเพื่อปรับปรุงแก๎ไขกระบวนการ และนาเสนอกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถใน
การออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ โดยการนาเสนอข๎อมูลในตอนที่ 3 แบํงออกเป็น 2 สํวน คือ
3.1 ผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและนัยสู่การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
จากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ผู๎วิจัยได๎ดาเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการสนทนากลุํมของสมาชิกชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ จากนั้นจึงปรับปรุงแก๎ไขกระบวนการกํอนนาเสนอให๎ผู๎เชี่ยวชาญพิจารณา เพื่อนา
ข๎อมูลมาใช๎เป็นพื้นฐานในการสร๎างข๎อสรุปและนัยสูํการปรับปรุงแก๎ไขกระบวนการให๎สมบูรณ์ตํอไป
โดยจากการการศึกษา และรวบรวมข๎อมูลในการดาเนินการวิจัยระยะที่ 3: สรุปผลการศึกษา
ภาคสนาม มีผลการศึกษาที่สาคัญ ดังนี้
1) ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม และการประมวลความรู้ความเข้าใจระหว่างการ
เก็บข้อมูลภาคสนาม
เมื่อผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล รวมทั้งตรวจสอบข๎อมูลการ
ดาเนินงานตามกระบวนการฯ ในภาคการศึกษาที่ 1 เสร็จสิ้น ผู๎วิจัยนาเสนอกระบวนการฯ ซึ่งพัฒนาขึ้น
จากระยะที่ 2 การศึกษาภาคสนาม แกํผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการดาเนินงานตามกระบวนการฯ
ประกอบด๎วย นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ โดยจัดการสนทนากลุํมขึ้น
เพื่อหาข๎อสรุปเกี่ยวกับกระบวนการการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ จากการสนทนากลุํมสรุป
ประเด็นสาคัญได๎ดังนี้
(1) การรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎หลังการออกแบบการเรียนการสอนมี
ความสาคัญตํอผลสาเร็จของกระบวนการ ชํวยให๎นักศึกษาเกิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับการออกแบบการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ และวัตถุประสงค์การเรียนรู๎ รวมทั้งชํวยให๎ครูพี่เลี้ยงและ
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อาจารย์นิเทศก์มีสํวนรํวมในการออกแบบการเรียนการสอน เกิดการเรียนรู๎ในระหวํางการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎และสะท๎อนผล
“ปกติ แผนการจัดการเรียนรู้ก็จะมาจากแผ่นซีดี นี่ก็พูด
ความจริงให้ฟังเนอะ แต่กระบวนการนี้มันช่วยให้ครูพี่เลี้ยงได้ไอเดีย
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น จากที่สอนแบบเรื่อยๆ มาเรียงๆ
มันก็ช่วยให้เราได้พัฒนาขึ้น”
“ได้เอาใจใส่ใกล้ชิดนักศึกษามากขึน้ คือ จริงๆ เราก็
คุยกันทุกวัน แต่มันก็คุยเรื่องทั่วๆ ไป จะให้ไปนั่งดูเค้าสอนตลอดนี่
แทบจะไม่ค่อยมี ทีนี้พอเข้าไปนั่งดูเค้าบ่อยๆ เข้า มันช่วยให้ทั้งเราทั้ง
เค้าเคยชินกับการพูดการให้ข้อมูลด้านการจัดการเรียนรู้”
“มันมีบางประเด็นที่เรามองข้ามนะ แต่พออาจารย์
นิเทศก์ชี้ประเด็น เราก็เออนะ มันใช่ มันช่วยให้เราได้เรียนรู้ร่วมไปกับ
นักศึกษาด้วย”

(2) การดาเนินการตามกระบวนการควรตํอเนื่องครอบคลุมทั้งสองภาค
การศึกษา และครอบคลุมนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูภายในสถานศึกษาทั้งหมด
(3) การดาเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการอาจมีข๎อจากัดเรื่องระยะเวลา
ที่ใช๎ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผล เนื่องจากภาระงานของครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์
(4) การกาหนดชํวงเวลาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ที่คํอนข๎างแนํนอนของกรณีศึกษา
แตํละคน อาจทาให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ไมํครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู๎ เชํน การกาหนดชํวง
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎หลังการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาสาขาสังคมศึกษาทุกวันอังคาร
โดยกรณีศึกษาเลือกออกแบบการเรียนการสอนในสาระที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู๎วันพุธ ซึ่งเป็นคาบ
เรียนวิชาประวัติศาสตร์ ทาให๎การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผลการออกแบบการเรียนการสอน
ของกรณีศึกษาเป็นสาระการเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ตลอดภาคการศึกษา ในขณะที่กลุํมสาระการเรียนรู๎
สังคมศึกษามีสาระการเรียนรู๎ถึง 5 สาระการเรียนรู๎ เป็นต๎น
นอกจากนี้ยังพบวํา ในบางขั้นตอนอาจมีข๎อจากัด ได๎แกํ
ขั้นตอนที่ 1 สร้างกลุ่มชุมชน พบวํา แม๎จะมีชํองทางการสื่อสารผําน
ระบบออนไลน์ ที่เอื้อให๎สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาแตํละแหํงได๎พูดคุยหรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กัน แตํอาจไมํเหมาะสมตํอการใช๎งานของสมาชิก เชํน ครูพี่เลี้ยง หรืออาจารย์
นิเทศก์ที่คํอนข๎างอาวุโส ที่มีข๎อจากัดในการเข๎าใช๎เทคโนโลยี
“คือ ถามว่าเพจในเฟสบุ๊กมันดีมั้ย คือดีนะ ดีมากเลย
เพราะมันทาให้ทั้งนักศึกษา ทั้งครูพี่เลี้ยง อาจารย์นเิ ทศก์ได้เจอกัน
ผ่านช่องทางออนไลน์ แบบต่างโรงเรียนกันก็คุยกันได้ ใครมีข้อมูล
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อะไรก็ไปโพสต์ไปดูกัน แต่ทีนี้อาจารย์บางท่านที่อาวุโสอาจไม่ถนัดใช้
เทคโนโลยี ชุมชนออนไลน์อะไรพวกนี้แล้วไม่ได้เข้าร่วม นักศึกษาก็
ไม่ได้บอกไม่ได้คุยว่าในนั้นคุยอะไรกันบ้าง มันก็จะกลายเป็นบางทีไม่
รู้เรื่องไปได้”
อาจารย์นิเทศก์คนที่ 5

ขั้นตอนที่ 3 ริเริ่มพัฒนาตน พบวํา หากให๎นักศึกษาเป็นผู๎ที่ค๎นหา
ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอการแก๎ไขปัญหาหรือพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอนของตนเองเป็นหลัก
ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ควรมีบทบาทเพียงผู๎สนับสนุน หรือรํวมพิจารณาความเหมาะสมของข๎อมูล
จะชํวยให๎นักศึกษาแก๎ไขปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนของตัวเองได๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น
“การที่ครูพี่เลีย้ ง อาจารย์นเิ ทศก์เป็นคนหาแล้วก็
เตรียมข้อมูลให้นักศึกษามาหยิบไปใช้เลยมันเหมือนนักศึกษาสบาย
ไปค่ะ เพราะ บทบาทหลักอยู่ที่ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นเิ ทศก์ ที่เป็นคน
หาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาให้ ก็เลยคิดว่า นักศึกษาควรมีส่วนร่วม
ในการหาข้อมูลมาด้วย คือ ดีไม่ดไี ม่เป็นไร เพราะยังไงเราก็ต้องมา
แชร์กันในกลุ่มอยู่แล้ว มันน่าจะช่วยให้เค้าหาข้อมูลที่ตรงได้มากขึ้น
แบบหลายหัวดีกว่าหัวเดียว”
อาจารย์นิเทศก์คนที่ 1

2) ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและนัยสู่การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
หลังจากนากระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียน
การสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ซึ่งพัฒนาขึ้นใน
ระยะที่ 2 ระหวํางการศึกษาภาคสนาม ไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญจานวน 5 ทําน ตรวจสอบ ผู๎เชี่ยวชาญได๎ให๎
ข๎อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก๎ไขกระบวนการ มีประเด็นสาคัญและนัยสูํการปรับปรุงแก๎ไข
กระบวนการ ดังนี้
ตารางที่ 3 ข๎อเสนอแนะจากผู๎เชี่ยวชาญและนัยสูํการปรับปรุงแก๎ไขกระบวนการ
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
1. ควรระบุเป้าหมายของกระบวนการให๎มีความชัดเจน
โดยระบุถึงขอบเขตของความสามารถในการออกแบบการ
เรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู เพื่อแสดงให๎
เห็นแนวทางการวัดและประเมินผลในแตํละด๎านที่เป็น
รูปธรรม
2. การระบุหลักการสาคัญของกระบวนการ ควรเพิ่ม

นัยสู่การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
ระบุขอบเขตของความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบตั ิการวิชาชีพครูใน
เป้าหมายของกระบวนการฯ
เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ
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ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักการออกแบบการเรียนการสอนให๎
สอดคล๎องกับเป้าหมายของกระบวนการฯ รวมทัง้ เพิ่ม
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักในการชี้แนะ ให๎คาปรึกษาของครูพี่
เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์

3. การอธิบายโครงสร๎างการดาเนินงานตามกระบวนการ
ควรปรับให๎มีความชัดเจนมากขึ้น
1) รูปแบบการดาเนินการฯ ควรอธิบายข๎อดีข๎อจากัด
ของแตํละรูปแบบ เพื่อให๎ผู๎ที่จะดาเนินการ หรือผู๎ใช๎
กระบวนการฯ เห็นภาพการดาเนินการที่เป็นรูปธรรม และ
สามารถนาไปปฏิบัติได๎จริง
2) ควรปรับภาษาที่ใช๎ในการกาหนดลักษณะการ
รวมกลุํมยํอยของสมาชิกภายในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ให๎สื่อความหมายสอดคล๎องกับคาอธิบาย

4. ควรเพิ่มรายละเอียดของขั้นตอนการดาเนินการในขั้น
ที่ 2 ให๎เห็นถึงกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบตั ิการวิชาชีพครู ซึ่งควรเสนอให๎เห็นวํา
กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาที่เข๎า
รํวมกระบวนการแตกตํางจากการออกแบบการเรียนการสอน
โดยทั่วไปอยํางไร

นัยสู่การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
ออกแบบการเรียนการสอน ใน
กระบวนการระยะที่ 2 รวมทั้งอธิบาย
เกี่ยวกับการชี้แนะและ ให๎คาปรึกษา
ของครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์
เพิ่มเติมในสํวนของบทบาทครูพเี่ ลี้ยง
และอาจารย์นิเทศก์
1) อธิบายข๎อดีข๎อจากัดของ
รูปแบบการดาเนินการฯ แตํละ
รูปแบบ ให๎เห็นภาพการดาเนินการที่
เป็นรูปธรรม และสามารถนาไปปฏิบัติ
ได๎จริง
2) กาหนดลักษณะการ
รวมกลุํมยํอยของสมาชิกภายในชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ให๎สื่อ
ความหมายสอดคล๎องกับคาอธิบาย
เป็น one to one, one to many
และ many to one
เพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการ
ดาเนินการในขัน้ ที่ 2 เพื่อให๎เห็นถึง
กระบวนการออกแบบการเรียนการ
สอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู

นอกจากข๎อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก๎ไขกระบวนการทั้งหมดข๎างต๎น
ผู๎วิจัยได๎ประมวลความรู๎ ความเข๎าใจ และประสบการณ์ในการเก็บข๎อมูลภาคสนามในระหวํางนักศึกษา
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู รํวมกับผู๎บริหาร ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ เพื่อเพิ่มเติมประเด็นในการ
ปรับปรุงแก๎ไขกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎แนวคิด
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูให๎มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนี้
1. กระบวนการที่ต๎องดาเนินการรํวมกับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูมีข๎อจากัด
หลายประการ เนื่องจากนักศึกษาบางสํวนต๎องปฏิบัติหน๎าที่เสมือนครูประจาการ ต๎องรับผิดชอบภาระ
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งานบางสํวนแทนครูพี่เลี้ยง นอกจากนั้นยังมีภาระงานแทรกซ๎อนที่ต๎องปฏิบัติตามที่ได๎รับมอบหมาย
จากผู๎บริหาร
2. การโน๎มน๎าวหรือจูงใจให๎นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ครูพี่เลี้ยง รวมทั้ง
อาจารย์นิเทศก์ให๎เข๎ามารํวมกระบวนการดาเนินงานตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพเป็นสิ่ง
สาคัญ และมีข๎อจากัดในการปฏิบัติพอสมควร การวางระบบในการใช๎กระบวนการฯ รวมทั้งกลยุทธ์ที่
ใช๎ในการดาเนินการในชํวงแรกจึงเป็นสิ่งจาเป็น อยํางไรก็ตาม มีประเด็นที่ต๎องพิจารณาวําเป็นสิ่งที่
ชํวยสํงเสริม สนับสนุนการดาเนินงาน หรือเป็นอุปสรรคตํอการดาเนินงาน เชํน การสื่อสารผําน
เครือขํายออนไลน์ เนื่องจากการใช๎เครือขํายออนไลน์ในการติดตํอสื่อสารนั้น ผู๎ใช๎จาเป็นต๎องมีทักษะ
และต๎องอาศัยเครื่องมือ เชํน คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมตํอสัญญาณอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือ
แท็ปเล็ตที่มีการเชื่อมตํอสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร๎สาย เป็นต๎น
3. การสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์นั้น
สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาควรจะเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเอกเดียวกัน จึง
จะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผลการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นระบบการสํง
นักศึกษาออกไปฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูภายในสถานศึกษาจึงต๎องรองรับหรือสอดคล๎องกับรูปแบบ
ของการดาเนินการฯ เนื่องจาก การนานักศึกษาทั้งหมดที่อยูํภายในสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ครูแหํงเดียวกันแตํมีวิชาเอกแตกตํางกันไป รวมทั้งครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์มาเข๎ารํวม
กระบวนการฯ อาจไมํกํอให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ที่ชํวยสํงเสริมความสามารถในการออกแบบการ
เรียนการสอนของนักศึกษาได๎มากนัก และแม๎วําการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพระหวําง
สถานศึกษาจะชํวยให๎นักศึกษาสาขาวิชาเอกเดียวกันได๎รับประโยชน์จากการเข๎ารํวมเป็นสมาชิกชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ แตํอาจมีข๎อจากัดในการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพระหวํางสถานศึกษา
เนื่องจากวัฒนธรรมการทางานของสถานศึกษาแตํละแหํงแตกตํางกัน รวมทั้ง ตารางการทางานของ
นักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์อาจไมํสอดคล๎องกัน
การดาเนินการปรับปรุงแก๎ไขกระบวนการหลังการศึกษาภาคสนามทาให๎ได๎
“กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ” ซึ่งเป็นกระบวนการฉบับสมบูรณ์ ดังนาเสนอใน
หัวข๎อ 3.2
3.2 กระบวนการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ฉบับสมบูรณ์)
การสังเคราะห์ข๎อมูลจากเอกสารตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องและการเก็บรวบรวมข๎อมูลการศึกษา
ภาคสนาม ดังที่ได๎เสนอรายละเอียดในตอนที่ 1 และ 2 รวมทั้ง ตอนที่ 3 หัวข๎อ 3.1 ทาให๎ผู๎วิจัย
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สามารถนาเสนอกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กระบวนการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ฉบับสมบูรณ์)
บทนา
จากการศึกษาพบวํา มีงานวิจัยจานวนมากยืนยันวํา การที่ครูมีความรู๎ ทักษะที่เหมาะสม
รวมถึงการเตรียมครูใหมํให๎มีสมรรถนะที่ดียํอมสํงผลโดยตรงตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
(Brookfield & Brookfield, 1995; Darling-Hammond, 2000) แตํปัญหาสาคัญประการหนึ่งของ
การเตรียมนักศึกษาครู พบวํา เมื่อเข๎าไปฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา นักศึกษาครูสํวนใหญํ
มีความสับสนในกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน รวมทั้งการเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎ ไมํ
สามารถหาวิธีการหรือกระตุ๎นให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น การสํงเสริม
ให๎นักศึกษาครูสามารถออกแบบการเรียนการสอนและสามารถจัดการเรียนรู๎ให๎แกํนักเรียนได๎ตรงตาม
วัตถุประสงค์จึงเป็นสิ่งสาคัญตํอการพัฒนานักศึกษาครู โดยต๎องมุํงเน๎นการพัฒนาสมรรถนะด๎านการ
เรียนการสอน การประเมินผล การสังเกตและการสะท๎อนผลการจัดการเรียนรู๎ (reflection) และผล
การเรียนรู๎ของนักเรียนที่เกิดขึ้นเพื่อให๎เห็นข๎อแตกตํางและสามารถพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู๎
ที่มีประสิทธิภาพได๎
บทบาทของครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์จึงมีความสาคัญมากตํอการเตรียมนักศึกษาครู
โดยครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์จากมหาวิทยาลัยจาเป็นต๎องเปลี่ยนแปลงบทบาทที่มีในการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษาของนักศึกษา ให๎สามารถทางานรํวมกันมากยิ่งขึ้น เพื่อสํงเสริม
การเรียนรู๎ของนักศึกษาครู จากการศึกษาพบวํา โปรแกรมการฝึกหัดครูของหลายประเทศแสดงให๎
เห็นถึงความสาคัญของระบบสนับสนุนโดยเพื่อนรํวมงาน ระหวํางอยูํในกระบวนการฝึกสอน โดย
อธิบายวํา กระบวนการฝึกสอนนั้นไมํเน๎นที่พี่เลี้ยงเพียงคนเดียว แตํเน๎นที่ชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพของครู ซึ่งจะกํอให๎เกิดการแบํงปันประสบการณ์ระหวํางสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
และชํวยให๎เกิดการสะท๎อนคิดที่ชํวยสํงเสริมการปฏิบัติและการสืบสอบของนักศึกษาครู ซึ่งมีผลดีตํอ
การออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาครู Britton, Paine, Pimm & Raizen (2003 cites in
Luft et al., 2011) โดย Niess (2008) อธิบายวําการให๎นักศึกษาครูได๎รับประสบการณ์ตรงในการ
วางแผนและการออกแบบสภาพการเรียนรู๎และประสบการณ์การเรียนรู๎ จะทาให๎นักศึกษาครูได๎
พัฒนาการให๎เหตุผลทางการสอน (Pedagogical Reasoning) และชํวยให๎นักศึกษาครูสามารถ
ออกแบบการเรียนการสอนที่ชํวยให๎นักเรียนสามารถเข๎าใจเนื้อหาสาระได๎งํายขึ้น
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แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เป็น
แนวคิดที่ให๎ความสาคัญในการสร๎างวัฒนธรรมการทางานรํวมกัน ความจริงใจของสมาชิก และการ
ดาเนินการอยํางตํอเนื่องในโรงเรียน และมุํงเน๎นไปที่การสะท๎อนผลการปฏิบัติ รวมทั้งรํวมกัน
เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ผํานกระบวนการที่แสดงถึงการ
แบํงปันหรือการแลกเปลี่ยนของครู โดยมีสมมติฐานคือ สิ่งที่ครูทารํวมกันนอกห๎องเรียนในการ
วางแผน และการออกแบบการเรียนการสอน รวมทั้งการเตรียมการสอนมีความสาคัญเทําๆ กับ
การจัดการเรียนรู๎ในห๎องเรียน และกระบวนการตํางๆ เหลํานี้สามารถปรับโครงสร๎างของโรงเรียน
พัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได๎
การเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎แนวคิดชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่เหมาะสมกับบริบท
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา และสอดคล๎องกับวัฒนธรรมการทางานของครูพี่เลี้ยงและ
อาจารย์นิเทศก์เพราะชํวยให๎ครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาและอาจารย์นิเทศก์จากมหาวิทยาลัยมีชํวงเวลา
ในการชี้แนะนักศึกษาครูในทิศทางที่สอดคล๎องกัน โดยเวลาที่ใช๎ในการดาเนินการและภาระงานไมํ
แตกตํางจากการนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เคยปฏิบัติ และยังชํวยให๎นักศึกษาครูแตํละ
คนได๎รับการพัฒนาที่สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและความต๎องการของตน นอกจากนี้การใช๎แนวคิด
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพยังเอื้อให๎เกิดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางานรํวมกันระหวําง
นักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ซึ่งจะมุํงให๎เกิดการปรับปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน พัฒนาการเรียนรู๎และพัฒนาการเรียนของนักเรียนอยํางตํอเนื่อง
อยํางไรก็ดี ด๎วยกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
โดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูเป็นกระบวนการที่
มีลักษณะเป็นวัฒนธรรมการทางานภายในสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสถานศึกษาแตํละแหํงได๎ ผู๎วิจัยจึงได๎ศึกษาและพัฒนากระบวนการ
เพื่อให๎มีความเหมาะสมและสอดคล๎องกับบริบทการทางานของบุคคลที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ อาจารย์
นิเทศก์ที่เป็นบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และครูพี่เลี้ยงที่เป็นบุคลากรทั้งในสังกัดสานักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ผํานการศึกษาและเก็บรวบรวมข๎อมูล
ที่เป็นประโยชน์ตํอการปรับปรุงกระบวนการในสนามวิจัย จนได๎กระบวนการดาเนินงานพัฒนา
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ เพื่อให๎นักศึกษาเกิดการ
พัฒนาความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนที่ชํวยสํงเสริมให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งรายละเอียดของกระบวนการประกอบด๎วย
1. แนวคิดของกระบวนการฯ
2. เป้าหมายของกระบวนการฯ
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3. หลักการสาคัญของกระบวนการฯ
4. ความรู๎และทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข๎อง
5. โครงสร๎างการดาเนินงานตามกระบวนการฯ
6. ขั้นตอนการดาเนินงานตามกระบวนการฯ
7. กลยุทธ์การดาเนินงานตามกระบวนการฯ
สาระสาคัญของกระบวนการฯ ทั้ง 7 ประการข๎างต๎น มีดังนี้
1. แนวคิดของกระบวนการฯ
1.1 นิยามของแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
แม๎วําในปัจจุบันยังไมํมีคานิยามและคาจากัดความเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
หรือ PLC ที่ชัดเจน และอาจมีการตีความในบริบทที่แตกตํางกัน แตํกลับพบวําคานิยามของ PLC
โดยนักการศึกษาหลายทํานมีสิ่งที่สอดคล๎องกัน ได๎แกํ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์ วิจารณ์
การสะท้อนผลการปฏิบัติ การทางานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง การมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และ การดาเนินการอย่างเป็นองค์รวม
อาจสรุปได๎วํา แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ คือ แนวคิดการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน ที่วําด๎วยกระบวนการสร๎างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู๎จากการปฏิบัติงานของสมาชิก
ผํานการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การวิพากษ์วิจารณ์ การสะท๎อนผลการปฏิบัติ การทางานรํวมกัน การ
รํวมมือรวมพลัง การมุํงเน๎นกระบวนการเรียนรู๎ การสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ และ การดาเนินการ
อยํางเป็นองค์รวม
1.2 สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพไมํมีการระบุจานวนน๎อยที่สุดหรือมากที่สุด
โดยสามารถจัดเป็นโครงสร๎างหลัก 2 สํวน คือ
1) สมาชิกส่วนที่เป็นครูผู้สอน สํวนใหญํใช๎ในการรวมกลุํมของสมาชิกครูผู๎สอนระดับ
ประถมศึกษา หรือครูผู๎สอนในแตํละรายวิชาหรือกลุํมสาระการเรียนรู๎ ใช๎ในการรวมกลุํมของ
สมาชิกครูผู๎สอนระดับมัธยมศึกษา
2) สมาชิกส่วนที่เป็นนักการศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งหมายรวมถึงผู๎บริหาร นัก
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่มีความรู๎ความเชี่ยวชาญในการให๎ความชํวยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ไมํ
วําจะในด๎านหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของนักเรียน เพื่อ
ชํวยให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดีที่สุด
1.3 องค์ประกอบหลักของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
การเกิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพขึ้นมาในโรงเรียนนั้นนอกจากจะต๎อง
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ประกอบด๎วยสมาชิกซึ่งเป็นกลุํมบุคคล 2 กลุํมหลัก คือ กลุํมครูผู๎สอนและกลุํมนักการศึกษา ดังที่
กลําวไปแล๎วนั้น ยังมีสิ่งที่สมาชิกทุกคนต๎องยึดถือปฏิบัติรํวมกัน อาจเรียกได๎วําเป็นองค์ประกอบหลัก
ของ PLC ซึ่งสามารถสรุปได๎ 5 ประการ คือ (Martin, 2011: 143, Hord, Roussin and Sommers,
2010: 1, Annenberg Institute for School Reform, 2013: online, Richard DuFour, 2007: 8)
1) การมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared values and
vision) คือ สมาชิกใน PLC ต๎องมีบรรทัดฐานและคํานิยมรํวมกัน เพราะ การมีพันธกิจที่ชัดเจน
รํวมกันจะเป็นพื้นฐานที่สาคัญสาหรับการพัฒนาเป็นชุมชนการเรียนรู๎หรือ Learning Community
ในโรงเรียน ดังนั้นสมาชิกใน PLC จึงต๎องมีบรรทัดฐาน ค่านิยม และความเชื่อเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกัน
2) การร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน (Collective
responsibility for students learning) ผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นในตัวนักเรียนนั้นยํอม
ต๎องอาศัยแนวทางและกลยุทธ์ที่หลากหลาย โดยสิ่งเหลํานี้จะเกิดขึ้นได๎จากความคาดหวังที่
ครูผู๎สอนมีตํอนักเรียนบนฐานความเชื่อที่วํานักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ซึง่ สมาชิกใน PLC
จะร่วมกันวางเป้าหมาย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน
3) การสืบสอบเพื่อสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective professional
inquiry) การพูดคุยสนทนากันระหวํางสมาชิกใน PLC เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอนและการจัดการ
เรียนรู๎เพื่อสะท้อนผลจากการปฏิบัติ รวมทั้งการร่วมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ช่วยให้
การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดได้ดีขึ้น โดยเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการทบทวนประเด็นสาคัญที่จะ
กํอให๎เกิดผลทางบวกตํอการเรียนการสอนและคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน เป็นการชํวย
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎และสํงผลให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4) การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) PLC จะให๎ความสาคัญกับ
การรํวมมือรวมพลังโดยการรํวมมือรวมพลัง และสิ่งสาคัญของการรํวมมือรวมพลังใน PLC คือ
การดาเนินกิจกรรมเพื่อมุํงไปสูํความสาเร็จภายใต๎เป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาการเรียนรู๎ของ
นักเรียน ทั้งนี้การรํวมมือรวมพลังจะให้ความสาคัญกับความรู้สึกพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของ
สมาชิก PLC ระหว่างการดาเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เชํน เกิดการ
แลกเปลี่ยนเทคนิคการสอน สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ และแนวทางการจัดการเรียนรู๎ตํางๆ
5) การสนับสนุนการจัดลาดับโครงสร้างและความสัมพันธ์ของบุคลากร
(Supportive conditions structural arrangements and collegial relationships) เป็นการ
เตรียมพร๎อมในด๎านการสนับสนุนให๎บุคลากรหรือสมาชิกในชุมชนได้มีโอกาสสังเกตการสอน
วิพากษ์วิจารณ์และสะท้อนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสอนของเพื่อนร่วมงานและของสมาชิก
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PLC เพื่อมุํงเน๎นกระบวนการเรียนรู๎ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนและสํงเสริมผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในตัว
นักเรียน จะชํวยสนับสนุนให๎เกิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพได๎อยํางสมบูรณ์
องค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบดังกลําวข๎างต๎นไมํมีลักษณะเป็นลาดับขั้น แตํ
เป็นลักษณะที่ใช๎แบํงแยกให๎เห็นความแตกตํางระหวําง PLC กับการรวมกลุํมในโรงเรียนโดยทั่วไป
นอกจากนี้ Hord, Roussin & Sommers (2010: 211-212) ได๎อธิบายวํา
นอกจาก PLC จะประกอบด๎วยองค์ประกอบหลักทั้ง 5 ประการแล๎ว องค์ประกอบเหลํานี้ยัง
จัดเป็นสิ่งที่ทาให๎เกิดองค์ความรู๎ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สาคัญของ PLC โดยความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบที่กลําวมาสรุปได๎วํา PLC จะประกอบด๎วย
1) องค์ประกอบที่กํอให๎เกิดองค์ความรู๎
2) องค์ความรู๎ที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุํมและการนาความรู๎ดังกลําวไปประยุกต์ใช๎
สามารถสรุปความสัมพันธ์ขององค์ประกอบได๎ได๎ดังนี้
การมีบรรทัด
ฐานและ
คํานิยม
รํวมกัน
การสนับสนุน
โครงสร๎าง
ความสัมพันธ์

การรํวมมือ
รวมพลัง

องค์ความรู๎ที่
เกิดขึ้นจากการ
รวมกลุํม

รํวมกัน
รับผิดชอบการ
เรียนรู๎ผู๎เรียน

การสืบสอบ
สะท๎อนผล

ภาพความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2. เป้าหมายของกระบวนการฯ
เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
คาอธิบาย: โดยทั่วไปชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพนั้นมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู๎ของนักเรียน ผํานการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การสะท๎อนผลปฏิบัติ และการทางานรํวมกันแบบ
รํวมมือรวมพลังของครู เมื่อนาแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพมาใช๎ในบริบทการพัฒนา
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นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู จึงกาหนดเป้าหมายของกระบวนการฯ เพื่อ “พัฒนาความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู” โดยความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาแตํละคนจะมีความแตกตํางกันไปตามสภาพปัญหาในการ
ออกแบบการเรียนการสอน ซึ่งจะประกอบด๎วย (1) การกาหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู๎ การจัด
โครงสร๎างและลาดับเนื้อหาสาระให๎เหมาะสมกับการเรียนรู๎ของผู๎เรียน (2) การเลือกและระบุวิธี
สอน รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ รวมทั้งแนวทางการวัดและ
ประเมินผลได๎อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับเนื้อหาสาระ ผู๎เรียน และจุดประสงค์การเรียนรู๎ (3)
การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู๎ เป็นลาดับขั้นตอน ตํอเนื่อง และทาให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรม
การเรียนรู๎ และ (4)การระบุข๎อดีและข๎อที่ควรปรับปรุงของการจัดการเรียนรู๎ตามที่ได๎ออกแบบไว๎
รวมทั้งนาข๎อมูลที่ได๎ไปปรับปรุงการออกแบบการเรียนการสอนได๎
3. หลักการสาคัญของกระบวนการฯ
การศึกษาและวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับ
แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) พบวํา มีการนาแนวคิด PLC ไปใช๎ในการพัฒนาวิชาชีพ
ครูอยํางแพรํหลาย โดย ความสาเร็จในการนาแนวคิด PLC มาใช๎เพื่อเสริมสร๎างความสามารถใน
การออกแบบการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูนั้น สามารถดาเนินการได๎
โดยอาศัยหลักการสาคัญ 5 ประการ คือ
1) สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพประกอบด๎วยนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู และครู
พี่เลี้ยงของนักศึกษา รวมทั้งอาจารย์นิเทศที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษา
2) สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนคิดด๎วยความไว๎วางใจ
ซึ่งกันและกันเพื่อแก๎ปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาที่สํงผลตํอการเรียนรู๎ของ
นักเรียนเพื่อชํวยให๎นักศึกษาเกิดพัฒนาการด๎านการออกแบบการเรียนการสอน
3) สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพรํวมกันระบุเป้าหมายการเรียนรู๎ของนักเรียน และ
รํวมกันพิจารณารวมทั้งเลือกแนวทางการสอน ที่ทาให๎นักศึกษาสามารถออกแบบการเรียนการสอน
ซึ่งชํวยให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดีที่สุด
4) สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสะท๎อนผลการจัดการเรียนรู๎ของนักศึกษาและสิ่งที่
มีผลกระทบกับผลการเรียนรู๎ของนักเรียน เพื่อขยายความรู๎เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอน
ให๎กับนักศึกษา
5) สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพได๎รับการสนับสนุนให๎มีโอกาสสังเกตการจัดการ
เรียนรู๎ของนักศึกษา และโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รวมทั้งสะท๎อนผลการออกแบบการเรียนการสอน
และการจัดการเรียนรู๎ของนักศึกษา เพื่อชํวยให๎สมาชิกเห็นความสาคัญของผลที่เกิดขึ้นจากการ
ออกแบบการเรียนการสอน
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4. ความรู้และทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินงานตามกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ผู๎เข๎ารํวม
กระบวนการในฐานะสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ควรจะมีความรู๎พื้นฐาน 3 ประการ คือ
1) ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การสอน ได๎แกํ ความรู๎เกี่ยวกับหลักการเรียนรู๎ของ
นักเรียน วิธีสอน เทคนิคการสอน รูปแบบการสอนทั้งแบบทั่วไปและแบบที่มีความเฉพาะกับ
เนื้อหาสาระ รวมทั้งการพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผลที่สอดคล๎องกับจุดประสงค์
การเรียนรู๎
2) ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ ได๎แกํ ความรู๎เกี่ยวกับการจัดลาดับโครงสร๎าง
เนื้อหาสาระในวิชาเอก และสาระสาคัญของเนื้อหา
3) ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได๎แกํ ความรู๎เกี่ยวกับ
การกาหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ การกาหนดวัตถุประสงค์ การเลือกวิธีสอน รูปแบบ
การสอน เทคนิคการสอน และสื่อการเรียนรู๎ รวมทั้งการกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผล
การเรียนรู๎ที่สอดคล๎อง เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ เพื่อให๎สามารถนาไปจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎กับ
นักเรียนได๎อยํางตํอเนื่อง เป็นลาดับขั้นตอน และทาให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว๎
ความรู๎ดังกลําวข๎างต๎น สมาชิก PLC จะใช๎เป็นพื้นฐานเพื่อชํวยให๎นักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูได๎พัฒนาความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน และนอกจาก
ความรู๎ทั้ง 3 ประการดังกลําวแล๎ว สมาชิก PLC ควรจะมีความสามารถในการทางานแบบรํวมมือ
รวมพลัง ได๎แกํ ความสามารถในการสร๎างความไว๎ใจซึ่งกันและกันในการระบุเป้าหมายการเรียนรู๎
ทั้งของตนเองและนักเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การเปิดใจ การสื่อสาร และการสะท๎อนคิด
เพื่อให๎การดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎แนวคิด
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. โครงสร้างการดาเนินงานตามกระบวนการฯ
การดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง
และอาจารย์นิเทศก์หรือหนํวยงานที่ต๎องการพัฒนาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูสาหรับนักศึกษา
ต๎องพิจารณาบทบาทการดาเนินงานและลักษณะโครงสร๎างการดาเนินงานให๎มีความเหมาะสมกับ
บริบทการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษาของนักศึกษา ซึ่งจะมีเป้าหมาย และรายละเอียด
ในการดาเนินการ รวมทั้งระดับหรือขนาดของการรวมกลุํมเป็นชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพเพื่อ
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ดาเนินการตามกระบวนการที่แตกตํางกันไป โดยรูปแบบของการดาเนินการเสริมสร๎าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูโดยใช๎แนวคิด
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ และลักษณะการรวมกลุํมยํอยของสมาชิกภายในชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ มีรายละเอียดดังนี้
5.1 รูปแบบของการดาเนินการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
การดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพมีรูปแบบการดาเนินงานที่
แตกตํางกันไปขึ้นอยูํกับผู๎มีบทบาทหลักในการดาเนินการเพื่อให๎เกิดการรวมกลุํมสมาชิกชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ ทาให๎ขนาดหรือระดับของการรวมกลุํมแตกตํางกันไป มี 5 รูปแบบ ดังนี้
(1) การดาเนินการโดยผู้รับผิดชอบจากศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู เป็นการ
ดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครูโดยคณะอาจารย์หรือบุคลากรประจาศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูประจาคณะครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์เป็นผู๎ดาเนินการให๎เกิดการรวมกลุํมของสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ดังนั้น
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ครูพี่เลี้ยง รวมทั้งอาจารย์นิเทศก์ของนักศึกษาทุกคนอาจมีบทบาท
ในการเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ภายใต๎การวางแผนการดาเนินการโดยศูนย์ฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครู ซึ่งเป็นรูปแบบการดาเนินงานที่มีการรวมกลุํมของสมาชิกจานวนมากที่สุด
แตํอาจมีข๎อจากัดในการดาเนินการคํอนข๎างมาก
(2) การดาเนินการโดยผู้รับผิดชอบในสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู เป็น
การดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครูโดยบุคลากรประจาสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูแตํละแหํง เชํน หัวหน๎าฝ่าย
วิชาการ เป็นผู๎ดาเนินการให๎เกิดการรวมกลุํมของสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ดังนั้น
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูและครูพี่เลี้ยงที่อยูํภายในสถานศึกษา รวมทั้งอาจารย์นิเทศก์ของ
นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูภายในสถานศึกษาแหํงนั้น อาจมีบทบาทในการเป็นสมาชิก
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ภายใต๎การวางแผนการดาเนินการโดยผู๎บริหารสถานศึกษาหรือผู๎ที่
ได๎รับมอบหมายให๎ดูแลรับผิดชอบดูแลนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูภายในสถานศึกษา ซึ่ง
สถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูแตํละแหํงจะมีแนวการดาเนินงานตามกระบวนการที่แตกตําง
กันไปขึ้นอยูํกับบริบทของสถานศึกษา
(3) การดาเนินการโดยอาจารย์นิเทศก์ เป็นการดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูโดยอาจารย์นิเทศก์แตํละคน
เป็นผู๎ดาเนินการให๎เกิดการรวมกลุํมของสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ดังนั้นนักศึกษา
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ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่มีอาจารย์นิเทศก์รํวมกัน รวมทั้งครูพี่เลี้ยงที่อยูํภายในสถานศึกษาของ
นักศึกษาแตํละคนอาจมีบทบาทในการเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพรํวมกัน ภายใต๎การ
วางแผนการดาเนินการโดยอาจารย์นิเทศก์แตํละทําน ซึ่งการรวมกลุํมเป็นชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพแตํละแหํงจะมีแนวการดาเนินงานตามกระบวนการที่แตกตํางกันไปขึ้นอยูํกับการวางแผน
รํวมกันของสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพแตํละแหํง
(4) การดาเนินการโดยครูพี่เลี้ยง เป็นการดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถใน
การออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูโดยครูพี่เลี้ยงที่อยูํในสถานศึกษา
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูแตํละแหํงเป็นผู๎ดาเนินการให๎เกิดการรวมกลุํมของสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ โดยอาจเป็นครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาที่สอนระดับชั้นเดียวกัน หรือสอนวิชาเดียวกัน
ดังนั้นนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่มีครูพี่เลี้ยงรํวมกัน และอาจารย์นิเทศก์ของนักศึกษาแตํละ
คนอาจมีบทบาทในการเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพรํวมกัน ภายใต๎การวางแผนการ
ดาเนินการครูพี่เลี้ยงแตํละทําน ซึ่งการรวมกลุํมเป็นชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพแตํละแหํงจะมี
แนวการดาเนินงานตามกระบวนการที่แตกตํางกันไปขึ้นอยูํกับการวางแผนรํวมกันของสมาชิก
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพแตํละแหํง
(5) การดาเนินการโดยนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู เป็นการดาเนินการ
เสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูโดย
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูเป็นผู๎ดาเนินการให๎เกิดการรวมกลุํมของสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ โดยลักษณะการรวมกลุํมของสมาชิกอาจเกิดได๎ 2 ลักษณะ คือ
(5.1) นักศึกษาวิชาเอกเดียวกัน เป็นการดาเนินการโดยนักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพครูภายในสาขาวิชาเอกเดียวกันเป็นผู๎ดาเนินการให๎เกิดการรวมกลุํมของสมาชิกชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพโดยยึดสาขาวิชาเอกเดียวกันเป็นหลัก ดังนั้นการรวมกลุํมของสมาชิกชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพจึงประกอบด๎วยนักศึกษาสาขาวิชาเอกเดียวกัน อาจรวมทั้งครูพี่เลี้ยงและ
อาจารย์นิเทศก์ของนักศึกษาแตํละคนที่สมัครใจเข๎ารํวมเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
แม๎จะฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษาตํางกันก็ตาม
(5.2) นักศึกษาฝึกสอนในระดับชั้นเดียวกัน เป็นการดาเนินการโดยนักศึกษา
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในระดับชั้นเดียวกันเป็นผู๎ดาเนินการให๎เกิดการรวมกลุํมของสมาชิกชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพโดยยึดระดับชั้นที่รับผิดชอบสอนเป็นหลัก ดังนั้นการรวมกลุํมของสมาชิก
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพจึงประกอบด๎วยนักศึกษาที่สอนระดับชั้นเดียวกันแม๎จะสอนวิชา
แตกตํางกัน อาจรวมทั้งครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ของนักศึกษาแตํละคนที่สมัครใจเข๎ารํวมเป็น
สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ แม๎จะฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษาตํางกันก็ตาม
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5.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการ
เรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
บุคคลที่เกี่ยวข๎องในการดาเนินการ ประกอบด๎วย
1) ผู้ดาเนินการ หมายถึง บุคคล กลุํมบุคคล หรือหนํวยงานที่ต๎องการพัฒนาการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูสาหรับนักศึกษา โดยผู๎ดาเนินการควรมีความรู๎พื้นฐานด๎านหลักสูตรและการ
สอน ด๎านการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ด๎านการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และการสะท๎อนผลปฏิบัติ
รวมทั้งมีแหลํงข๎อมูลเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อชํวยให๎กระบวนการฯ ดาเนินไป
อยํางมีประสิทธิภาพ
2) สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด๎วย สมาชิกสํวนที่เป็นครูผู๎สอน
รวมทั้งสมาชิกสํวนที่เป็นนักการศึกษาหรือผู๎เชี่ยวชาญ ซึ่งในที่นี้สมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพสํวนที่เป็นครูผู๎สอน จะหมายถึง นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู และสมาชิกสํวนที่เป็นนัก
การศึกษาหรือผู๎เชี่ยวชาญ หมายถึง ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์
ผู๎ดาเนินการ นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ที่เข๎ารํวม
กระบวนการฯ รวมทั้งผู๎บริหารสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูแตํละแหํงจะมีบทบาทหลัก
แตกตํางกันไปในแตํละขั้นตอนของกระบวนการฯ ซึ่งจะนาเสนอในหัวข๎อที่ 5 ขั้นตอนการ
ดาเนินงานตามกระบวนการฯตํอไป
5.3 ลักษณะการรวมกลุ่มย่อยของสมาชิกภายในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ด๎วยกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพมีลักษณะเป็นวัฒนธรรม
การทางานที่สอดคล๎องกับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูภายในสถานศึกษา ดังนั้นลักษณะการ
รวมกลุํมของสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพจึงแตกตํางกันไปตามบริบทการทางานของครูพี่
เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ที่ดูแลนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูแตํละคน ในที่นี้ ได๎เสนอลักษณะการ
รวมกลุํมยํอยของสมาชิกภายในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพแตํละแหํงที่สอดคล๎องกับการดูแลให๎
คาปรึกษาของครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ โดยมีสัญลักษณ์ ดังนี้
โรงเรียน

นักศึกษา

ครูพี่เลี้ยง

อาจารย์นิเทศก์

(1) แบบกลุ่ม one to one หรือแบบหนึ่งต่อหนึ่ง คือ ลักษณะการรวมกลุํมของ
อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูทสี่ มาชิกชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพแต่ละบทบาทมีจานวนเท่ากัน การรวมกลุํมรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่นักศึกษา ครูพี่เลี้ยง
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รวมทั้งอาจารย์นิเทศเห็นวําเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมการทางานภายในสถานศึกษาฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูมากที่สุด เหมาะสาหรับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูภายในสถานศึกษาของ
นักศึกษาที่อาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยงมีจานวนมากพอกับจานวนนักศึกษา ทาให๎อาจารย์นิเทศก์
และครูพี่เลี้ยงรู๎สึกไมํมีภาระในการดูแลนักศึกษาเพิ่มขึ้น ทาให๎ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์
สามารถดูแลให๎คาปรึกษานักศึกษาที่รับผิดชอบ รวมทั้งเข๎าสังเกตชั้นเรียนของนักศึกษาได๎อยําง
เหมาะสม และนักศึกษาได๎รับการดูแลและคาปรึกษาที่สอดคล๎องตามความต๎องการอยํางแท๎จริง
ตัวอย่าง การรวมกลุํมของอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทย เป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายใน
โรงเรียน ข. ประกอบด๎วยสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพจานวน 6 คน
ประกอบด๎วย อาจารย์นิเทศก์จานวน 2 คน ครูพี่เลี้ยง 2 คน และนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทย 2 คน

(2) แบบกลุ่ม one to many หรือแบบอาจารย์นิเทศก์/ครูพี่เลี้ยงหนึ่งคนต่อ
นักศึกษาหลายคน คือ ลักษณะการรวมกลุํมของอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่สมาชิกในสํวนของครูพี่เลี้ยงและ/หรืออาจารย์นิเทศก์มีจานวนน้อยกว่า
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ทาให๎อาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยงจาเป็นต๎องรับผิดชอบดูแล
และให๎คาปรึกษานักศึกษามากกวําหนึ่งคน อาจทาให๎ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ดูแลให๎
คาปรึกษานักศึกษาที่รับผิดชอบ รวมทั้งเข๎าสังเกตชั้นเรียนของนักศึกษาได๎น๎อยกวําการรวมกลุํม
แบบหนึ่งตํอหนึ่ง อยํางไรก็ตามนักศึกษาที่อยูํภายในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพที่มีการรวมกลุํม
แบบหนึ่งตํอสองนี้จะได๎เรียนรู๎และแลกเปลี่ยนมุมมองกับเพื่อนนักศึกษาที่อยูํภายใต๎การดูแลของ
อาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยงรํวมกันมากกวําแบบหนึ่งตํอหนึ่ง
ตัวอย่าง การรวมกลุมํ ของอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครูสาขาวิชาสังคมศึกษา เป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายใน
โรงเรียน ค. และ ง. ซึ่งการรวมกลุมํ เป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ภายในโรงเรียน ค. เป็นการรวมกลุํมที่อาจารย์นิเทศก์มีจานวนน๎อยกวํา
นักศึกษา โดยสมาชิกมี 7 คน ประกอบด๎วย อาจารย์นิเทศก์จานวน 1 คน ครูพี่
เลี้ยง 3 คน และนักศึกษาฝึกปฏิบตั ิการวิชาชีพครูสาขาวิชาสังคมศึกษา 3 คน
สํวนการรวมกลุมํ เป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน ง.
เป็นการรวมกลุํมที่ทั้งอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลีย้ งมีจานวนน๎อยกวํานักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครู โดยสมาชิกมี 6 คน ประกอบด๎วย อาจารย์นเิ ทศก์จานวน
1 คน ครูพี่เลี้ยง 2 คน และนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูสาขาวิชาสังคม
ศึกษา 3 คน
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(3) แบบกลุ่ม many to one หรือแบบอาจารย์นิเทศก์/ครูพี่เลี้ยงหลายคนต่อ
นักศึกษาหนึ่งคนคือ ลักษณะการรวมกลุํมของอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่สมาชิกในสํวนของครูพี่เลี้ยงหรืออาจารย์นิเทศก์มีจานวนมากกว่า
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ทาให๎นักศึกษาได๎รับการดูแลให๎คาปรึกษาจากอาจารย์นิเทศก์
และครูพี่เลี้ยงมากกวําหนึ่งคน อาจทาให๎ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์แตํละคนไมํเกิดความรู๎สึกวํา
มีภาระในการดูแลให๎คาปรึกษานักศึกษาที่รับผิดชอบมากเกินไป และสามารถแบํงความรับผิดชอบ
ในการเข๎าสังเกตชั้นเรียนของนักศึกษากับครูพี่เลี้ยงหรืออาจารย์นิเทศก์ที่รับผิดชอบรํวมกันได๎
อยํางไรก็ตามนักศึกษาที่อยูํภายในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพที่มีการรวมกลุํมแบบสองตํอหนึ่งนี้
แม๎จะได๎รับการดูแลให๎คาปรึกษาจากครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์คํอนข๎างใกล๎ชิด แตํนักศึกษา
บางคนจะเกิดความรู๎สึกสับสนในกรณีที่ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ให๎คาปรึกษาแนะนาไปใน
ทิศทางทีอ่ าจไมํสอดคล๎องกัน รวมทั้งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผลอาจเกิดสถานการณ์
ที่ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์เกิดความเกรงใจกัน การให๎คาแนะนาที่เป็นประโยชน์จึงอาจมี
ข๎อจากัด หากครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษารํวมกันมีสัมพันธภาพอันดีตํอ
กัน ก็จะสามารถลดข๎อจากัดในสํวนนี้ไปได๎
ตัวอย่าง การรวมกลุมํ ของอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทย เป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายใน
โรงเรียน ก. เป็นการรวมกลุมํ ที่ครูพี่เลี้ยงมีจานวนมากกวํานักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครู โดยสมาชิกมี 9 คน ประกอบด๎วย อาจารย์นิเทศก์จานวน 3 คน ครู
พี่เลี้ยง 6 คน และนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทย 3 คน

6. ขั้นตอนการดาเนินงานตามกระบวนการฯ
กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ประกอบด๎วยการดาเนินงานใน
3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร๎อมและสนับสนุนให๎เกิดโครงสร๎างการดาเนินการ
เสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
ขั้นที่ 2 การดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูผํานวงจรแก๎ปัญหา และขั้นที่ 3 การสร๎างกลไกขับเคลื่อนการเสริมสร๎าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
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ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างการดาเนินการ
เสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
ตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพนั้น ให๎ความสาคัญกับการสนับสนุน
และจัดลาดับโครงสร๎างความสัมพันธ์ของบุคลากรที่มีสํวนเกี่ยวข๎องทาให๎สมาชิกชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพสามารถเกิดการเรียนรู๎รํวมกัน และสํงผลให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดียิ่งขึ้น
ดังนั้น การดาเนินการเตรียมความพร๎อมและสนับสนุนให๎เกิดโครงสร๎างการดาเนินการ เป็นการ
ดาเนินการเพื่อเตรียมความพร๎อมกํอนการเริ่มดาเนินการในขั้นที่ 2 ซึง่ มีลักษณะเป็นวงจร
แก๎ปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาครูที่จะสํงผลตํอการเรียนรู๎ของ
นักเรียน การเตรียมความพร๎อมและสนับสนุนให๎เกิดโครงสร๎างการดาเนินการเสริมสร๎าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูจึงมีสิ่งที่
ผู๎ดาเนินการต๎องพิจารณาและดาเนินการ ดังนี้
1) การกาหนดรูปแบบของการดาเนินการ
รูปแบบของการดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการ
เรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพมี 5
รูปแบบ แตกตํางกันไปขึ้นอยูํกับผู๎มีบทบาทหลักในการดาเนินการเพื่อให๎เกิดการรวมกลุํม
สมาชิก ทาให๎ขนาดหรือระดับของการรวมกลุํมแตกตํางกันไป ได๎แกํ (1) รูปแบบการดาเนินการ
โดยผู๎รับผิดชอบจากศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู (2) รูปแบบการดาเนินการโดยผู๎รับผิดชอบใน
สถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู (3) รูปแบบการดาเนินการโดยอาจารย์นิเทศก์ (4) รูปแบบ
การดาเนินการโดยครูพี่เลี้ยง และ (5) รูปแบบการดาเนินการโดยนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ครู ดังนั้นผู๎ดาเนินการต๎องพิจารณาเลือกรูปแบบให๎เหมาะสมกับอานาจหน๎าที่ในความ
รับผิดชอบของตนเอง รวมทั้งบริบทในการทางานที่สอดคล๎อง เพื่อให๎สามารถดาเนินการตาม
กระบวนการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2) การสร๎างความเข๎าใจและการเผยแพรํแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
กํอนเริ่มดาเนินการตามกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ ผู๎ดาเนินการต๎องประชาสัมพันธ์เผยแพรํแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพแกํผู๎ที่
เกี่ยวข๎องซึ่งได๎แกํ ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครู รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง เชํน คณะกรรมการฝ่ายฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของ
คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ โดยการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจกํอนการเริ่มต๎นดาเนินงานนั้นทา
ได๎โดยการประชาสัมพันธ์ในการประชุมในระดับตํางๆ ทั้งแบบเป็นทางการและแบบไมํเป็น
ทางการ รวมทั้งการจัดทาเอกสารและแหลํงข๎อมูลออนไลน์เผยแพรํข๎อมูลความรู๎เกี่ยวกับ
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แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ และกระบวนการ เพื่อให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องมีความรู๎ความเข๎าใจ
ในแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ และเห็นภาพรวมการดาเนินการตามขั้นตอนการ
เสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
โดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ให๎บุคคลตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง
ได๎รับทราบรายละเอียดและให๎การสนับสนุนการดาเนินการตามกระบวนการ
3) การทาความรู๎จักสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
เมื่อผู๎ดาเนินการได๎เผยแพรํแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพและ
กระบวนการ รวมทั้งสอบถามความสมัครใจในการเข๎ารํวมกระบวนการในเบื้องต๎นแล๎ว
ผู๎ดาเนินการควรเริ่มสร๎างสัมพันธภาพและทาความรู๎จักผู๎ที่สมัครใจเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ รวมทั้งผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องอื่นๆ ที่สามารถชํวยสนับสนุนและสํงเสริมการดาเนิ นการ
ให๎ประสบความสาเร็จ โดยการพูดคุยอยํางไมํเป็นทางการ การศึกษาเอกสารข๎อมูลเกี่ยวกับการ
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู และการขออนุญาตเข๎าสังเกตการณ์การนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครูภายในสถานศึกษาแตํละแหํง
4) การสร๎างระบบสื่อสารผํานเครือขํายออนไลน์
ผู๎ดาเนินการควรพัฒนาชํองทางในการสื่อสารกับสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพผํานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชํน เว็บไซต์ เฟสบุ๏ก เพื่อใช๎เป็นพื้นที่สาหรับครูพี่
เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ในการให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอการแก๎ปัญหาการออกแบบการเรียน
การสอนของนักศึกษา รวมทั้งการสรุปข๎อเรียนรู๎ที่ได๎จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎สะท๎อนผลและ
การเข๎าสังเกตชั้นเรียนของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่เป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพแตํ
ละแหํงจะสามารถนาข๎อมูลดังกลําวไปใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาการออกแบบการเรียนการ
สอนของตนเองได๎ นอกจากนั้นยังใช๎เป็นชํองทางในการนัดหมายซักถาม ตอบข๎อสงสัยตํางๆ
เกี่ยวกับแนวทางในการดาเนินการให๎แกํสมาชิก รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข๎อมูลสาคัญตํางๆ เชํน
ตารางแผนการปฏิบัติงาน หรือข๎อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ตํอการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษา รวมทั้งการเผยแพรํผลการดาเนินการที่เป็นแรงกระตุ๎นให๎สมาชิกในชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาอื่นๆ มีความรู๎สึกอยากดาเนินการ
5) การจัดตารางการปฏิบัติงานและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของสมาชิก
ผู๎ดาเนินการควรกาหนดชํวงเวลาการปฏิบัติงานและการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของสมาชิกในแตํละชุมชนการเรียนรู๎ อยํางน๎อย 1 วงจรแก๎ปัญหา ใน
ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ซึ่งอาจกาหนดชํวงเวลาในแตํละเดือนเพื่อเป็นข๎อมูลเบื้องต๎นให๎
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพแตํละแหํงเห็นภาพของการดาเนินการตลอดภาคการศึกษา ได๎แกํ
1) การเข๎าสังเกตชั้นเรียนเพื่อระบุสภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
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และการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ในชํวงสัปดาห์ที่ 1-2 ของการฝึกประสบการณ์ 2) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผลหลังการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษารํวมกับ
อาจารย์นิเทศก์ประมาณ 1 ครั้ง/เดือน และ 3) การสังเกตชั้นเรียนและสะท๎อนผลหลังการ
จัดการเรียนรู๎ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาผลการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษา ประมาณ 1 ครั้ง/เดือน โดยจานวนครั้งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผล
หลังการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาและหลังการจัดการเรียนรู๎นั้นขึ้นอยูํกับจานวน
สภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาที่สํงผลตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน
การนากระบวนการไปใช๎จึงควรพิจารณาและวางแผนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของสมาชิก
ในแตํละชุมชนการเรียนรู๎ ในแตํละวงจรแก๎ปัญหา ให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหาในการออกแบบ
การเรียนการสอนของนักศึกษาแตํละคน
นอกจากนี้ยังควรกาหนดชํวงการประชุมที่สาคัญของกระบวนการที่สมาชิก
ชุมชนการเรียนรู๎ทุกคนต๎องเข๎ารํวม คือ 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการในชํวงแรกของการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูเพื่อให๎เกิดการสร๎างกลุํมชุมชน 2) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวําง
ภาค และ 3) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ปลายภาค
ดังนั้น ผู๎ดาเนินการควรจัดเตรียมสถานที่ที่สะดวกสาหรับให๎สมาชิก
ทั้งหมดสามารถเข๎ารํวมการประชุมที่สาคัญทั้ง 3 ครั้ง และควรประสานการใช๎สถานที่ที่สะดวก
ตํอการดาเนินการตามกระบวนการของสมาชิก ซึ่งอาจเป็นห๎องประชุมยํอย หรือห๎องพักอาจารย์
ประจากลุํมสาระการเรียนรู๎สาหรับเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาแตํละแหํง
ขั้นที่ 2 การดาเนินการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูผ่านวงจรแก้ปัญหา
การดาเนินงานตามกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการ
เรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพไมํ
สามารถกาหนดชํวงเวลาการปฏิบัติหรือแผนการดาเนินงานไว๎อยํางเครํงครัด เนื่องจากผู๎ที่จะ
ดาเนินการสามารถยืดหยุํนและปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติการให๎สอดคล๎องกับบริบทการ
ทางานของนักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ รวมทั้งระบบการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ในสถานศึกษาแตํละแหํงได๎ แตํอยํางไรก็ตาม จากการศึกษาข๎อมูลภาคสนาม พบวํา ขั้นตอน
การเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพ
ครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพที่เหมาะสมกับบริบทการทางานของนักศึกษา ครูพี่
เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ มีรายละเอียดดังนี้
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ระบุปัญหา

ระยะ

ขั้นตอน

จุดมุ่งหมาย

กระบวนการหลัก

1. สร๎างกลุมํ
ชุมชน

1. เพื่อให๎นักศึกษา ครูพี่เลี้ยง
และอาจารย์นิเทศก์เกิดการ
รวมตัวกันเป็นสมาชิกชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
2. เพื่อให๎สมาชิกของชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพรํวมกัน
กาหนดเป้าหมายการเรียนรู๎
3. เพื่อให๎สมาชิกของชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพรํวมกัน
วางแผนการดาเนินงาน
1. เพื่อให๎สมาชิกชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพเกิดความ
เข๎าใจสภาพปัญหาในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษา
2. เพื่อให๎สมาชิกชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพระบุประเด็น
เกี่ยวกับจุดบกพรํองหรือควร
ได๎รับการพัฒนาเกี่ยวกับการ
ออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษา

1. การกาหนดลักษณะการรวมกลุมํ ยํอยของ
สมาชิกภายในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
2. การกาหนดเป้าหมายการเรียนรู๎ของชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
3. การวางแผนการดาเนินงานตามกระบวนการ

2. ค๎นพบ
ปัญหา

วงจรแก้ปัญหา

3. นักศึกษา
วางแผน
พัฒนาตน

4. นักศึกษา
ฝึกฝน
ออกแบบการ
เรียนการสอน

1. การศึกษาสภาพปัญหาและความต๎องการ
ของนักเรียนในชั้นเรียนจริง
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผลเพื่อ
ตรวจสอบความเข๎าใจเกีย่ วกับสภาพปัญหาของ
นักเรียนที่สามารถแก๎ไขหรือพัฒนาด๎วยการ
ออกแบบการเรียนการสอน
3. การระบุประเด็นเกี่ยวกับการออกแบบการ
เรียนการสอนที่สํงผลตํอสภาพปัญหาการเรียนรู๎
ของนักเรียน
4. การกาหนดพฤติกรรมหรือหลักฐานข๎อมูลที่
ชัดเจนที่แสดงถึงการเรียนรู๎ของนักเรียนที่ได๎รับ
การแก๎ไขด๎วยการออกแบบการเรียนการสอน
1. เพื่อให๎นักศึกษาเกิดความ 1. การกาหนดหรือระบุบทเรียนทีต่ ๎องการ
เข๎าใจเกี่ยวกับข๎อจากัดในการ พัฒนาการออกแบบการเรียนการสอนของ
ออกแบบการเรียนการสอน
นักศึกษา
2. เพื่อให๎นักศึกษารู๎
2. การระบุข๎อมูลที่จาเป็นตํอการออกแบบการ
แหลํงข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ใน เรียนการสอนของนักศึกษา
การแก๎ปัญหาหรือพัฒนาการ 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผลเพื่อ
ออกแบบการเรียนการสอน
ตรวจสอบความเข๎าใจเกีย่ วกับข๎อมูลที่จาเป็นตํอ
การออกแบบการเรียนการสอน
เพื่อให๎นักศึกษาพัฒนาการ
1. การศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอ
ออกแบบการเรียนการสอน
การการแก๎ปญ
ั หาหรือพัฒนาการออกแบบการ
เรียนการสอนเพื่อแก๎ไขปัญหาการเรียนรู๎ของ
นักเรียน
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ระยะ

ขั้นตอน

5. นักศึกษา
จัดกิจกรรม
การเรียนการ
สอน

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให๎นักศึกษาประเมินผล
การออกแบบการเรียนการ
สอน

กระบวนการหลัก
2. การออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎ข๎อมูล
ที่ได๎จากการศึกษาค๎นคว๎า
3. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทาง
ที่ออกแบบการเรียนการสอน
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผลเพื่อ
ตรวจสอบความเข๎าใจเกีย่ วกับการออกแบบการ
เรียนการสอน
5. การปรับปรุงแก๎ไขผลการออกแบบการเรียน
การสอนและแผนการจัดการเรียนรู๎
1. การจัดการเรียนรู๎และการเข๎าสังเกตชั้นเรียน
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผลเพื่อ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และการ
ออกแบบการเรียนการสอน
3. การปรับปรุงแก๎ไขการออกแบบการเรียน
การสอนและแผนการจัดการเรียนรู๎

แนวทางที่กํอให๎เกิดการเรียนรู๎ในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพนั้นจะมีลักษณะเป็นวงจร
ปฏิบัติที่เกิดอยํางตํอเนื่อง ดังนั้น การดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียน
การสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูผํานวงจรแก๎ปัญหา จึงประกอบด๎วย 5 ขั้นตอนยํอย
แบํงออกเป็น 2 ชํวง คือ ชํวงระบุปัญหา คือการดาเนินการในขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 และชํวงวงจร
แก๎ปัญหา คือ การดาเนินการในขั้นที่ 3 ถึงขั้นที่ 5 ซึ่งมีลักษณะการดาเนินการเป็นวงจร ดังนี้
ระยะที่ 1 ระบุปัญหา

ระยะที่ 2 วงจรแก้ปัญหา

ขั้น 1 สร้างกลุ่มชุมชน

ขั้น 5 จัดการเรียนการสอน

ขั้น 2 ค้นพบปัญหา

ขั้น 3 วางแผนพัฒนาตน

ขั้น 4 ฝึกฝนออกแบบการเรียนการสอน

จากตารางการดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูผํานวงจรแก๎ปัญหาข๎างต๎น จะเห็นได๎วํากระบวนการหลักของแตํละ
ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีบทบาทที่แตกตํางกันไป โดยสามารถอธิบาย
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เพิ่มเติมถึงบทบาทของผู๎ดาเนินการ และบทบาทของสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ในการ
ดาเนินกิจกรรมยํอยๆ ในแตํละขั้นตอนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระบุปัญหา
การดาเนินการในระยะนี้เป็นระยะกํอนการแก๎ปัญหาหรือพัฒนาออกแบบการ
เรียนการสอนของนักศึกษาที่สํงผลตํอปัญหาการเรียนรู๎ของนักเรียนในชั้นเรียน ซึ่งแบํงออกเป็น 2
ขั้นตอน ได๎แกํ ขั้นที่ 1 สร๎างกลุํมชุมชน และ ขั้นที่ 2 ค๎นพบปัญหา แตํละขั้นตอนมีรายละเอียด
ดังนี้
ขั้นที่ 1 สร้างกลุ่มชุมชน
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพจะเกิดขึ้นได๎ก็ตํอเมื่อสมาชิกที่มารวมตัวกันนั้นมี
เป้าหมายรํวมกัน คือ ผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน โดยการรวมตัวกันของสมาชิกนั้นต๎องเป็นการ
รวมตัวกันบนพื้นฐานของความไว๎ใจ การรํวมมือรวมพลัง และจาเป็นต๎องได๎รับการสนับสนุนเชิง
โครงสร๎างและความสัมพันธ์ของบุคลากร เพื่อให๎สามารถรํวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพื่อพัฒนา
ผู๎เรียนไปในทิศทางที่สอดคล๎องกัน ดังนั้น การดาเนินการในขั้นตอนนี้จึงมีจุดมุํงหมายเพื่อให๎
สมาชิกของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ได๎แกํ นักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์เกิดการ
รวมตัวกันด๎วยความสมัครใจ ผํานการรับรู๎และสนับสนุนของผู๎บริหารสถานศึกษาและสามารถรํวมกัน
กาหนดเป้าหมายการเรียนรู๎และวางแผนการดาเนินงานในฐานะสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพได๎อยํางเหมาะสม ซึ่งผู๎ดาเนินการ และสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ มีบทบาทในการ
ดาเนินการดังนี้
บทบาทสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
กระบวนการหลัก
บทบาทของผู้ดาเนินการ
ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์
นักศึกษา
นิเทศก์
1. การกาหนด 1. 1. ศึกษารายละเอียด และทา 1. ศึกษารายละเอียด
1. ศึกษารายละเอียด และ
ลักษณะการรวมกลุํม ความเข๎าใจลักษณะการ
และทาความเข๎าใจ
ทาความเข๎าใจลักษณะ
ยํอยของสมาชิก
รวมกลุมํ ยํอยของสมาชิก
ลักษณะการรวมกลุํม
การรวมกลุํมยํอยของ
ภายในชุมชนการ
ภายในชุมชนการเรียนรู๎ทาง ยํอยของสมาชิกภายใน สมาชิกภายในชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ
วิชาชีพ
ชุมชนการเรียนรู๎ทาง
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ ใน
วิชาชีพ ในฐานะ
ฐานะครูพี่เลี้ยง/อาจารย์
นักศึกษา
นิเทศก์
2. 2. ศึกษารายละเอียด และท1.า 2. ศึกษารายละเอียด
2. ศึกษารายละเอียด และ
ความเข๎าใจการดาเนินการใน และทาความเข๎าใจการ ทาความเข๎าใจการ
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กระบวนการหลัก

บทบาทของผู้ดาเนินการ

แตํละขั้นตอน เพื่อใช๎ในการ
ให๎ข๎อมูลแกํสมาชิกในการ
กาหนดเป้าหมายการเรียนรู๎
และการวางแผนการ
ดาเนินการตามกระบวนการ
3. 3. ประสานงานและ
2.
เตรียมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อให๎เกิดการ
รวมกลุมํ ของสมาชิก PLC
โดยประสานงานผู๎มสี ํวน
เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ นักศึกษา ครู
พี่เลี้ยง อาจารย์นเิ ทศก์
รวมทั้งผู๎บริหารสถานศึกษา
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
4. 4. จัดการประชุมเชิง
3.
ปฏิบัติการเพื่อสร๎าง
สัมพันธภาพระหวํางผูม๎ ีสํวน
เกี่ยวข๎อง และให๎ความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับบทบาท
ของสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ การกาหนด
เป้าหมายการเรียนรู๎ และ
แผนการดาเนินงานของ
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
2. การกาหนด
ให๎คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับ
เป้าหมายการเรียนรู๎ การกาหนดเป้าหมายการ
ของชุมชนการเรียนรู๎ เรียนรู๎ของชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ
ทางวิชาชีพ โดยสื่อสารให๎
สมาชิกชุมชนการเรียนรูม๎ ี
ความเข๎าใจตรงกัน ดังนี้
1. เป้าหมายการเรียนรู๎ของ
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ

บทบาทสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์
นักศึกษา
นิเทศก์
ดาเนินการในฐานะ
ดาเนินการในฐานะครูพี่
นักศึกษา
เลี้ยง/อาจารย์นเิ ทศก์

3. ทาความรู๎จักและสร๎าง
สัมพันธภาพกับสมาชิก
กลุํมยํอยของชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพที่เข๎า
รํวมเป็นสมาชิก เชํน การ
ขอหมายเลขโทรศัพท์
สาหรับติดตํอ หรือการ
ตั้งกลุํมสื่อสารออนไลน์
เป็นต๎น
4. เข๎ารํวมการประชุม
เชิงปฏิบัติการ รํวมกับครู
พี่เลี้ยง อาจารย์นเิ ทศก์
และเพื่อนนักศึกษา

3. ทาความรู๎จักและสร๎าง
สัมพันธภาพกับสมาชิก
กลุํมยํอยของชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพที่เข๎า
รํวมเป็นสมาชิก เชํน การ
ขอหมายเลขโทรศัพท์
สาหรับติดตํอ หรือเข๎ารํวม
กลุํมสื่อสารออนไลน์ เป็น
ต๎น
4. เข๎ารํวมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ รํวมกับ
นักศึกษา

รํวมกันระบุปัญหา คุณลักษณะของนักเรียนที่ต๎องการ
สํงเสริมหรือพัฒนา หรือผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการพัฒนา
ให๎เกิดขึ้นกับนักเรียน โดยครูพี่เลีย้ งเป็นผู๎ให๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต๎องการของนักเรียนที่
เป็นอยูํและเกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน นักศึกษาและ
อาจารย์นิเทศก์รํวมกาหนดเป้าหมายการเรียนรู๎ของ
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ควบคูํกับการพิจารณา
เป้าหมายของหลักสูตร และนโยบายของโรงเรียน
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กระบวนการหลัก

3. การวางแผนการ
ดาเนินงาน

บทบาทของผู้ดาเนินการ
คือ ผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการ
พัฒนาให๎เกิดขึ้นกับนักเรียน
ผํานการออกแบบการเรียน
การสอนของนักศึกษา และ
เป็นผลการเรียนรู๎ทสี่ อด
คล๎องตามหลักสูตร รวมทั้ง
เป้าหมายของสถานศึกษา
2. ชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพภายในสถานศึกษา
แตํละแหํงอาจมีเป้าหมาย
แตกตํางกัน
1. ให๎คาปรึกษาแนะนา
เกี่ยวกับการวางแผนการ
ดาเนินงานตามกระบวนการ
2. สรุปตารางแผนการ
ดาเนินงานโดยรวมของ
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ภายในสถานศึกษาฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูทุกแหํง
3. ประชาสัมพันธ์แผนการ
ดาเนินงานโดยรวมของ
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ภายในสถานศึกษาฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูทุกแหํง

บทบาทสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์
นักศึกษา
นิเทศก์

นักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ รํวมกันวาง
แผนการดาเนินงาน โดยกาหนด
1. วันและเวลาที่นักศึกษาสามารถให๎ครูพี่เลีย้ ง
และอาจารย์นิเทศก์เข๎าสังเกตชั้นเรียนเพื่อระบุ สภาพ
ปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ในชํวงสัปดาห์ที่ 1-2 ของการฝึกประสบการณ์
2.ชํวงวันและเวลา ที่นักศึกษาวางแผนศึกษา
ค๎นคว๎าข๎อมูลที่สาคัญ และออกแบบการเรียนการสอน
เพื่อแก๎ปัญหาการเรียนรู๎ของนักเรียนที่สอดคล๎องกับ
เป้าหมายการเรียนรู๎ของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
3.วันและเวลาที่นักศึกษาสามารถให๎ครูพี่เลีย้ ง
และอาจารย์นิเทศก์เข๎าแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อน
ผลหลังการออกแบบการเรียนการสอน (อยํางน๎อย 1
ครั้ง/เดือน)
4. วันและเวลาที่นักศึกษาสามารถให๎ครูพี่เลีย้ ง
และอาจารย์นิเทศก์ เข๎าสังเกตชั้นเรียน และสะท๎อน
ผลหลังการจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่เป็น
ประโยชน์ตํอการพัฒนาผลการออกแบบการเรียนการ
สอนของนักศึกษา (อยํางน๎อย 1ครั้ง/เดือน)
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ขั้นที่ 2 ค้นพบปัญหา
แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพจะให๎ความสาคัญกับปัจจัยที่สํงผลตํอการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียน ดังนั้น การดาเนินการในขั้นตอนนี้จึงมีจุดมุํงหมายเพื่อให๎สมาชิกชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพเกิดความเข๎าใจสภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา ที่
สํงผลกระทบตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน และสามารถรํวมกันระบุประเด็นเกี่ยวกับจุดบกพรํองหรือ
ควรได๎รับการพัฒนาเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา เพื่อให๎นักศึกษา
สามารถวางแผนแก๎ไขจุดบกพรํอง รวมทั้งสามารถพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพระหวํางเข๎ารํวมกระบวนการ และชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ตามจุดประสงค์ที่
กาหนด ซึ่งผู๎ดาเนินการ และสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ มีบทบาทในการดาเนินการดังนี้
กระบวนการหลัก

บทบาทของผู้ดาเนินการ

5. 1. การศึกษาสภาพ
ปัญหาและความ
ต๎องการของนักเรียน
ในชั้นเรียนจริง

ประสานงานผู๎มสี ํวน
เกี่ยวข๎อง เพื่อนัดหมายการ
เข๎าสังเกตการสอนในชํวง
สัปดาห์ที่ 1-2 ของการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครู เพื่อให๎
สมาชิกสามารถรวบรวม
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการ
เรียนรู๎ของนักเรียน อัน
เนื่องมาจากปัญหา รวมทั้ง
จุดบกพรํอง เกี่ยวกับการ
ออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษา

6. 2. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎และสะท๎อนผล
เพื่อตรวจสอบความ
เข๎าใจเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาของนักเรียนที่
สามารถแก๎ไขหรือ
พัฒนาด๎วยการ
ออกแบบการเรียน
การสอน

นัดหมายสมาชิกชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพระดับ
สถานศึกษา เพื่อให๎เกิดการ
ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู๎
และสะท๎อนผลเพื่อ
ตรวจสอบความเข๎าใจ
เกี่ยวกับสภาพปัญหาของ
นักเรียนที่สามารถแก๎ไขหรือ
พัฒนาด๎วยการออกแบบการ
เรียนการสอน เพื่อให๎เกิดการ

บทบาทสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
นักศึกษา
ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์
1. ออกแบบการเรียน1. เข๎าสังเกตการสอน โดยใช๎
การสอน เขียน
แบบบันทึกการสังเกตการ
แผนการจัดการเรียนรู๎ จัดการเรียนรู๎ของนักศึกษา
และดาเนินการ
ครูเพื่อรวบรวมประเด็น
จัดการเรียนรู๎ให๎แกํ
ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู๎
นักเรียนตามที่ได๎รับ
ของนักเรียน อัน
มอบหมาย
เนื่องมาจากปัญหา รวมทั้ง
จุดบกพรํอง หรือจุดที่ควร
ได๎รับการพัฒนาเกี่ยวกับ
การออกแบบการเรียนการ
สอนของนักศึกษา
1. เข๎ารํวมประชุม
แลกเปลีย่ นเรียนรู๎
และสะท๎อนผลเพื่อ
วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นสภาพปัญหา
ในการออกแบบการ
เรียนการสอนของ
นักศึกษาที่ต๎องการ
แก๎ไขหรือพัฒนา
2. สะท๎อนผลการ

เข๎ารํวมประชุมวิเคราะห์และ
สรุปประเด็นสภาพปัญหาใน
การออกแบบการเรียนการ
สอนของนักศึกษาครู (ตาม
แผนการที่วางไว๎ในขั้นที่ 1)
โดยให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการ
เรียนรู๎ของผูเ๎ รียนทีเ่ ป็นผล
จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ และใช๎คาถามเพื่อ
ชํวยให๎นักศึกษาได๎เกิดการ
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บทบาทสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
นักศึกษา
ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์
วิเคราะห์และสรุปประเด็น
จัดการเรียนรู๎ตามที่ สะท๎อนคิดเกีย่ วกับการ
สภาพปัญหาในการออกแบบ ออกแบบการเรียน
ปฏิบัติ และสามารถสรุป
การเรียนการสอนของ
การสอนไว๎ และเสนอ สภาพปัญหาในการการ
นักศึกษาครูที่ต๎องการแก๎ไข ประเด็นสภาพปัญหา ออกแบบการเรียนการสอน
หรือพัฒนา
ในการออกแบบการ ได๎ เชํน
เรียนการสอนที่
1. นศ. ทาอะไร เพราะอะไร
นักศึกษาต๎องการ
2. ผลที่เกิดขึ้นกับผู๎เรียนคือ
แก๎ไขหรือพัฒนา
อะไร
3. นศ.คิดวําควรแก๎ไขอะไร
อยํางไร เพราะเหตุใด
1. 3. การระบุประเด็น ให๎คาปรึกษาเกี่ยวกับการ
ระบุปัญหาเกี่ยวกับ
ระบุประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการออกแบบ ระบุประเด็นปัญหาในการ
การเรียนรู๎ของ
การเรียนรู๎ของนักเรียน อัน
การเรียนการสอนที่ ออกแบบการเรียนการสอน นักเรียน อัน
เนื่องมาจากการออกแบบ
สํงผลตํอสภาพปัญหา ของนักศึกษาที่ต๎องการแก๎ไข เนื่องมาจากการ
การเรียนการสอนของ
การเรียนรู๎ของ
หรือพัฒนาแกํสมาชิกชุมชน ออกแบบการเรียน
นักศึกษา และระบุประเด็น
นักเรียน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ และ การสอนของนักศึกษา ปัญหาในการออกแบบการ
สรุปประเด็นเกี่ยวกับการ
และระบุประเด็น
เรียนการสอนของนักศึกษา
ออกแบบการเรียนการสอน ปัญหาในการ
ที่ต๎องการแก๎ไขหรือพัฒนา
ของนักศึกษาโดยรวม
ออกแบบการเรียน
รํวมกับนักศึกษา
การสอนของนักศึกษา
ที่ต๎องการแก๎ไขหรือ
พัฒนารํวมกับครูพี่
เลี้ยงและอาจารย์
นิเทศก์
4. การกาหนด
กาหนดพฤติกรรมหรือหลักฐานข๎อมูลที่ชัดเจนที่แสดง
รวบรวมข๎อมูลพฤติกรรม
พฤติกรรมหรือ
หรือหลักฐานข๎อมูลที่แสดง ถึงการเรียนรู๎ของนักเรียนที่เกิดจากการออกแบบการ
หลักฐานข๎อมูลที่
ถึงการเรียนรู๎ของนักเรียนที่ เรียนการสอนของนักศึกษา ที่สอดคล๎องกับการวัด
ชัดเจนที่แสดงถึงการ เกิดจากการออกแบบการ
และประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู๎
เรียนรู๎ของนักเรียนที่ เรียนการสอนของนักศึกษา
ได๎รับการแก๎ไขด๎วย
การออกแบบการเรียน
การสอน
กระบวนการหลัก

บทบาทของผู้ดาเนินการ
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ระยะที่ 2 วงจรแก้ปัญหา
การดาเนินการในระยะนี้เป็นระยะการแก๎ปัญหาหรือพัฒนาออกแบบการเรียน
การสอนของนักศึกษาที่สํงผลตํอปัญหาการเรียนรู๎ของนักเรียนในชั้นเรียน ซึ่งมีลักษณะเป็นวงจร
ประกอบด๎วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 3 นักศึกษาวางแผนพัฒนาตน ขั้นที่ 4 นักศึกษาฝึกฝนออกแบบ
การเรียนการสอน และขั้นที่ 5 นักศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ แตํละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นที่ 3 นักศึกษาวางแผนพัฒนาตน
แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพระบุวําแนวทางที่จะชํวยให๎ครูผู๎สอนที่เป็น
สมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสามารถสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎นั้นจาเป็นต๎องอาศัยการเรียนรู๎ในการเลือกใช๎และพัฒนาเทคนิค
วิธีการสอน ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับเนื้อหาและสัมพันธ์กับความต๎องการของผู๎เรียน การ
ดาเนินการในขั้นตอนนี้จึงมีจุดมุํงหมายเพื่อให๎นักศึกษาเกิดความเข๎าใจเกี่ยวกับข๎อจากัดในการ
ออกแบบการเรียนการสอน และรู๎แหลํงข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ในการแก๎ปัญหาหรือพัฒนาการ
ออกแบบการเรียนการสอนของตนเอง รวมทั้งสามารถนาข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช๎แก๎ไขปัญหา
หรือพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อแก๎ไขปัญหาการเรียนรู๎ของนักเรียนได๎ ซึง่
ผู๎ดาเนินการ และสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ มีบทบาทในการดาเนินการดังนี้
บทบาทสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
กระบวนการหลัก
บทบาทของผู้ดาเนินการ
ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์
นักศึกษา
นิเทศก์
1. การกาหนดหรือ รวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับ
กาหนดหรือระบุ
ให๎คาปรึกษาและแนะนา
ระบุบทเรียนที่
บทเรียนที่ต๎องการพัฒนาการ บทเรียนที่ต๎องการ
เกี่ยวกับการกาหนดหรือ
ต๎องการพัฒนาการ
ออกแบบการเรียนการสอน พัฒนาการออกแบบการ ระบุบทเรียนที่ต๎องการ
ออกแบบการเรียนการ ของนักศึกษา เพื่อใช๎พัฒนา เรียนการสอน โดย
พัฒนาการออกแบบการ
สอนของนักศึกษา
เป็นฐานข๎อมูลสาหรับสมาชิก คานึงถึงความสาคัญ
เรียนการสอนของ
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ของบทเรียน คือ เป็น นักศึกษา
บทเรียนที่นักศึกษามี
ความยากลาบากในการ
ออกแบบการเรียนการ
สอน และ/หรือเป็น
บทเรียนที่นักเรียน
ประสบปัญหาในการ
เรียนรู๎ และเป็น
บทเรียนที่สามารถ
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บทบาทสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
กระบวนการหลัก
บทบาทของผู้ดาเนินการ
ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์
นักศึกษา
นิเทศก์
ออกแบบการเรียนการ
สอนทีพ่ ัฒนานักเรียน
สอดคล๎องกับเป้าหมาย
การเรียนรู๎ของชุมชน
2. การระบุข๎อมูลที่ รวบรวมข๎อมูลและองค์
1. ระบุข๎อมูลที่จาเป็น ให๎คาปรึกษาและแนะนา
จาเป็นตํอการ
ความรู๎ที่จาเป็นตํอการ
หรือแหลํงข๎อมูลที่มี
เกี่ยวกับข๎อมูลที่จาเป็น
ออกแบบการเรียนการ ออกแบบการเรียนการสอน ประโยชน์ตํอการ
หรือแหลํงข๎อมูลที่มี
สอนของนักศึกษา
ของนักศึกษา เพื่อใช๎พัฒนา ออกแบบการเรียนการ ประโยชน์ตํอการออกแบบ
เป็นฐานข๎อมูลสาหรับสมาชิก สอน
การเรียนการสอน
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 2. วางแผนศึกษา
ค๎นคว๎าข๎อมูลที่เป็น
ประโยชน์ตํอการแก๎ไข
ปัญหาหรือนามาใช๎
พัฒนาการออกแบบการ
เรียนการสอน
3. การแลกเปลีย่ น
1. นัดหมายสมาชิกชุมชน
1. เข๎ารํวมประชุม
1. เข๎ารํวมประชุม
เรียนรู๎และสะท๎อนผล การเรียนรู๎ทางวิชาชีพระดับ แลกเปลีย่ นเรียนรู๎และ แลกเปลีย่ นเรียนรู๎และ
เพื่อตรวจสอบความ สถานศึกษา เพื่อให๎เกิดการ สะท๎อนผลเพื่อ
สะท๎อนผลเพื่อเพื่อ
เข๎าใจเกีย่ วกับข๎อมูลที่ ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู๎
ตรวจสอบความเข๎าใจ ตรวจสอบความเข๎าใจ
จาเป็นตํอการ
และสะท๎อนผลเพื่อตรวจ
เกี่ยวกับข๎อมูลที่จาเป็น เกี่ยวกับข๎อมูลที่จาเป็นตํอ
ออกแบบการเรียนการ สอบความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ตํอการออกแบบการ
การออกแบบการเรียนการ
สอน
ข๎อมูลที่จาเป็นตํอการ
เรียนการสอน
สอนของนักศึกษา
ออกแบบการเรียนการสอน 2. นาเสนอข๎อมูลสาคัญ
2. สนับสนุนแหลํงข๎อมูล
หรือแหลํงข๎อมูลที่เป็น 2. แนะนาหรือให๎ข๎อมูล
หรือติดตํอประสานงานผูร๎ ู๎
ประโยชน์ตํอการ
สาคัญ หรือแหลํงข๎อมูลที่
เพื่อให๎นักศึกษาเข๎าถึงข๎อมูล ออกแบบการเรียนการ เป็นประโยชน์ตํอการ
ที่เป็นประโยชน์ตํอการ
สอนในบทเรียนที่
ออกแบบการเรียนการ
พัฒนาการออกแบบการเรียน นักศึกษาต๎องการ
สอนในบทเรียนที่นักศึกษา
การสอน ตามคาแนะนาของ พัฒนาการออกแบบการ ต๎องการพัฒนาการ
ครูพี่เลีย้ งและอาจารย์นิเทศก์ เรียนการสอน
ออกแบบการเรียนการ
สอนเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 4 นักศึกษาฝึกฝนออกแบบการเรียนการสอน
สิ่งสาคัญที่สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพจะต๎องรํวมกันดาเนินการ
คือ การรํวมกันตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมและนาไปปรับใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนา
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของตนเองให๎มีประสิทธิภาพ และชํวยสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดการ
เรียนรู๎ ผํานการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผลการปฏิบัติ ดังนั้น การดาเนินการในขั้นตอนนี้จึง
มีจุดมุํงหมายเพื่อให๎นักศึกษาครูออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎ข๎อมูล ความรู๎ที่ได๎จากการศึกษา
ค๎นคว๎า รํวมกับการได๎รับการชี้แนะจากครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ ผู๎รู๎และเพื่อนนักศึกษาที่เป็น
สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ซึ่งผู๎ดาเนินการ และสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ มี
บทบาทในการดาเนินการดังนี้
กระบวนการหลัก

บทบาทของผู้ดาเนินการ

1. การศึกษาค๎นคว๎า
ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์
ตํอการการแก๎ปญ
ั หา
หรือพัฒนาการ
ออกแบบการเรียนการ
สอนเพื่อแก๎ไขปัญหา
การเรียนรู๎ของ
นักเรียน
2. การออกแบบการ
เรียนการสอนโดยใช๎
ข๎อมูลที่ได๎จาก
การศึกษาค๎นคว๎า

จัดทาฐานข๎อมูลและองค์
ความรู๎ที่จาเป็นตํอการ
ออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษา ที่สมาชิก
สามารถเข๎าถึงได๎งาํ ย

1)
2)
3)
-

4)
5)

บทบาทสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์
นักศึกษา
นิเทศก์
ศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลที่เป็น
ให๎คาปรึกษาชี้แนะ
ประโยชน์ตํอการการแก๎ปญ
ั หา ทั้งแบบเป็นทางการ
หรือพัฒนาการออกแบบการ และไมํเป็นทางการ
เรียนการสอนเพื่อแก๎ไขปัญหา
การเรียนรู๎ของนักเรียน

ใช๎ข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษา
ค๎นคว๎ามาออกแบบการเรียน
การสอนโดย ดังนี้
1) กาหนดเนื้อหาสาระ
และวัตถุประสงค์การเรียนรู๎
2) กาหนดรายละเอียดหรือ
เลือกวิธีการสอน เทคนิคการ
สอนที่สอดคล๎องเหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์
3) กาหนดแนวทางการวัดและ
ประเมินผล
4) กาหนดขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎
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กระบวนการหลัก
3. การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู๎ตาม
แนวทางที่ออกแบบ
4. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎และสะท๎อนผล
เพื่อตรวจสอบความ
เข๎าใจเกี่ยวกับการ
ออกแบบการเรียนการ
สอน

บทบาทของผู้ดาเนินการ

นัดหมายสมาชิกชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพระดับ
สถานศึกษา เพื่อให๎เกิดการ
ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู๎
และสะท๎อนผลเพื่อ
ตรวจสอบความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการออกแบบการ
เรียนการสอน

5. การปรับปรุงแก๎ไข
ผลการออกแบบการ
เรียนการสอนและ
แผนการจัดการเรียนรู๎
-

บทบาทสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์
นักศึกษา
นิเทศก์
เขียนแผนการจัดการเรียนรู๎
ตามแนวทางที่ออกแบบการ
เรียนการสอน
1. เข๎ารํวมประชุมแลกเปลี่ยน 1. เข๎ารํวมประชุม
เรียนรู๎และสะท๎อนผลเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู๎
ตรวจสอบความเข๎าใจเกีย่ วกับ และสะท๎อนผลเพื่อ
การออกแบบการเรียนการ
ตรวจสอบความ
สอน
เข๎าใจเกี่ยวกับการ
ออกแบบการเรียน
การสอนของ
นักศึกษา
2. นาเสนอแนวความคิดหรือ 2. ให๎คาแนะนา
ที่มาของการออกแบบการ
ข๎อเสนอแนะที่มีตํอ
เรียนการสอน
แนวความคิดหรือ
ที่มาของการ
ออกแบบการเรียน
การสอน
ปรับปรุงแก๎ไขผลการออกแบบ ให๎คาปรึกษาชี้แนะ
การเรียนการสอนและ
ทั้งแบบเป็นทางการ
แผนการจัดการเรียนรู๎
และไมํเป็นทางการ
เพื่อให๎นักศึกษา
พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู๎ที่
สามารถนาไปใช๎จัด
กิจกรรมการเรียนรู๎
ในชั้นเรียนได๎

ขั้นที่ 5 นักศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
องค์ประกอบสาคัญประการหนึ่งที่จะชํวยให๎การดาเนินการตามแนวคิด
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพประสบความสาเร็จคือ การมีสํวนรํวมในการสืบสอบเพื่อสะท๎อนผล
การปฏิบัติ เพื่อให๎ได๎ต๎นแบบการปฏิบัติ ดังนั้น การดาเนินการในขั้นตอนนี้จึงมีจุดมุํงหมายเพื่อให๎
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นักศึกษาประเมินการออกแบบการเรียนการสอนของตนเองจากการนาแผนการจัดการเรียนรู๎ที่
ปรับปรุงแก๎ไขหรือพัฒนาจากการออกแบบการเรียนการสอนในขั้นที่ 4 ไปใช๎จัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ และสามารถปรับปรุงแก๎ไขการออกแบบการเรียนการสอน รวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎
เหมาะสมมากขึ้น ซึ่งผู๎ดาเนินการ และสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ มีบทบาทในการ
ดาเนินการดังนี้

กระบวนการหลัก

บทบาทของผู้ดาเนินการ

1. การจัดการเรียนรู๎
และการเข๎าสังเกตชั้น
เรียน

ประสานงานผู๎มสี ํวน
เกี่ยวข๎อง เพื่อนัดหมายการ
เข๎าสังเกตการสอนของ
นักศึกษา เพื่อให๎สมาชิก
สามารถรวบรวมประเด็น
เกี่ยวกับการเรียนรู๎ของ
นักเรียน ซึ่งเป็นผลจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และ
การออกแบบการเรียนการ
สอน

2. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎และสะท๎อนผล
เพื่อประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎
และการออกแบบการ
เรียนการสอน

นัดหมายสมาชิกชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพระดับ
สถานศึกษา เพื่อให๎เกิดการ
ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู๎
และสะท๎อนผลเพื่อ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ และการ
ออกแบบการเรียนการสอน

บทบาทสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์
นักศึกษา
นิเทศก์
1. ดาเนินการจัดการ
เข๎าสังเกตการสอน
เรียนรู๎ให๎แกํนักเรียนตามที่ โดยใช๎แบบบันทึกการ
ได๎รับมอบหมาย
สังเกตการจัดการ
2. บันทึกหลังการสอน
เรียนรู๎ของนักศึกษาครู
3. เข๎าสังเกตการสอนของ เพื่อรวบรวมประเด็น
นักศึกษาคนอื่นที่เป็นสมาชิก เกี่ยวกับการเรียนรู๎
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ของนักเรียน ซึ่งเป็น
ผลจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ และการ
ออกแบบการเรียนการ
สอน
1. เข๎ารํวมประชุม
1. เข๎ารํวมประชุม
แลกเปลีย่ นเรียนรู๎และ
แลกเปลีย่ นเรียนรู๎
สะท๎อนผลเพื่อประเมินผล และสะท๎อนผลเพื่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ประเมินผลการจัด
และการออกแบบการเรียน กิจกรรมการเรียนรู๎
การสอน
และการออกแบบการ
2. นาเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับ เรียนการสอนของ
สิ่งที่เกิดขึ้นในระหวํางการ นักศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทั้งจุด2. นาเสนอข๎อมูล
ดีและจุดที่เป็นปัญหาหรือ
เกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตได๎
อุปสรรคตํอการเรียนรู๎ของ ในระหวํางการจัด
นักเรียน รวมทั้งแนวทาง
กิจกรรมการเรียนรู๎
ปรับปรุงแก๎ไขหรือ
ทั้งจุดดีและจุดที่เป็น
พัฒนาการออกแบบการ
ปัญหาหรืออุปสรรค
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บทบาทสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
กระบวนการหลัก
บทบาทของผู้ดาเนินการ
ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์
นักศึกษา
นิเทศก์
เรียนการสอน
ตํอการเรียนรู๎ของ
นักเรียน รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงแก๎ไขหรือ
พัฒนาการออกแบบ
การเรียนการสอนของ
นักศึกษา
3. การปรับปรุงแก๎ไข รวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับการ ปรับปรุงแก๎ไขการออกแบบ ให๎คาปรึกษาชี้แนะทั้ง
การออกแบบการเรียน ออกแบบการเรียนการสอน การเรียนการสอนและ
แบบเป็นทางการและ
การสอนและแผนการ และแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ แผนการจัดการเรียนรู๎
ไมํเป็นทางการเพื่อให๎
จัดการเรียนรู๎
สมบูรณ์ เพื่อใช๎เป็น
นักศึกษาพัฒนา
ฐานข๎อมูลสาหรับสมาชิก
แผนการจัดการเรียนรู๎
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ที่สามารถชํวยให๎
นักเรียนเกิดการเรียนรู๎
ตามวัตถุประสงค์มาก
ที่สุด

หลังจากการดาเนินการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งทบทวนการออกแบบการเรียนการ
สอนของตนเองในขั้นนี้แล๎ว นักศึกษาสามารถเริ่มพัฒนาตนเองตามขั้นที่ 3 เพื่อเข๎าสูํวงจรการแก๎ไข
ปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนที่สํงผลตํอการเรียนรู๎อื่นๆ ของนักเรียนตํอไป
ขั้นที่ 3 การสร้างกลไกขับเคลื่อนการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียน
การสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพมุํงเน๎นการรํวมกันรับผิดชอบตํอการพัฒนาอยําง
ตํอเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่การรํวมกันเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องของสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการทางานในที่สุด การดาเนินการสร๎างกลไกขับเคลื่อนการเสริมสร๎าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูจึงเป็นการ
ดาเนินการเพื่อให๎สมาชิกของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพได๎ทบทวนผลการดาเนินงานที่ผํานมาใน
แงํมุมตํางๆ เพื่อสรุปผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการและสามารถดาเนินการตามกระบวนการ
เสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตาม
แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพไปได๎อยํางตํอเนื่องในระยะยาว โดยสอดคล๎องกับบริบทการฝึก
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ปฏิบัติการวิชาชีพครูของนักศึกษา และบริบทการทางานของครูพี่เลี้ยง รวมทั้งอาจารย์นิเทศก์
การดาเนินการสร๎างกลไกขับเคลื่อนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียน
การสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู มีรายละเอียดการดาเนินการดังนี้
1. การถอดบทเรียนการเรียนรู๎หลังสิ้นสุดการดาเนินการตามกระบวนการ
จุดมุํงหมายของการถอดบทเรียนคือการระบุจุดดีจุดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนา
ในการดาเนินงานตามกระบวนการ โดยพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามกระบวนการ
รวมทั้งปัจจัยที่สํงผลตํอความสาเร็จ ปัญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินการตามกระบวนการ เพื่อให๎
สมาชิกได๎ทบทวนการปฏิบัติในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาของตน ทั้งนี้
ผู๎ดาเนินการควรจัดการประชุมเพื่อถอดบทเรียน และรวบรวมประเด็นสาคัญนอกจากจะใช๎เพื่อ
ปรับปรุงแนวทางการดาเนินการตามกระบวนการให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล๎ว ยังเป็นการชํวยทาให๎
สมาชิกเห็นประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินการในฐานะสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ และมี
ความรู๎สึกในทางบวกตํอการดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพในลักษณะเดิมตํอไป
2. การทบทวนรูปแบบของการดาเนินการ
การถอดบทเรียนการเรียนรู๎หลังสิ้นสุดการดาเนินการตามกระบวนการจะทา
ให๎ผู๎ดาเนินการ รวมทั้งสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาแตํละแหํงเห็น
ภาพรวมของการดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ และสามารถพิจารณา
รูปแบบของการดาเนินการที่เหมาะสมตํอการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนสาหรับนักศึกษาที่สอดคล๎องกับบริบทการทางานภายในสถานศึกษาแตํละแหํง ดังนั้น จึงควร
เปิดโอกาสให๎สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพื่อทบทวนรูปแบบของการ
ดาเนินการ ซึ่งอาจกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบและรายละเอียดการดาเนินการตาม
ขั้นตอนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
การทบทวนรูปแบบการดาเนินการอาจสํงผลใน 3 ลักษณะ คือ
1) คงรูปแบบเดิม ในกรณีที่สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพพึงพอใจ
หรือพบอุปสรรคในการดาเนินการในระดับที่สามารถจัดการได๎ และไมํมีความต๎องการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการดาเนินการ
2) ขยายระดับของรูปแบบ ในกรณีที่สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพที่
ดาเนินการโดยสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูเป็นฐานมีความคิดเห็นวําการเสริมสร๎าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูควร
ดาเนินการโดยศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูเป็นฐาน
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3) ลดระดับของรูปแบบ ในกรณีที่สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพที่
ดาเนินการโดยสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูเป็นฐานมีความคิดเห็นวําการเสริมสร๎าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูควร
ดาเนินการโดยครูพี่เลี้ยงเป็นฐาน เป็นต๎น
3. การทบทวนลักษณะการรวมกลุํมยํอยของสมาชิกภายในชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ
สมาชิกควรได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และทบทวนลักษณะการรวมกลุํมยํอยของ
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา เพื่อชํวยให๎สามารถวางแผนการดาเนินการของ
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาแตํละแหํงในภาคการศึกษาตํอไปได๎ชัดเจนมากขึ้น
ในกรณีที่สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ภายในสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลง เชํน นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ได๎รับมอบหมายให๎เปลี่ยนแปลงระดับชั้นที่รับผิดชอบในภาคเรียนที่ 2 อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงครูพี่เลี้ยง หรืออาจารย์นิเทศก์ เป็นต๎น
4. การวางแผนติดตามผลการดาเนินงานแบบไมํเป็นทางการ
การวางแผนติดตามผลการดาเนินงานจะชํวยให๎ผู๎ดาเนินการสามารถ
ดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎แนวคิดชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูในภาคการศึกษาตํอไปได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ โดยผู๎ดาเนินการควรวางแผนติดตามผลการดาเนินงานแบบไมํเป็นทางการ โดยการ
คัดเลือกหรือขออาสาสมัครสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาแตํละแหํง ที่ยินดี
จะให๎ข๎อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ที่แสดงถึงการดาเนินการตามกระบวนการโดยใช๎ชํองทางการ
ติดตํอสื่อสารผํานเครือขํายออนไลน์ การนาเสนอผลการดาเนินงานในลักษณะดังกลําวจะกํอให๎เกิด
ความภาคภูมิใจรํวมกันของกลุํมสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาแตํละแหํง
รวมทั้งทาให๎ผู๎ดาเนินการทราบข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดาเนินการตํอไป
7. กลยุทธ์การดาเนินงานตามกระบวนการฯ
การดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎แนวคิด
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู มีกลยุทธ์ในการดาเนินงานแบํง
ออกเป็น 3 กลยุทธ์ ได๎แกํ กลยุทธ์ในการวางระบบ กลยุทธ์ในการดาเนินการ และกลยุทธ์ในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ ในแตํละกลยุทธ์การดาเนินงานมีกลยุทธ์ยํอยที่ผู๎ดาเนินการควรนาไปใช๎เพื่อให๎
สามารถดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎แนวคิดชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูได๎สอดคล๎องและเหมาะสมกับบริบทการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษาและบริบทการทางานของครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ เพื่อให๎
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สามารถดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนให๎แกํนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
7.1 กลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างการดาเนินการ
เสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
การเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎แนวคิดชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูเป็นการดาเนินการที่ต๎องอาศัยความ
รํวมมือของบุคลากรหลายฝ่ายที่เกี่ยวข๎อง และด๎วยลักษณะของการดาเนินงานที่เน๎นการพัฒนา
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูผํานการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผลการเรียนรู๎ของครูพี่เลี้ยง
อาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาครู อยํางตํอเนื่อง ซึ่งแตกตํางจากวัฒนธรรมการทางานแบบเดิมของ
ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ การเตรียมความพร๎อมและสนับสนุนให๎เกิดโครงสร๎างการดาเนินการ
จึงมีความสาคัญตํอการดาเนินการตามกระบวนการเป็นอยํางมาก ดังนั้นผู๎ดาเนินการจึงควร
ดาเนินการวางระบบการใช๎กระบวนการโดยใช๎กลยุทธ์ “4ช: ชัดเจน เชื่อใจ เชื่อมต่อ ชื่นชม” ซึง่
มีรายละเอียดดังนี้
(1) ชัดเจน: การมีข๎อมูลที่ชัดเจน การสื่อสารที่ชัดเจน ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎ดาเนินการรับรู๎
ข๎อมูลของบุคคลที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง และสามารถสื่อสารเพื่อชํวยให๎ผู๎เกี่ยวข๎องเกิดความสมัครใจใน
การเข๎ารํวมกระบวนการ รวมทั้งสามารถวางแผนดาเนินการเพื่อชํวยให๎เกิดการรวมกลุํมของ
สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาแตํละแหํงได๎งํายขึ้น
(1.1) ข้อมูลชัดเจน ผู๎ดาเนินการควรศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเสริมสร๎าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูให๎ชัดเจน รวมทั้งข๎อมูลเกี่ยวกับอาจารย์นิเทศก์ ตารางหรือ
กาหนดการการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์ ข๎อมูลเกี่ยวกับครูพี่เลี้ยง และระบบการนิเทศติดตาม
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูภายในสถานศึกษาแตํละแหํง เพื่อให๎สามารถให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการได๎ชัดเจน และสามารถวางแผนจัดตารางการปฏิบัติงานและการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ของสมาชิกได๎อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับบริบทการทางานของนักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และ
อาจารย์นิเทศก์มากที่สุด
(1.2) สื่อสารชัดเจน ผู๎ดาเนินการควรสื่อสารให๎ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งนักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศเข๎าใจหลักการและแนวทางการดาเนินการตาม
กระบวนการที่ชัดเจน รวมทั้งคุณคําหรือผลที่นักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์จะได๎รับจากการ
เข๎ารํวมกระบวนการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งลักษณะการดาเนินการที่ไมํกํอให๎เกิดภาระงานเพิ่มเติม
นอกเหนือจากภาระงานปกติ เพื่อให๎บุคคลที่เกี่ยวข๎องเกิดความสนใจและสมัครใจเข๎ารํวมกระบวนการ
ซึ่งทาได๎โดยการชี้ให๎เห็นวําการเข๎ารํวมกระบวนการเป็นการดาเนินการที่สอดคล๎องกับนโยบายการ
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พัฒนาวิชาชีพครูของรัฐอยํางไร จะเกิดผลดีตํอนักเรียนและโรงเรียนอยํางไร รวมทั้งครูพี่เลี้ยงสามารถ
ใช๎ผลการออกแบบการเรียนการสอนที่ได๎จากกระบวนการไปพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการ หรือ
อาจารย์นิเทศก์สามารถสร๎างเครือขํายในการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ เป็นต๎น
(2) เชื่อใจ: การเชื่อใจเป็นองค์ประกอบสาคัญที่ชํวยให๎บุคคลที่เกี่ยวข๎องมีความยินดี
เข๎ารํวมเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ และดาเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการตํอไป
ได๎อยํางตํอเนื่อง ซึ่งผู๎ดาเนินการต๎องพยายามสร๎างความเชื่อใจให๎เกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ คือ ความ
เชื่อใจของสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพตํอผู๎ดาเนินการ และความเชื่อใจระหวํางสมาชิก
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
(2.1) เชื่อใจผู้ดาเนินการ
ผู๎ดาเนินการควรสื่อสารและแสดงออกให๎บุคคลที่มีสํวนเกี่ยวข๎องเห็นวํา
ผู๎ดาเนินการมีบทบาทเพียงผู๎ที่ชํวยให๎กระบวนการสามารถดาเนินการไปได๎อยํางตํอเนื่อง เป็นเพียง
ผู๎สนับสนุนให๎เกิดการรวมกลุํมของสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพแตํละแหํง หรืออาจมีบทบาท
เทียบเทํากับสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพคนอื่นๆ เพื่อไมํให๎บุคคลที่เกี่ยวข๎อง เชํน ครูพี่เลี้ยง
อาจารย์นิเทศก์ เกิดความรู๎สึกวําผู๎ดาเนินการเป็นบุคคลที่จะเข๎ามา “สั่งการ” หรือเป็นตัวแทน
“หนํวยเหนือ” เข๎ามาควบคุมการดาเนินงานดูแลระบบการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูภายในสถานศึกษา
(2.2) เชื่อใจสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผู๎ดาเนินการควรจัดกิจกรรมที่สร๎างพื้นที่ให๎บุคคลที่เกี่ยวข๎องหรือผู๎ที่
สมัครใจเข๎ารํวมการดาเนินการในฐานะสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพได๎พบปะพูดคุยกํอนเริ่ม
ดาเนินการตามกระบวนการ และควรสื่อสารให๎เห็นวํา การดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถใน
การออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูต๎องอาศัยความรํวมมือจากสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพทุกคน และ
สมาชิกทุกคนล๎วนมีบทบาทสาคัญในการรํวมกันเสริมสร๎างความสามารถของนักศึกษา ซึ่งจะสํงผล
ตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนในชั้นเรียน โดยผู๎ดาเนินการอาจมีวิธีการสื่อสารเพื่อชี้ให๎สมาชิกแตํละ
สํวนเห็นความสาคัญระหวํางกัน เชํน นักศึกษาเป็นผู๎ที่เชื่อมโยงองค์ความรู๎ทั้งภาคทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ และอาจมีความคิดสร๎างสรรค์ที่ดีที่จะชํวยเอื้อให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดีขึ้น อยํางไรก็
ตามเนื่องจากนักศึกษามีประสบการณ์ที่คํอนข๎างจากัด ดังนั้นคาแนะนาจากครูพี่เลี้ยงซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญในภาคปฏิบัติและเข๎าใจบริบทของนักเรียนเป็นอยํางดี และอาจารย์นิเทศก์ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญในเชิงทฤษฎีนําจะเป็นสิ่งที่ชํวยสํงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเป็นสิ่งสาคัญที่ชํวย
พัฒนานักศึกษาได๎เต็มตามศักยภาพ
(3) เชื่อมต่อ: การสร๎างเครือขํายหรือชํองทางการติดตํอสื่อสารผํานเครือขํายออนไลน์
ระหวํางสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาแตํละแหํงชํวยให๎เกิดการแลกเปลี่ยน
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ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ระหวํางชุมชนกํอนการสร๎างกลุํมชุมชนอยํางเป็นทางการ และยังเป็นการเรํง
ให๎เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการภายในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพแตํละแหํง ทาให๎เกิดการ
รวมกลุํมของสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพแบบไมํเป็นทางการขึ้นกํอนเข๎าสูํระยะการ
ดาเนินการตามขั้นตอนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
(4) ชื่นชม: ผู๎ดาเนินการควรให๎ข๎อมูลเชิงบวกเพื่อเป็นแรงจูงใจให๎แกํนักศึกษา ครูพี่
เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์รู๎สึกวําการเข๎ารํวมกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบ
การเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพเป็น
การทาสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ และในการดาเนินการให๎ประสบความสาเร็จนั้นไมํสามารถขาดบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งได๎ สมาชิกทุกคนมีความดีงามที่แตกตํางกันไป นอกจากนั้นผู๎ดาเนินการควรพยายาม
สื่อสารให๎ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ปรับเปลี่ยนแนวทางการให๎คาปรึกษาเป็นแบบกัลยาณมิตร
คือ ให๎ความสนใจ ให๎ความสาคัญกับความคิดและความรู๎สึกของนักศึกษา รวมทั้งสิ่งที่นักศึกษา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู โดยการให๎กาลังใจ
การชี้ให๎นักศึกษาเห็นจุดดีของตนเอง จุดที่นักศึกษาสามารถพัฒนาได๎ และคาแนะนาที่เป็นแนวทาง
ชํวยให๎นักศึกษาสามารถปรับปรุงแก๎ไขการออกแบบการเรียนการสอน
7.2 กลยุทธ์ในการดาเนินการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียน
การสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูผ่านวงจรแก้ปัญหา
กลยุทธ์ในการดาเนินการตามขั้นตอนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบ
การเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพนี้ใช๎
เพื่อชํวยให๎การดาเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการสามารถดาเนินการไปได๎อยํางตํอเนื่อง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สามารถนาไปใช๎ได๎ในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการ โดยผู๎ดาเนินการ รวมทั้งผู๎ที่เข๎ารํวมกระบวนการในฐานะสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพควรใช๎กลยุทธ์ “2ย: ยืดหยุ่น ยินดี” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) ยืดหยุ่น: ผู๎ดาเนินการต๎องพร๎อมปรับเปลี่ยนและยืดหยุํนแผนการหรือกาหนดการ
ปฏิบัติงานที่กาหนดไว๎ให๎เอื้อตํอสภาพการทางานจริงของสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
เนื่องจากครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศมีภาระงานที่คํอนข๎างมาก และมีภาระงานอื่นๆ แทรกซ๎อน
เป็นระยะ ทาให๎การนัดหมาย การพบปะเพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ตามกาหนดการหรือปฏิทิน
การทางานที่วางไว๎อาจมีการคลาดเคลื่อนได๎เสมอ อยํางไรก็ตาม ผู๎ดาเนินการ รวมทั้งสมาชิกชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพต๎องสามารถกาหนดชํวงวันเวลาทดแทนการดาเนินการตามแผนการเดิมได๎
ครบถ๎วน และอยูํภายในชํวงเวลาที่ไมํกระทบกับวงจรการแก๎ปัญหาตํอไป
(2) ยินดี: ผู๎ดาเนินการต๎องนาเสนอความสาเร็จให๎สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
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รํวมรับรู๎และยินดี เพื่อแสดงให๎สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพรับรู๎ถึงความรู๎สึกชื่นชมยินดีใน
ความสาเร็จหรือผลที่เกิดจากการดาเนินการแตํละขั้นตอน โดยเป็นการใช๎ความสาเร็จของชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพแหํงหนึ่งเป็นตัวกระตุ๎นการดาเนินการของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพแหํง
อื่น ด๎วยลักษณะการแขํงขันกันอยูํในที อยํางไรก็ตาม ต๎องมีการสื่อสารให๎สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาแตํละแหํงมีบริบทการทางานที่แตกตํางกันไป
ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ควรแสดงความรู๎สึกยินดีและเต็มใจที่จะให๎ข๎อมูล
คาปรึกษาชี้แนะแกํนักศึกษา ไมํวําจะบํอยครั้งหรือไมํ เพราะจะชํวยให๎นักศึกษาเกิดความไว๎ใจ และ
มั่นใจในการปรึกษา และพร๎อมจะเปิดเผยประเด็นปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของ
ตนเองที่บางกรณีครูพี่เลี้ยงหรืออาจารย์นิเทศก์อาจไมํได๎สังเกตเห็นจากการเข๎าสังเกตชั้นเรียนหรือ
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎สะท๎อนผล รวมทั้งยินดีที่จะเปิดเผยข๎อมูลอันเป็นประโยชน์ตํอการ
เสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนแกํครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ รวมทั้ง
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูคนอื่นๆ โดยใช๎ชํองทางการนาเสนอข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ เชํน การ
สื่อสารผํานเครือขํายออนไลน์ที่ผู๎ดาเนินการพัฒนาขึ้น เชํน เฟสบุ๏ก เป็นต๎น
นักศึกษา ควรแสดงความรู๎สึกยินดีที่ได๎รับโอกาสในการเรียนรู๎จากครูพี่เลี้ยงและ
อาจารย์นิเทศก์ เพราะจะชํวยให๎ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์มีความสบายใจในการให๎ข๎อมูลเพื่อ
การพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมแกํนักศึกษา รวมทั้งยินดีที่จะเปิดเผยข๎อมูล
อันเป็นประโยชน์ตํอการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนแกํนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูคนอื่นๆ
7.3 กลยุทธ์ในการสร้างกลไกขับเคลื่อนกระบวนการ
การสร๎างกลไกขับเคลื่อนกระบวนการ มีเป้าหมายเพื่อให๎สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพสามารถดาเนินการตามกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพไปได๎อยําง
ตํอเนื่องในระยะยาว ดังนั้นผู๎ดาเนินการ ควรใช๎กลยุทธ์ การสร๎างกลไกขับเคลื่อนกระบวนการ
“2ต: ติดต่อ ติดตาม” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) ติดต่อ: ผู๎ดาเนินการควรติดตํอประสานงานกับสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ รวมทั้งบุคคลที่มีสํวนเกี่ยวข๎องอยูํเป็นระยะเพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมกระบวนการในฐานะสมาชิกใน
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพมีความรู๎สึกวํามีที่ปรึกษาในการดาเนินการตามกระบวนการ ไมํรู๎สึก
โดดเดี่ยว และมีโอกาสในการปรึกษาหารือ หรือซักถามข๎อสงสัยได๎ตลอดเวลา ซึ่งการติดตํอนี้
สามารถใช๎รูปแบบในการติดตํอสื่อสารได๎อยํางหลากหลาย โดยอาจใช๎ชํองทางการติดตํอสื่อสาร
ผํานเครือขํายออนไลน์ รวมทั้งการโทรศัพท์ติดตํอ
(2) ติดตาม: ผู๎ดาเนินการควรติดตามผลการดาเนินงานแบบไมํเป็นทางการเป็นระยะ
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โดยการติดตามข๎อมูลผลการดาเนินการจากผู๎ที่เป็นตัวแทนหรืออาสาสมัครสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาแตํละแหํง ที่ยินดีจะให๎ข๎อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ที่แสดงถึงการ
ดาเนินการตามกระบวนการ และนาเสนอผลการติดตามที่จะกํอให๎เกิดแรงบันดาลใจในการ
ดาเนินการผํานระบบสารสนเทศหรือเครือขํายออนไลน์ เพื่อกระตุ๎นให๎ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ภายในสถานศึกษาแหํงอื่นๆ เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการตํอเนื่องเชํนเดียวกัน
รายละเอียดของกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ สามารถสรุปได๎ดังนี้
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แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
แนวคิดการพัฒนาการปฏิบัติงาน ที่ว่าด้วยกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จ ากการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การสะท้อนผลการปฏิบัติ การทางาน
ร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง การมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการดาเนินการ
อย่างเป็นองค์รวม

กระบวนการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
กระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูบนพื้นฐานของการแก้ไขปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาแต่ละคน
ผ่านการรวมตัวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะท้อนคิดด้วยความไว้วางใจระหว่างนักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และ
อาจารย์นิเทศก์ในฐานะสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เป้าหมายของกระบวนการ:

เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครู

โครงสร้างการดาเนินงาน
รูปแบบการดาเนินการ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
1) ดาเนินการโดยศูนย์ฝึกปฏิบัติการ ผู้ดาเนินการ: บุคคล หรือกลุ่ม
บุคคล ที่ต้องการพัฒนาการฝึก
วิชาชีพ
ประสบการณ์วิชาชีพครู
2) ดาเนินการโดยสถานศึกษา
สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ทางวิชาชีพ: นักศึกษา ครูพี่
3) ดาเนินการโดยอาจารย์นิเทศก์
เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์
4) ดาเนินการโดยครูพี่เลี้ยง
5) ดาเนินการโดยนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครู

ลักษณะการรวมกลุ่มสมาชิก
One to one – สมาชิกแต่ละ
บทบาทมีจานวนเท่ากัน
One to many – ครูพี่เลี้ยงและ/
หรืออาจารย์นิเทศก์มีจานวนน้อย
กว่านักศึกษา
Many to one – ครูพี่เลี้ยงและ/
หรืออาจารย์นิเทศก์มีจานวน
มากกว่านักศึกษา

ภาพที่ 16 กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
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น
ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างการดาเนินการ
เสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
1. การกาหนดรูปแบบของการดาเนินการ
2. การสร้างความเข้าใจและเผยแพร่แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3. การทาความรู้จักสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
4. การสร้างระบบสื่อสารผ่านเครืการด
อข่ายออนไลน์
าเนินการตามกระบวนการ
5. การจัดตารางการปฏิบัติงานและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิก

กลยุทธ์
4ช:
ชัดเจน
เชื่อใจ
เชื่อมต่อ
ชื่นชม

ขั้นที่ 2 การดาเนินการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูผ่านวงจรแก้ปัญหา
ระยะที่ 1 ระบุปัญหา

ขั้น 1 สร้างกลุ่มชุมชน

ขั้น 5 จัดการเรียนการสอน

ขั้น 2 ค้นพบปัญหา

2ย:
ยืดหยุ่น
ยินดี

ขั้น 3 วางแผนพัฒนาตน

ขั้น 4 ฝึกฝนออกแบบการเรียนการสอน
ระยะที่ 2 วงจรแก้ปัญหา
ขั้นที่ 3 การสร้างกลไกขับเคลื่อนการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการ
เรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
1. การถอดบทเรียนการเรียนรู้หลังสิ้นสุดการดาเนินการ
2. การทบทวนรูปแบบของการดาเนินการ
3. การทบทวนลักษณะการรวมกลุ่มย่อยของสมาชิก
4. การวางแผนติดตามผลการดาเนินงานแบบไม่เป็นทางการ

2ต:
ติดต่อ
ติดตาม

ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู

ภาพที่ 16 กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (ตํอ)

บทที่ 5
ผลการวิจัย: ผลการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
ในบทนี้ ผู๎วิจัยนาเสนอผลของการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษา ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข๎อ 2 คือ เพื่อศึกษา
สภาพปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู และศึกษา
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เปลี่ยนแปลงไป
เมื่อเข๎ารํวมกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
การนาเสนอข๎อมูลเป็นการนาเสนอข๎อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบตารางสรุปผลข๎อมูลผลการ
เสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็น
กรณีศึกษา แบํงการนาเสนอออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ผลการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษา
การนาเสนอข๎อมูลแบํงออกเป็น 2 สํวน คือ
1.1 ผลการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนในภาพรวมของทุก
กรณีศึกษา
ในสํวนนี้นาเสนอความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษากํอนเข๎า
รํวมกระบวนการ เพื่อให๎เข๎าใจสภาพปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษาโดยรวม และความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข๎ารํวมกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
รวมทั้งแนวทางทีน่ ักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูใช๎ในการแก๎ปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอน
1.2 ผลการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของแตํละกรณีศึกษา
ในสํวนนี้นาเสนอความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษากํอน
เข๎ารํวมกระบวนการของกรณีศึกษาแตํละคนเพื่อให๎เข๎าใจสภาพปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบการเรียน
การสอน และความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาแตํละคนที่เปลี่ยนแปลง
ไปเมื่อเข๎ารํวมกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
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ตอนที่ 2 ผลที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข๎อง
มีการนาเสนอข๎อมูลแบํงออกเป็น 2 สํวน คือ
2.1 ผลที่เกิดขึ้นกับครูพี่เลี้ยง
2.2 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์นิเทศก์
รายละเอียดการนาเสนอทั้ง 2 ตอน มีดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษา
ผู๎วิจัยนาเสนอผลการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษา โดยแบํงการนาเสนอออกเป็น 2 สํวน คือ สํวนที่ 1
นาเสนอสภาพปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็น
กรณีศึกษาโดยรวม และความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครูที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งแนวทางที่นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูใช๎ในการแก๎ปัญหาในการ
ออกแบบการเรียนการสอน และสํวนที่ 2 นาเสนอความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูแต่ละคนที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข๎ารํวมกระบวนการครบหนึ่งภาค
การศึกษา
รายละเอียดการนาเสนอเนื้อหาในแตํละสํวนมีดังนี้
1.1 ผลการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนในภาพรวม
ของทุกกรณีศึกษา
การเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษากํอนเข๎ารํวมกระบวนการ ตามองค์ประกอบของ
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ด๎าน คือ 1) การกาหนดเนื้อหา
สาระการเรียนรู๎ การจัดโครงสร๎างและลาดับเนื้อหาสาระให๎เหมาะสมกับการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 2) การ
เลือกและระบุวิธีสอน รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ รวมทั้งแนวทางการ
วัดและประเมินผลได๎อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับเนื้อหาสาระ ผู๎เรียน และจุดประสงค์การเรียนรู๎ 3)
การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู๎ เป็นลาดับขั้นตอน ตํอเนื่อง และทาให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการ
เรียนรู๎ และ 4) การระบุข๎อดีและข๎อที่ควรปรับปรุงของการจัดการเรียนรู๎ตามที่ได๎ออกแบบไว๎ รวมทั้ง
นาข๎อมูลที่ได๎ไปปรับปรุงการออกแบบการเรียนการสอนได๎ พบวํา นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็น
กรณีศึกษาทั้ง 11 คน มีปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนรํวมกันในองค์ประกอบที่ 1-3 โดยทั้ง
3 ปัญหาหลักมีประเด็นปัญหา สภาพปัญหา และลักษณะของปัญหาแตกตํางกันไป

202
ในสํวนของความสามารถในการการระบุข๎อดีและข๎อที่ควรปรับปรุงของการจัดการ
เรียนรู๎ตามที่ได๎ออกแบบไว๎ รวมทั้งนาข๎อมูลที่ได๎ไปปรับปรุงการออกแบบการเรียนการสอนได๎ ตาม
องค์ประกอบที่ 4 นั้น จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลยังไมํปรากฏข๎อมูลที่ชัดเจนวํา นักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษามีความสามารถในการการระบุข๎อดีและข๎อที่ควรปรับปรุงของการจัดการ
เรียนรู๎ตามที่ได๎ออกแบบไว๎อยํางไร ทั้งนี้ ผู๎วิจัยสรุปสภาพปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการ
สอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษาโดยรวม และความสามารถในการออกแบบ
การเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งแนวทางที่นักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูใช๎ในการแก๎ปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอน โดยนาเสนอข๎อมูลประกอบ
ตารางเพื่อให๎เห็นภาพของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครูที่เปลี่ยนแปลงไปชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้
1) ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพครูก่อนการเข้าร่วมกระบวนการ
การเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษากํอนเข๎ารํวมกระบวนการ ตามองค์ประกอบของ
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน พบวํา นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูทั้ง 11 คน มี
ประเด็นปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนตามองค์ประกอบของความสามารถในการออกแบบการ
เรียนการสอน 3 ประการ แตํละประเด็นปัญหามีสภาพปัญหา และลักษณะของปัญหาแตกตํางกันไป ดังนี้
(1) องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู้ การจัดโครงสร้างและ
ลาดับเนื้อหาสาระให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน

จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษากํอนเข๎ารํวมกระบวนการ ในองค์ประกอบที่ 1 การ
กาหนดโครงสร๎างและจัดลาดับเนื้อหาสาระให๎เหมาะสมกับการเรียนรู๎ของผู๎เรียน พบวํา นักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษามีปัญหากาหนดโครงสร้างและการจัดลาดับเนื้อหาสาระไม่
เหมาะสม โดยมีสภาพปัญหา แตกตํางกันใน 3 ลักษณะ คือ
(1.1)
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูกาหนดสาระสาคัญหลายสาระพร๎อม
กันในหนึ่งคาบเรียน เชํน กรณีศึกษาที่ 2 จัดการเรียนการสอนทั้งเรื่องมาตราตัวสะกดตรงตามมาตรา
และไมํตรงตามมาตราในคาบเรียนเดียวกัน
“คือในหนังสือกาหนดมาให้ค่ะ อย่างเรื่องนี้ มาตราตัวสะกด
ตรงตามมาตรา กง กม และตัวสะกดไม่ตรงตามาตรา กก กบ ให้อยู่
ด้วยกันค่ะ…”
กรณีศึกษาที่ 2
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(1.2)
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูกาหนดคาบเรียนหลายคาบเรียน
สาหรับสาระสาคัญเดียวกัน เชํน กรณีศึกษาที่ 1 จะกาหนดแผนการจัดการเรียนรู๎ทุกคาบเรียนแยกเป็น
2 แผนการจัดการเรียนรู๎ แม๎วําคาบเรียนนั้นจะเป็นคาบเรียนตํอเนื่อง 2 ชั่วโมง และมีสาระการเรียนรู๎
เดียวกัน รวมทั้งมีจุดประสงค์การเรียนรู๎ไมํแตกตํางกัน
“จริงๆ มันคือ สระเสียงสั้นค่ะ อะ อิ กับ อึ อุ หนูก็ไม่รู้ว่ามัน
คิดออกแบบแค่ 2 แผน ได้มั้ย แบบ อะ กับ อิ นี่สอนในคาบเดียวกัน
จัดกิจกรรมไปพร้อมกัน ส่วน อึกับอุ ก็อีกแผน แบบนี้ค่ะ...หนูไม่รู้ว่าจะ
แตกแผนยังไงค่ะ แบบมันต้องเขียนชั่วโมงละแผนมั้ย หรือแบบหนูนี่
สองชั่วโมงติดกันมันแผนเดียวกันได้มั้ย หนูก็เลยเขียนแบบชั่วโมงละ
แผน อย่างนี้ สี่สระก็เขียนมัน 4 แผนเลยค่ะ ทีนี้บางทีหนูว่ามันก็แปลก
อยู่ค่ะ เรื่องเดียวกัน ก็ต้องมาเขียนจุดประสงค์ใหม่อะไรใหม่ แบบ
พยายามไม่ให้มันซ้าแผนก่อนหน้า คิดกิจกรรมแบบนาทุกชั่วโมงเลย...”
กรณีศึกษาที่ 1

(1.3)
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูไมํคานึงถึงสาระการเรียนรู๎ที่นักเรียน
ควรรู๎มากํอน เชํน กรณีศึกษาที่ 3 กาหนดโครงการสอนโดยยึดโครงสร๎างตามหนังสือเรียน ทาให๎ต๎อง
ออกแบบการเรียนการสอนเรื่องคาเป็นคาตาย กํอนเรื่องมาตราตัวสะกด และเรื่องสระเสียงสั้นเสียงยาว
“การกาหนดแผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดลาดับก่อนหลัง
ตามที่หนังสือเรียนกาหนดเป็นหลัก เนื้อหาบางเรื่องมันก็ขัดกับ
หลักการเรียนรู้ของนักเรียนนะ...”
อาจารย์นิเทศก์คนที่ 3

(2) องค์ประกอบที่ 2 การเลือกและระบุวิธีสอน รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน สื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
ผู้เรียน และจุดประสงค์การเรียนรู้
จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการเก็บรวบรวมข๎อมูลความสามารถในการออกแบบ
การเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษากํอนเข๎ารํวมกระบวนการ ใน
องค์ประกอบที่ 2 การเลือกและระบุวิธีสอน รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน สื่อและแหลํงการเรียนรู๎
รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผลได๎อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับเนื้อหาสาระ ผู๎เรียน และจุดประสงค์
การเรียนรู๎ พบวํานักศึกษาปฏิบตั ิการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษามีปัญหา 3 ประการ คือ 1) เลือกใช้วิธี
สอนและเทคนิคการสอนไม่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ 2) เลือกใช้วิธีสอน
และเทคนิคการสอนไม่หลากหลาย และ 3) กาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลไม่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยมีสภาพปัญหาแตกตํางกัน ดังนี้
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(2.1) เลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอนไม่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู้
จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลสภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ประเด็นปัญหาเลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํสอดคล๎องกับสาระ
การเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎ พบวํา นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษามีสภาพ
ปัญหา แตกตํางกันใน 2 ลักษณะ คือ
(2.1.1) นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูไมํรู๎หลักการสอน ไมํรู๎วิธีและเทคนิคที่
เหมาะสม เชํน กรณีศึกษาที่ 4 จัดการเรียนรู๎วิชาภาษาไทย เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการอํานจับใจความ
จากเนื้อเรื่องที่กาหนด โดยการอํานเรื่องให๎นักเรียนฟัง แล๎วให๎นักเรียนตอบคาถาม
“...อย่างพวกหลักภาษานี่พอจะรู้วา่ ต้องสอนยังไงบ้าง แต่
อย่างเนื้อหาแบบนี้ค่ะ พวกการอ่านจับใจความ คัดลายมือ เขียน
จดหมาย เขียนเรื่องตามจินตนาการ ย่อความ เรื่องแบบนี้นี่ไม่รู้จะ
สอนยังไงเลยค่ะ ก็เลยแบบทาให้ดไู ป คือหนูเลยเหมือนจะสอนอยู่
คนเดียว ให้เด็กทาตามไปเลยค่ะ”
กรณีศึกษาที่ 4

(2.1.2) นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูรู๎หลักการสอน รู๎วิธีและเทคนิคการ
สอน แตํเลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎
เชํน กรณีศึกษาที่ 1 รู๎วําควรมีเพลงหรือนิทานเพื่อนาเข๎าสูํบทเรียน แตํกรณีศึกษาที่ 1 เริ่มการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎โดยให๎นักเรียนฟังเพลงดั่งดอกไม๎บานและทาทําประกอบการร๎องเพลง จากนั้นจึง
เลํานิทานเรื่องผีตานี ซึ่งเป็นนิทานที่มีชุดคาสระอี ประกอบภาพ แม๎จะรู๎วําเพลงที่นามาควรสอดคล๎อง
กับเนื้อหาสาระ
กรณีศึกษาที่ 1: “จริงๆ เพลงที่ร้องมันน่าจะแบบไปด้วยกันกับ
เรื่องที่สอน”
อาจารย์นิเทศก์: “นั่นสิ คือร้องเพลงได้มั้ย ก็ร้องได้ แต่ทีนี้ดั่ง
ดอกไม้บานนีม่ ันไม่มีสระอีไง หนูเลยต้องเอาผี
ตานีมาอีก ถ้าเพลงมันเป็นสระอี เราก็ไม่ต้องเล่า
นิทานซ้าใช่มั้ย หรือถ้าเราจะเล่านิทานแล้ว เราก็
ไม่จาเป็นต้องร้องเพลงก็ได้ใช่มั้ย...คืออุตส่าห์แต่ง
นิทานมาเอง เด็กสนใจอยู่ 60-70% เอง มันก็น่า
เสียดาย ทาสื่อมาก็อยากให้ใช้ให้คุ้มค่านะคะ”

(2.2) เลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอนไม่หลากหลาย
จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลสภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของ
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นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูประเด็นปัญหา เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํหลากหลายพบวํา
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษามีสภาพปัญหา แตกตํางกันใน 2 ลักษณะ คือ
(2.2.1) นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูไมํรู๎วิธีสอนอื่น และใช๎วธิ ีการสอนแบบ
บรรยายเป็นหลัก เชํน กรณีศึกษาที่ 8 จะออกแบบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ โดยเน๎นการบรรยาย
และให๎นักเรียนศึกษาจากหนังสือเรียน แล๎วทาแบบฝึกหัดหรือตอบคาถามลงในสมุดประจาวิชาเทํานั้น
(2.2.2) นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูรู๎วิธีสอนอื่นนอกเหนือจากการ
บรรยาย แตํมีข๎อจากัดในการนาวิธีการสอนอื่นไปใช๎ เชํน กรณีศึกษาที่ 6 ออกแบบการเรียนการสอน
เรื่องพุทธประวัติ โดยเน๎นการบรรยายประกอบหนังสือเรียน แม๎จะรู๎วําไมํควรใช๎การบรรยาย แตํก็เลือก
วิธีการบรรยายมาเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน
“จริงๆ หนูอยากแบบให้มีแสดงบทบาทสมมติอะไรแบบนี้
หรือให้ดูพวกคลิปวิดีโอจะเป็นคนแสดงหรือเป็นการ์ตูนอะไรแบบนี้
ค่ะ นักเรียนน่าจะสนใจ เข้าใจเรื่องได้ง่ายกว่าอ่านจากหนังสือเอง
ค่ะ แต่มันก็แบบ...เวลาอะไรแบบนี้ไม่พอ ห้องที่จะพาเด็กไปดูกไ็ ม่มี
ก็เลยต้องแบบเล่าเอาเอง”
กรณีศึกษาที่ 6

(2.3) กาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลสภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ประเด็นปัญหากาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลไมํสอดคล๎องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู๎ พบวํา นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษารู๎หลักการวัดและ
ประเมินผล แตํไมํสามารถกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลให๎สอดคล๎องกับจุดประสงค์ เชํน ใน
ชั้นเรียนของกรณีศึกษาที่ 1 พบวํา นักเรียนบางสํวนทาใบงานไมํได๎ อาจเนื่องจากใบงานที่กรณีศึกษา
ใช๎มีลักษณะการนาเสนอสาระการเรียนรู๎ไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ระหวํางจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ ทาให๎ผู๎เรียนบางสํวนมีความสับสน
“คือจริงๆ หนูรู้ว่าเรื่องที่ให้เด็กทาใบงานมันไม่ค่อยตรงกับ
เรื่องที่สอนค่ะ ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ด้วย แต่คือแค่ให้เด็กหัดสะกด
แล้วก็อ่านในห้อง บางทีครูพี่เลี้ยงก็บอกว่ามันไม่มีชิ้นงาน”
กรณีศึกษาที่ 1

(3) องค์ประกอบที่ 3 การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นลาดับขั้นตอน ต่อเนื่อง
และทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษากํอนเข๎ารํวมกระบวนการ ในองค์ประกอบที่ 3 การ
กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นลาดับขั้นตอน ต่อเนื่อง และทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
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พบวํานักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษามีปัญหา 2 ประการ คือ 1) ลาดับขั้นตอนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ต่อเนื่องและสอดคล้อง และ 2) ไม่สามารถออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีสภาพปัญหาแตกตํางกันดังนี้
(3.1) ลาดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ต่อเนื่องและสอดคล้อง
จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลสภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ประเด็นปัญหา ลาดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ไมํตํอเนื่อง
และสอดคล๎อง พบวํา นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษามีสภาพปัญหา แตกตํางกันใน 2
ลักษณะ คือ
(3.1.1) นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูไมํรู๎วําลาดับขั้นตอนควรตํอเนื่องและ
สอดคล๎องกัน เชํน กรณีศึกษาที่ 1 ออกแบบการเรียนการสอนเรื่องการสะกดคา โดยในตอนต๎นจะใช๎
การเลํานิทาน แล๎วให๎นักเรียนชํวยกันบอกวําในเรื่องมีสัตว์อะไรบ๎าง แล๎วก็สรุปข๎อคิดที่ได๎จากเรื่อง
จากนั้นก็จะให๎นักเรียนทํอง ก.ไกํ ถึง ฮ.นกฮูก และให๎นักเรียนฝึกอํานสะกดคาตามบัตรคาที่เตรียมมา
สุดท๎ายคือให๎นักเรียนทาใบงานเรื่องการแจกลูก ซึ่งลาดับขั้นตอนของกิจกรรมไมํมีความตํอเนื่องและ
สอดคล๎องกัน
จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษาพบวํา กรณีศึกษาไมํรู๎วําลาดับ
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมควรตํอเนื่องและสอดคล๎องกัน
ผู้วิจัย:

“ทาไมช่วงแรกของการจัดกิจกรรมถึงต้องร้อง
เพลงหรือเล่านิทานคะ”
กรณีศึกษาที่ 1: “ไม่รู้จะทาให้เด็กนักเรียนสนใจยังไงค่ะ ป.1 เอง
เคยดูคลิปวิดีโอแนะนาการสอน ตอนนั้นเค้าสอน
เรื่องอักษรสามหมู่ค่ะ มีนิทานมาเล่าให้นักเรียน
ฟังก่อนตอนแรก เด็กสนใจมาก แล้วก็สอนต่อได้
ทั้งคาบแบบสนุกเลย หนูก็เลยหานิทานมาเล่า
สลับกับให้ร้องเพลงอะไรแบบนี้ค่ะ”
ผู้วิจัย:
“แล้วในคลิปที่ดู นิทานที่เค้าเล่าเกี่ยวกับเรื่อง
อะไรคะ”
กรณีศึกษาที่ 1: “ก็เกี่ยวกับเรื่องอักษรสามหมู่คะ่ แบบมีลูกโป่ง
ตัวอักษรลอยไปบนฟ้า แยกกันตามหมู่ อะไรแบบ
นั้นค่ะ ทีนี้เค้าก็เอาคา เอาตัวอักษรจากนิทานมา
ให้เด็กทากิจกรรมต่อได้เลย”
ผู้วิจัย:
“แล้วนิทานหรือเพลงที่เราใช้ เอามาจัดกิจกรรม
ต่อเนื่องได้แบบนั้นมัย้ คะ”
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กรณีศึกษาที่ 1: “...นั่นสิคะ หนูไม่เคยคิดเลยค่ะว่าต้องเลือกเรื่อง
ที่มันเกี่ยวๆ กันมา”

(3.1.2) นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูรู๎วําลาดับขั้นตอนควรตํอเนื่องและ
สอดคล๎องกัน แตํออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ไมํตํอเนื่องและสอดคล๎อง เชํน
การศึกษาชั้นเรียนของกรณีศึกษาที่ 9 ในชํวงแรกพบวํา แม๎วํากรณีศึกษาจะให๎นักเรียนแบํงกลุํม แตํ
เป็นการแบํงกลุํมเพื่ออํานหนังสือเรียนของแตํละกลุํม ไมํได๎ใช๎กระบวนการกลุํมของนักเรียนในการทา
กิจกรรมการเรียนรู๎
“คือหนูรู้ว่าควรจัดกิจกรรมแบบอืน่ ๆ แล้วถ้าแบ่งกลุ่มแล้ว
มันควรให้นักเรียนได้ทาอะไรจากการแบ่งกลุ่มอะไรแบบนั้น แต่คือ ก็
นึกไม่ออกว่าจะต่อแบบไหนดี...”
กรณีศึกษาที่ 9

(3.2) ไม่สามารถออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลสภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ประเด็นปัญหาไมํสามารถออกแบบกิจกรรมให๎นักเรียนมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมการเรียนรู๎ พบวํา นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษามีสภาพปัญหา แตกตํางกันใน
2 ลักษณะ คือ
(3.2.1) นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูออกแบบกิจกรรมโดยยึดโครงสร๎าง
กิจกรรมตามที่หนังสือเรียนกาหนด เชํน กรณีศึกษาที่ 9 ออกแบบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
โดยให๎นักเรียนทากิจกรรมตามที่หนังสือเรียนกาหนดเป็นหลัก คือ ให๎นักเรียนแบํงกลุํมศึกษาเนื้อหาใน
หนังสือเรียนเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตามที่หนังสือเรียนกาหนดไว๎
(3.2.2) นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูออกแบบกิจกรรมโดยเน๎นการให๎
นักเรียนอํานหนังสือเรียน และ/หรือศึกษาใบความรู๎ เชํน กรณีศึกษาที่ 11 ให๎ผู๎เรียนแบํงกลุํมตามแถวที่
นั่ง เพื่อศึกษาจากหนังสือเรียนหรือใบความรู๎ จากนั้นจะให๎ผู๎เรียนทาใบงานหรือแบบฝึกหัดซึ่งมี
ลักษณะ “ลอกคาตอบ” จากในหนังสือเรียนทาให๎นักเรียนบางสํวนนั่งเลํน หรือทากิจกรรมอื่นๆ
“หนูก็ไม่ทราบว่าจะทายังไงให้นักเรียนที่มีปัญหาเข้าร่วม
กิจกรรมและทางานได้ค่ะ ขู่เรื่องคะแนนอะไรก็บอกว่า ผมไม่อยากได้
ครูหักไปเลย แบบนี้ค่ะ”
กรณีศึกษาที่ 11

จากข๎อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษากํอนเข๎ารํวมกระบวนการตามองค์ประกอบของความสามารถใน
การออกแบบการเรียนการสอนข๎างต๎น พบวํา นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษามีปัญหา
ในการออกแบบการเรียนการสอนตามองค์ประกอบของความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
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สอน 3 องค์ประกอบ และสามารถสรุปประเด็นปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนได๎ 6 ประเด็น
ดังนี้
ตารางที่ 4 สภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษา
กรณีศึกษา
ประเด็นปัญหา

สภาพปัญหา

โรงเรียน ก.

1

กาหนดโครงสร๎าง
และการจัดลาดับ
เนื้อหาสาระไมํ
เหมาะสม

เลือกใช๎วิธีสอน
และเทคนิคการ
สอนไมํสอดคล๎อง
กับสาระการ
เรียนรู๎ และ
จุดประสงค์การ
เรียนรู๎

เลือกใช๎วิธีสอน
และเทคนิคการ
สอนไมํ
หลากหลาย

โรงเรียน ข.

2 3 4 5



โรงเรียน ค.

6

7

โรงเรียน ง.

8

9 10 11


กาหนดสาระสาคัญหลาย
สาระพร๎อมกันในหนึ่ง
คาบเรียน

กาหนดคาบเรียนหลาย 
คาบเรียนสาหรับ
สาระสาคัญเดียวกัน

 
ไมํคานึงถึงสาระการ
เรียนรู๎ที่นักเรียนควรรู๎มา
กํอน
   


ไมํรู๎หลักการสอน ไมํรู๎วิธี
และเทคนิคที่เหมาะสม
  

รู๎หลักการสอน รู๎วิธีและ 
เทคนิคการสอน แตํ
เลือกใช๎วิธีสอนและ
เทคนิคการสอนไมํ
สอดคล๎องกับสาระการ
เรียนรู๎ และจุดประสงค์
การเรียนรู๎
  
 
 
ไมํรู๎วิธีสอนอื่น และใช๎
วิธีการสอนแบบบรรยาย
เป็นหลัก
 

รู๎วิธีสอนอื่นนอกจากการ
บรรยาย แตํมีข๎อจากัดใน
การนาวิธีการสอนอื่นไป
ใช๎
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กรณีศึกษา
ประเด็นปัญหา
กาหนดแนวทาง
การวัดและ
ประเมินผลไมํ
สอดคล๎องกับ
จุดประสงค์
ลาดับขัน้ ตอนใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ไมํ
ตํอเนื่องและ
สอดคล๎อง

สภาพปัญหา
กาหนดแนวทางการวัด
และประเมินผลไมํ
สอดคล๎องกับจุดประสงค์
การเรียนรู๎

โรงเรียน ก.

1 2


ไมํรู๎วําลาดับขัน้ ตอนควร 
ตํอเนื่องและสอดคล๎อง
กัน
รู๎วําลาดับขั้นตอนควร
ตํอเนื่องและสอดคล๎อง
กัน แตํออกแบบการ
เรียนการสอนและจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ไมํ
ตํอเนื่องและสอดคล๎อง
ไมํสามารถ
ออกแบบกิจกรรมโดยยึด
ออกแบบกิจกรรม โครงสร๎างกิจกรรมตามที่
ให๎นักเรียนมีสํวน หนังสือเรียนกาหนด
รํวมในกิจกรรม
ออกแบบกิจกรรมโดยเน๎น  
การเรียนรู๎
การให๎นักเรียนอําน
หนังสือเรียน และ/หรือ
ศึกษาใบความรู๎

โรงเรียน ข.

3

4

5

โรงเรียน ค.

6

7

โรงเรียน ง.

8

9 10 11







จากตาราง เมื่อพิจารณาสภาพปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนโดยตามองค์ประกอบ
ของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนที่ระบุไว๎ในคาจากัดความ พบวํา
1. นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษามีปัญหากาหนดโครงสร๎างและการ
จัดลาดับเนื้อหาสาระไมํเหมาะสมจานวน 8 คน โดยมีสภาพปัญหาแตกตํางกันใน 3 ลักษณะ คือ (1)
กาหนดสาระสาคัญหลายสาระพร๎อมกันในหนึ่งคาบเรียน จานวน 3 คน (2) กาหนดคาบเรียนหลายคาบ
เรียนสาหรับสาระสาคัญเดียวกัน จานวน 2 คน และ (3) ไมํคานึงถึงสาระการเรียนรู๎ที่นักเรียนควรรู๎มา
กํอน จานวน 3 คน
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2. นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษามีปัญหาในการเลือกและระบุวิธีสอน
รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผลได๎
อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับเนื้อหาสาระ ผู๎เรียน และจุดประสงค์การเรียนรู๎ จานวน 11 คน โดยมี
ประเด็นปัญหารํวมกัน 3 ปัญหา ดังนี้
2.1 การเลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎และ
จุดประสงค์การเรียนรู๎ จานวน 11 คน มีสภาพปัญหาแตกตํางกันใน 2 ลักษณะ คือ (1) ไมํรู๎หลักการสอน
ไมํรู๎วิธีและเทคนิคที่เหมาะสม จานวน 6 คน และ (2) รู๎หลักการสอน รู๎วิธีและเทคนิคการสอน แตํเลือกใช๎
วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎ จานวน 5 คน
2.2 การเลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํหลากหลาย จานวน 10 คน มีสภาพ
ปัญหาแตกตํางกันใน 2 ลักษณะ คือ (1) ไมํรู๎วิธีสอนอื่น และใช๎วิธีการสอนแบบบรรยายเป็นหลัก จานวน
7 คน และ (2) รู๎วิธีสอนอื่นนอกเหนือจากการบรรยาย แตํมีข๎อจากัดในการนาวิธีการสอนอื่นไปใช๎
จานวน 3 คน
2.3 การกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลไมํสอดคล๎องกับจุดประสงค์การเรียนรู๎
จานวน 1 คน มีสภาพปัญหาคือ แม๎นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูจะรู๎หลักในการวัดและประเมินผล
แตํกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลไมํสอดคล๎องกับจุดประสงค์การเรียนรู๎
3.

นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษามีปัญหาในการกาหนดกิจกรรม

การเรียนรู๎ เป็นลาดับขั้นตอน ตํอเนื่อง และทาให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎ จานวน 3
คน โดยมีประเด็นปัญหารํวมกัน 2 ปัญหา ดังนี้
3.1 การลาดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ไมํตํอเนื่องและสอดคล๎อง
จานวน 2 คน มีสภาพปัญหาแตกตํางกันใน 2 ลักษณะ คือ (1) ไมํรู๎วําลาดับขั้นตอนควรตํอเนื่องและ
สอดคล๎องกัน จานวน 1 คน และ (2) รู๎วําลาดับขั้นตอนควรตํอเนื่องและสอดคล๎องกัน แตํออกแบบ
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ไมํตํอเนื่องและสอดคล๎อง จานวน 1 คน
3.2 ไมํสามารถออกแบบกิจกรรมให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎
จานวน 4 คน มีสภาพปัญหาแตกตํางกันใน 2 ลักษณะ คือ (1) ออกแบบกิจกรรมโดยยึดโครงสร๎าง
กิจกรรมตามที่หนังสือเรียนกาหนด จานวน 1 คน และ (2) ออกแบบกิจกรรมโดยเน๎นการให๎นักเรียน
อํานหนังสือเรียน และ/หรือศึกษาใบความรู๎ จานวน 3 คน
และเมื่อใช๎จานวนกรณีศึกษาที่มีสภาพปัญหาดังกลําวเป็นเกณฑ์ พบวํา
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1) สภาพปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนที่กรณีศึกษามีรํวมกันมากที่สุด คือ การ
เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎ โดยมี
กรณีศึกษาที่ประสบปัญหาดังกลําว 11 คน
2) สภาพปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนที่กรณีศึกษามีรํวมกันเป็นอันดับที่สอง คือ
การเลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํหลากหลาย โดยมีกรณีศึกษา 10 คน ที่ประสบปัญหาดังกลําว
3) สภาพปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนที่กรณีศึกษามีรํวมกันเป็นอันดับที่สาม
คือ การกาหนดโครงสร๎างและการจัดลาดับเนื้อหาสาระไมํเหมาะสม โดยมีกรณีศึกษา 8 คน ที่
ประสบปัญหาดังกลําว
4) สภาพปัญหาการกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลไมํสอดคล๎องกับจุดประสงค์
การเรียนรู๎ เป็นสภาพปัญหาที่มีกรณีศึกษาเพียง 1 คน ที่ประสบปัญหาดังกลําว และปัญหาการลาดับ
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ไมํตํอเนื่องและสอดคล๎อง มีกรณีศึกษา 2 คน ที่ประสบปัญหา
สํวนปัญหาการไมํสามารถออกแบบกิจกรรมให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎ มีกรณีศึกษา
4 คน ที่ประสบปัญหา
5) สภาพปัญหาการกาหนดโครงสร๎างและการจัดลาดับเนื้อหาสาระไมํเหมาะสม เป็น
ปัญหาทีก่ รณีศึกษาที่เป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน ก. ประสบรํวมกันทั้ง 3 คน
6) สภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนที่ไมํพบในกรณีศึกษาที่เป็นสมาชิก
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน ข. และ โรงเรียน ค. จานวน 3 ปัญหา คือ (1) การลาดับ
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ไมํตํอเนื่องและสอดคล๎อง (2) การไมํสามารถออกแบบกิจกรรมให๎
นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎ และ (3) การกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลไมํ
สอดคล๎องกับจุดประสงค์การเรียนรู๎
จากการนาเสนอข๎อมูลภาพรวมของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษาตามองค์ประกอบของความสามารถในการออกแบบ
การเรียนการสอน กํอนการเข๎ารํวมกระบวนการข๎างต๎น ผู๎วิจัยนาเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับความสามารถใน
การออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข๎ารํวม
กระบวนการ ดังนี้
2) ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครูที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้าร่วมกระบวนการ
จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู จากการดาเนินการในระยะวงจร
แก๎ปัญหา พบวํา ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูทั้ง
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11 คน เปลี่ยนแปลงไป โดยสภาพปัญหาของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษาทุกรายได๎รับ
การแก๎ไขทุกปัญหาเมื่อเข๎ารํวมกระบวนการ (ดูข๎อมูลสภาพปัญหาในตารางที่ 4 หน๎า 208) ดังนี้
(1) องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู้ การจัดโครงสร้าง
และลาดับเนื้อหาสาระให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ในองค์ประกอบที่ 1 การกาหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู๎ การจัด
โครงสร๎างและลาดับเนื้อหาสาระให๎เหมาะสมกับการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ภายหลังการเข๎ารํวมกระบวนการ
พบวํา นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษาสามารถกาหนดโครงสร๎างและการจัดลาดับเนื้อหา
สาระได๎เหมาะสมมากขึน้ ดังนี้
(1.1) นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษาไม่กาหนด
สาระสาคัญหลายสาระพร้อมกันในหนึ่งคาบเรียน
“...จากเดิมที่ทาตามหนังสือกาหนด แบบเอามาตรา
ตัวสะกดทั้งตรงทั้งไม่ตรงตามมาตรามาอยู่คาบเดียวกัน ก็แบบเปลี่ยน
ใหม่...ก็ดูจากพวกเอกสารเก่าๆ ที่เคยเรียนสมัยปี 1- ปี 4 ค่ะ...คาบนี้
เลยออกแบบการสอนเรื่องตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา มีแม่ กก กด
กน แล้วก็ กบ...”
กรณีศึกษาที่ 2

(1.2) นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษาไม่กาหนดคาบเรียน
หลายคาบเรียนสาหรับสาระสาคัญเดียวกัน
“คาบนี้สอนสระเสียงสั้นค่ะ หนูสอนสระอือ สระอูไปแล้ว
อันนั้นเป็นสระเสียงยาว”
กรณีศึกษาที่ 1

(1.3) นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษาคานึงถึงสาระการ
เรียนรู้ที่นักเรียนควรรู้มาก่อน เชํน
“ปรับโครงสร้างของกาหนดการสอนรายภาคให้มีความ
สอดคล้องเหมาะสม ทาให้ในแต่ละคาบเรียนเนื้อหาสาระมีความ
สอดคล้องกัน เช่น เรื่องชนิดของคา แบ่งคาบเรียนเป็น 1) คานาม คา
สรรพนาม 2) คากริยา คาวิเศษณ์ 3) คาบุพบท 4) คาสันธาน และ 5)
คาอุทาน และ ทบทวนชนิดของคา เรื่องมาตราตัวสะกด แบ่งคาบ
เรียนเป็น 1) สะกดตรงตามมาตรา 2) สะกดไม่ตรงตามมาตรา และ
นักเรียนจะได้เรียนเรื่องตัวสะกด คาควบกล้า ก่อนเรื่องคาพ้อง และ
เรื่องคาสมาส สนธิ”
กรณีศึกษาที่ 3
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(2) องค์ประกอบที่ 2 การเลือกและระบุวิธีสอน รูปแบบการสอน เทคนิคการ
สอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้ รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระ ผู้เรียน และจุดประสงค์การเรียนรู้
จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ในองค์ประกอบที่ 2 การเลือกและระบุวิธีสอน รูปแบบการสอน เทคนิค
การสอน สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผลได๎อยํางเหมาะสม สอดคล๎อง
กับเนื้อหาสาระ ผู๎เรียน และจุดประสงค์การเรียนรู๎ ภายหลังการเข๎ารํวมกระบวนการ พบวํา
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษามี
ความเปลี่ยนแปลงดังนี้
(2.1) นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษาสามารถเลือกใช้วิธี
สอนและเทคนิคการสอนสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้มากขึ้น เชํน
“กรณีศึกษาที่ 4 ออกแบบการเรียนการสอน เรื่อง การ
เขียนเรื่องตามจินตนาการ กิจกรรมการเรียนรูเ้ ริ่มจากการฝึกทักษะ
การเรียบเรียงข้อความจากภาพ โดยให้นักเรียนเล่าเรื่องจากภาพที่มี
ความต่อเนื่องกัน 5 ภาพ ตัวแทนนักเรียนเล่าเรื่องจากภาพทีละภาพ
ต่อกัน จนเป็นเรื่องราวเดียวกัน จากนั้นกรณีศึกษาจึงสรุปหลักการ
เขียนเรื่องตามจินตนาการ และให้นักเรียนวาดภาพพร้อมเขียนเรื่อง
ความยาวประมาณ 10 บรรทัด ในใบงานที่กาหนด ก่อนหมดเวลา
กรณีศึกษาสุ่มตัวแทนนักเรียนให้ออกไปเล่าเรื่องที่แต่งหน้าชั้นเรียน”

(2.2) นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษาสามารถเลือกใช้
วิธีสอนและเทคนิคการสอนหลากหลายมากขึ้น เชํน
“กรณีศึกษาที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการบวช ใช้วิธี
สอนโดยใช้เกม โดยการให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติของผู้
บวชเณร และอุปสมบท โดยใช้ข้อมูลจากบัตรประโยคที่กรณีศึกษา
เตรียมมา ติดบนกระดานดาให้สอดคล้องกับภาพการบวชเณรและ
การอุปสมบท และนานักเรียนสรุปความแตกต่างระหว่างการบวช
เณรและการอุปสมบท สุดท้ายจึงให้นักเรียนทาใบงานเกี่ยวกับการ
บวชเณรและการอุปสมบทเป็นรายบุคคล”

(2.3) นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษาสามารถกาหนด
แนวทางการวัดและประเมินผลไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เช่น
จากการสังเกตชั้นเรียนของกรณีศึกษาที่ 1 พบวํา
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“...ปิดท้ายด้วยกิจกรรมกล่องสมบัติ เพื่อทบทวนสรุปเรื่อง
คาที่ใช้สระอึ และสระอุ โดยในกล่องประกอบไปด้วยบัตรคานกฮูกที่
ใช้สระต่างๆ นอกจากสระอึและสระอุเพื่อให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละ
กลุ่มเลือกคาจากกล่องสมบัติ หยิบขึ้นมาอ่านออกเสียงสะกดคา เช่น
“ปอ-อุ-ปุ” “ตอ-อึ-ตึ” แล้วจึงนานกฮูกไปใส่ในกระเป๋าผนังที่
กรณีศึกษากาหนดตาแหน่งรูปสระไว้ให้ถูกต้อง เช่น ถ้าหยิบนกฮูก
สระอุ ก็ต้องเอาไปวางไว้ในช่องกระเป๋าผนังสระอุ...”

การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ พบวํา กรณีศึกษาที่ 1
สามารถอธิบายแนวทางที่ใช๎ในการวัดและประเมินผลที่สอดคล๎องกับจุดประสงค์การเรียนรู๎
“...อย่างตอนให้นักเรียนออกไปหยิบบัตรคา แล้วอ่านสะกด
ค่ะ เค้าก็อ่านได้ แล้วก็แยกได้ว่าสระอะไรเป็นอะไร ตอนทาใบงาน
เท่าที่เดินดูหนูกเ็ ห็นเค้าทาได้นะคะ ทาถูกกันเยอะอยู่...น่าจะเพราะ
มันสอดคล้องกับเรื่องที่สอนไปมั้งคะ แล้วก็อธิบายวิธีทาชัดขึ้น มีเลือก
ตัวอย่างมาทาให้ดูด้วย ทั้งข้อที่เป็นสระอึ สระอุเลย”
กรณีศึกษาที่ 1

(3) องค์ประกอบที่ 3 การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นลาดับขั้นตอน
ต่อเนื่อง และทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ในองค์ประกอบที่ 3 การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู๎ เป็นลาดับ
ขั้นตอน ตํอเนื่อง และทาให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎ ภายหลังการเข๎ารํวมกระบวนการ
พบวํา ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็น
กรณีศึกษามีความเปลี่ยนแปลง ดังนี้
(3.1) นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษาสามารถลาดับ
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ต่อเนื่องและสอดคล้องกันมากขึ้น เชํน
“กรณีศึกษาที่ 1 เริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้
นักเรียนฟังนิทานรังนก ประกอบการวาดภาพ และการเขียน
พยัญชนะและสระของกรณีศึกษา โดยกรณีศึกษาวาดรังนกสองรัง รัง
แรกมีไข่พยัญชนะ รังที่สองมีไข่สระ จากนั้นแม่นกคาบไข่จากรังที่
หนึ่งรังที่สองมาผสมกันเป็นคา ให้นักเรียนอ่านคาที่กรณีศึกษาเขียน
แบบแจกลูก ผู้เรียนอ่านเสียงดังฟังชัด ทั้งในช่วงที่ผู้สอนให้อ่านเอง
และผูส้ อนให้อ่านตาม
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กรณีศึกษาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มผสมพยัญชนะ-สระ โดย
เลือกจากไข่ในรังนก แล้วออกเสียงแจกลูกเป็นคาต่างๆ แลกกับดาว
ของกลุ่ม
กิจกรรมในช่วง 15 นาทีสุดท้ายของคาบเรียน คือ
กรณีศึกษาเขียนตารางแจกลูกคาบนกระดานดา แล้วให้นักเรียนแต่
ละกลุม่ ช่วยกันคิด ช่วยกันส่งตัวแทนออกมาเติมคาบนกระดานดาที
ละกลุม่ เมื่อตัวแทนกลุ่มเติมคาตอบเสร็จ กรณีศึกษาจึงชี้ชวนนักเรียน
กลุ่มอื่นๆ ให้ดูคาตอบของเพื่อนพร้อมทั้งเฉลยคาตอบ นักเรียนจึงได้
ทาใบงานบางส่วนไปพร้อมๆ กัน ก่อนที่แต่ละคนจะทาใบงานที่ได้รบั
มอบหมายของตัวเอง”

(3.2) นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษาสามารถออกแบบ
กิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ เชํน
“กรณีศึกษาที่ 9 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ โดยการให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์มีความสาคัญอย่างไร จากนั้น ให้นักเรียนออกมาจับบัตร
คา และบัตรภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในกล่อง และบอกว่า
เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทมีลายลักษณ์อักษรหรือไม่มีลาย
ลักษณ์อักษร แล้วก็จะติดไว้บนกระดาน จากนั้นนักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่
ละกลุ่มเล่นเกมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยจาแนกบัตรคาและรูป
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ออกเป็นหลักฐานชั้นต้นและชั้นรอง”

(4) องค์ประกอบที่ 4 การระบุข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุงของการจัดการ
เรียนรู้ตามที่ได้ออกแบบไว้ รวม ทั้งนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการออกแบบการเรียนการสอนได้
จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ในองค์ประกอบที่ 4 การระบุข๎อดีและข๎อที่ควรปรับปรุงของการ
จัดการเรียนรู๎ตามที่ได๎ออกแบบไว๎ รวมทั้งนาข๎อมูลที่ได๎ไปปรับปรุงการออกแบบการเรียนการสอนได๎
ภายหลังการเข๎ารํวมกระบวนการ พบวํา นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษาสามารถระบุ
ข้อดี ข้อควรปรับปรุงจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองได้ เชํน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ พบวํา กรณีศึกษาที่ 1
สามารถอธิบายข๎อดีของการวัดและประเมินผลที่สอดคล๎องกับจุดประสงค์การเรียนรู๎
“...อย่างตอนให้นักเรียนออกไปหยิบบัตรคา แล้วอ่านสะกด
ค่ะ เค้าก็อ่านได้ แล้วก็แยกได้ว่าสระอะไรเป็นอะไร ตอนทาใบงาน
เท่าที่เดินดูหนูกเ็ ห็นเค้าทาได้นะคะ ทาถูกกันเยอะอยู่...น่าจะเพราะ
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มันสอดคล้องกับเรื่องที่สอนไปมั้งคะ แล้วก็อธิบายวิธีทาชัดขึ้น มีเลือก
ตัวอย่างมาทาให้ดูด้วย ทั้งข้อที่เป็นสระอึ สระอุเลย”

ปัญหา
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ปัญหา
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3
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4
3
4

แก้ไข
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1
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6
7
8
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ปัญหา

ข.

จานวน
ปัญหา
ที่พบ

แก้ไข

ก.

กรณี
ศึกษา

ผลการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ก่อนวงจร
วงจร1
วงจร2
วงจร3
วงจร4
ปัญหา

โรงเรียน

3) แนวทางที่นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูใช้ในการแก้ปัญหาในการออกแบบ
การเรียนการสอน
จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูกํอนและหลังการเข๎ารํวมกระบวนการ พบวํา นักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษามีการแก๎ปัญหาในแตํละวงจรแตกตํางกันไป โดยสามารถสรุปผลการ
เสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
จากจานวนปัญหาที่ได๎รับการแก๎ไขได๎ดังนี้
ตารางที่ 5 ผลการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
จานวน
ปัญหาที่
ได้รับการ
แก้ไข
(รวม)

1
1
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1
1
1
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0
1
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1
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1
1
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1
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1
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1
1
1
1
(2)
1*

(1)
(1)
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(1)
(1)
(1)
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(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
-

5
4
3
3
2
3
3
2
4
3
4

หมายเหตุ
()
*

หมายถึง สภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนที่แก๎ไขได๎แล๎ว และกรณีศึกษา ครูพี่เลี้ยง และ
อาจารย์นิเทศก์ต๎องการพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอนในประเด็นดังกลําวอีกครั้ง
หมายถึง สภาพปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนที่แก๎ไขในวงจรกํอนหน๎าแล๎ว และกรณีศึกษา
กลับมามีปัญหาดังกลําวอีกครั้ง จึงต๎องพยายามแก๎ไขให๎สมบูรณ์
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จากตาราง แสดงวํา กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ สามารถเสริมสร๎าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู โดยทาให๎สภาพ
ปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาลดลงจากเดิม โดยกรณีศึกษา
ทุกกรณีสามารถแก๎ไขสภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของตนเองได๎ทั้งหมด ภายใน
วงจรแก๎ปัญหารอบที่ 3
กรณีศึกษา 6 กรณี ดาเนินการตามกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบ
การเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ครบทั้ง
4 รอบวงจรแก๎ปัญหา ซึ่งในวงจรแก๎ปัญหารอบที่ 4 เป็นการพัฒนาความสามารถในการออกแบบการ
เรียนการสอนในประเด็นปัญหาที่กรณีศึกษาสามารถแก๎ไขได๎แล๎วในวงจรแก๎ปัญหารอบที่ 1 – 3 และมี
กรณีศึกษา 3 กรณี คือ กรณีศึกษาที่ 3, 10 และ 11 ที่ดาเนินการแก๎ไขสภาพปัญหาในการออกแบบ
การเรียนการสอนจานวน 1 ปัญหา กํอนเข๎าสูํวงจรแก๎ปัญหารอบที่หนึ่ง ซึ่งปัญหาที่ได๎รับการแก๎ไขคือ
ปัญหาการกาหนดโครงสร๎างและการจัดลาดับเนื้อหาสาระไมํเหมาะสม
แนวทางที่นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูใช๎เพื่อให๎สามารถแก๎ไขปัญหาการออกแบบการ
เรียนการสอนในวงจรแก๎ปัญหาทั้ง 4 รอบ มี 7 แนวทาง โดยผู๎วิจัยได๎สรุปแนวทางแก๎ปัญหาการ
ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษาในแตํละวงจรแก๎ปัญหา
ดังตารางที่ 18

ใช้ความรู้และประสบการณ์
จากการเรียนในคณะ
หาข้อมูลจากยูทูปและเว็บไซต์
ใช้ข้อมูลที่ได้จากการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูส้ ะท้อนผล
ในรอบที่ผ่านมา
ปรึกษานักศึกษาที่เป็นสมาชิก
ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ภายในสถานศึกษา
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ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ต่างสถานศึกษา
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
อาจารย์นิเทศก์
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูพี่
เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์

แนวทางแก้ปัญหา
การออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
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จากตารางที่ 6 แสดงวํา วงจรแก๎ปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนตามกระบวนการ
เสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตาม
แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ทั้ง 4 รอบวงจรแก๎ปัญหานักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพใช๎แนวทาง
เพื่อให๎สามารถแก๎ปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนของตนเองแตกตํางกันไป จากข๎อมูล
ภาคสนามพบวํา สภาพปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาไมํใชํเกณฑ์ในการเลือก
แนวทางแก๎ไขปัญหาของกรณีศึกษา เนื่องจากวงจรแก๎ปัญหาแตํละรอบกรณีศึกษามีประเด็นปัญหาที่
ต๎องดาเนินการแก๎ไขมากกวํา 1 ปัญหา
แนวทางที่กรณีศึกษาเลือกใช๎เพื่อให๎สามารถการแก๎ไขรวมทั้งพัฒนาการออกแบบการเรียน
การสอนของตนเอง มากที่สุดทั้ง 4 วงจรแก๎ปัญหา คือ การรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับครูพี่เลี้ยงและ
อาจารย์นิเทศก์ รองลงมาคือ การใช๎ความรู๎และประสบการณ์จากการเรียนในคณะ และเมื่อพิจารณา
การแก๎ไขปัญหาของกรณีศึกษา โดยพิจารณาจากรอบวงจรแก๎ปัญหา พบวํามีประเด็นที่นําสนใจ ดังนี้
1) กํอนวงจรแก๎ปัญหา
กรณีศึกษาจะใช๎ความรู๎และประสบการณ์จากการเรียนที่ผํานมาในการแก๎ปัญหา
การออกแบบการเรียนการสอนของตนเอง ซึ่งปัญหาที่กรณีศึกษาได๎รับคาแนะนาให๎ปรับปรุงแก๎ไข
กํอนเข๎าสูํวงจรแก๎ปัญหารอบที่ 1 คือ ปัญหาเรื่องการจัดลาดับเนื้อหาสาระไมํเหมาะสม
2) วงจรแก๎ปัญหารอบที่ 1
แนวทางที่กรณีศึกษาใช๎ในการแก๎ปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนในวงจร
แก๎ปัญหารอบที่ 1 คือ (1) ใช๎ความรู๎และประสบการณ์จากการเรียนในคณะ (2) หาข๎อมูลจากยูทูป
และเว็บไซต์ (3) รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับอาจารย์นิเทศ และ (4) รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับครูพี่เลี้ยง
และอาจารย์นิเทศก์ โดยแนวทางที่กรณีศึกษาสํวนใหญํใช๎ในวงจรแก๎ปัญหารอบที่ 1 คือ การใช๎ความรู๎
และประสบการณ์จากการเรียนในคณะ
3) วงจรแก๎ปัญหารอบที่ 2
แนวทางที่กรณีศึกษาใช๎ในการแก๎ปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนในวงจร
แก๎ปัญหารอบที่ 2 คือ (1) ใช๎ความรู๎และประสบการณ์จากการเรียนในคณะ (2) หาข๎อมูลจากยูทูปและ
เว็บไซต์ (3) ใช๎ข๎อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎สะท๎อนผลในวงจรแก๎ปัญหารอบที่ผํานมา (4) รํวม
แลกเปลีย่ นเรียนรู๎กับอาจารย์นเิ ทศก์ และ (5) รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ ซึ่ง
แนวทางที่แตกตํางจากวงจรแก๎ปัญหารอบที่ 1 คือ การใช๎ข๎อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูส๎ ะท๎อนผลในวงจร
แก๎ปัญหารอบที่ผํานมาสํวนแนวทางที่กรณีศึกษาสํวนใหญํใช๎ในวงจรแก๎ปัญหารอบที่ 2 คือ การใช๎ความรู๎
และประสบการณ์จากการเรียนในคณะ และการรํวมแลกเปลีย่ นเรียนรู๎กับครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์
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4) วงจรแก๎ปัญหารอบที่ 3
แนวทางที่กรณีศึกษาใช๎ในการแก๎ปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนในวงจร
แก๎ปัญหารอบที่ 3 มี 6 แนวทาง คือ (1) ใช๎ความรู๎และประสบการณ์จากการเรียนในคณะ (2) หา
ข๎อมูลจากยูทูปและเว็บไซต์ (3) ใช๎ข๎อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎สะท๎อนผลในวงจรแก๎ปัญหารอบที่
ผํานมา (4) ปรึกษานักศึกษาที่เป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา (5) รํวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับอาจารย์นิเทศก์ และ (6) รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์
ซึ่งแนวทางที่แตกตํางจากวงจรแก๎ปัญหารอบที่ 2 คือ การปรึกษานักศึกษาที่เป็นสมาชิกในชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา สํวนแนวทางที่กรณีศึกษาสํวนใหญํใช๎ในวงจรแก๎ปัญหารอบที่ 3
คือ การรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ รองลงมาคือ การใช๎ข๎อมูลจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎สะท๎อนผลในวงจรแก๎ปัญหารอบที่ผํานมา
5) วงจรแก๎ปัญหารอบที่ 4
แนวทางที่กรณีศึกษาใช๎ในการแก๎ปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนในวงจร
แก๎ปัญหารอบที่ 4 มี 6 แนวทาง คือ (1) ใช๎ความรู๎และประสบการณ์จากการเรียนในคณะ (2) หา
ข๎อมูลจากยูทูปและเว็บไซต์ (3) ใช๎ข๎อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎สะท๎อนผลในวงจรแก๎ปัญหารอบที่
ผํานมา (4) ปรึกษานักศึกษาที่เป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา (5)
ปรึกษานักศึกษาที่เป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพตํางสถานศึกษา และ (6) รํวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎กับครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ ซึ่งแนวทางที่แตกตํางจากวงจรแก๎ปัญหารอบที่ 3 คือ การ
ปรึกษานักศึกษาที่เป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพตํางสถานศึกษา สํวนแนวทางที่
กรณีศึกษาสํวนใหญํใช๎ในวงจรแก๎ปัญหารอบที่ 4 คือ การรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับครูพี่เลี้ยงและ
อาจารย์นิเทศก์ รองลงมาคือ การหาข๎อมูลจากยูทูปและเว็บไซต์ และการปรึกษานักศึกษาที่เป็น
สมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา
จากการวิเคราะห์ข๎อมูลดังกลําวพบวํา แนวทางที่นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูใช๎เพื่อ
แก๎ปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนในวงจรแก๎ปัญหาทั้ง 4 รอบ มีแนวทางแก๎ไขปัญหา
หลากหลายมากขึ้นในวงจรแก๎ปัญหาแตํละรอบ อยํางไรก็ตามการรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับครูพี่เลี้ยง
และอาจารย์นิเทศก์ยังคงเป็นแนวทางที่กรณีศึกษาใช๎ในการแก๎ปัญหาการออกแบบการเรียนการสอน
ของตนเอง
เมื่อพิจารณาการแก๎ไขปัญหาของกรณีศึกษา โดยพิจารณาจากชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ภายในสถานศึกษาแตํละแหํง พบวํามีประเด็นที่นําสนใจ ดังนี้
1) กรณีศึกษาที่เป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน ก. เริ่มหาข๎อมูล
จากยูทูปและเว็บไซต์ เพื่อแก๎ไขปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนของตนเองตั้งแตํวงจรแก๎ปัญหา

221
รอบแรก สํวนกรณีศึกษาที่เป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในโรงเรียนอื่นๆ จะเริ่มหา
ข๎อมูลจากยูทูปและเว็บไซต์ในวงจรแก๎ปัญหารอบที่ 2
2) กรณีศึกษาที่เป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน ข. ไมํใช๎วิธีการ
ปรึกษานักศึกษาที่เป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา แตํมีการปรึกษา
นักศึกษาที่เป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพตํางสถานศึกษาในวงจรแก๎ปัญหารอบที่ 4 ซึง่
เป็นวงจรแก๎ปัญหารอบสุดท๎าย
3) กรณีศึกษาที่เป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน ค. และ ง. ใช๎การ
รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ในการแก๎ไขปัญหาการออกแบบการเรียนการ
สอนตั้งแตํวงจรแก๎ปัญหารอบที่ 1 ในขณะที่กรณีศึกษาที่เป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ภายในโรงเรียน ก. และ ข. ใช๎การรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เฉพาะอาจารย์นิเทศในการแก๎ปัญหา ในวงจร
แก๎ปัญหารอบที่ 1
4) กรณีศึกษาที่เป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน ง. เริ่มใช๎ข๎อมูลที่ได๎
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎สะท๎อนผลในรอบที่ผํานมา ในการแก๎ไขปัญหาการออกแบบการเรียนการ
สอนตั้งแตํวงจรแก๎ปัญหารอบที่ 2
จากการนาเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษากํอนเข๎ารํวมกระบวนการ ตามองค์ประกอบของความสามารถใน
การออกแบบการเรียนการสอน และความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งแนวทางที่นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูใช๎ในการ
แก๎ปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนในภาพรวมของทุกกรณีศึกษาข๎างต๎น ผู๎วิจัยจึงนาเสนอ
ข๎อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข๎ารํวม
กระบวนการของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูแตํละคน ดังนี้
1.2
กรณีศึกษา

ผลการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของแต่ละ

ในสํวนนี้ผู๎วิจัยนาเสนอความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
กรณีศึกษาแตํละคนกํอนเข๎ารํวมกระบวนการ เพื่อแสดงถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบการ
เรียนการสอน และความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาแตํละคนที่
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข๎ารํวมกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ โดยผู๎วิจัยใช๎การนาเสนอ
ข๎อมูลด๎วยตารางความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีกํอนเข๎ารํวมกระบวนการ
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และตารางการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาเป็น
หลัก เพื่อให๎เห็นความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปของกรณีศึกษาทั้ง
11 คน โดยข๎อมูลเบื้องต๎นของกรณีศึกษาทั้ง 11 คน มีดังนี้
กรณีศึกษาที่ 1-5 เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาไทย ซึ่ง จาก
การสอบถามพบวํากรณีศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยผํานประสบการณ์การปฏิบัติการสอนจุลภาคในชั้น
เรียน (Micro teaching) มาจานวน 4 ครั้ง โดยเป็นการปฏิบัติการสอนจุลภาคในรายวิชาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ภาษาไทย 1 และรายวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาไทย 2 รวมทั้งรายวิชาฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหวํางเรียน 1 และ 2 นอกจากนั้นนักศึกษายังผํานประสบการณ์การปฏิบัติการในชั้นเรียนจริง
หรือการทดลองสอนในสถานศึกษามาแล๎วจากฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหวํางเรียน 1 และ 2 จานวน 2 ครั้ง
สํวนกรณีศึกษาที่ 6 – 11 เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาสังคม
ศึกษา ซึ่งผํานประสบการณ์การปฏิบัติการสอนจุลภาคในชั้นเรียน (Micro teaching) มาจานวน 2
ครั้ง โดยเป็นการปฏิบัติการสอนจุลภาคในรายวิชารายวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎สังคมศึกษา 1
และรายวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎สังคมศึกษา 2 นอกจากนั้นนักศึกษายังผํานประสบการณ์การ
ปฏิบัติการในชั้นเรียนจริงหรือการทดลองสอนในสถานศึกษามาแล๎วจานวน 2 ครั้ง ในรายวิชาฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพระหวํางเรียน 1 และ 2 อยํางไรก็ตามการทดลองสอนในสถานศึกษาที่ผํานมาเป็นการ
ทดลองสอนแบบกลุํม คือ นักศึกษาในกลุํมเดียวกันชํวยกันออกแบบการเรียนการสอน พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู๎ สื่อการเรียนรู๎ และรํวมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในชั้นเรียน
ทั้งนี้ ผู๎วิจัยนาเสนอข๎อมูลบริบทของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพไว๎ในบทที่ 4 และ
นาเสนอข๎อมูลพื้นฐานของกรณีศึกษาและครูพี่เลี้ยง รวมทั้งอาจารย์นิเทศก์ไว๎ในภาคผนวก จ. สํวนผล
จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู จากการดาเนินการในระยะวงจรแก๎ปัญหา ซึ่งผู๎วิจัยเลือก
นาเสนอข๎อมูลภาคสนามบางสํวนที่แสดงถึงสภาพปัญหา และความสามารถในการออกแบบการเรียน
การสอนของกรณีศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข๎ารํวมกระบวนการ มีรายละเอียด ดังนี้
ก. กรณีศึกษาที่ 1
กรณีศึกษาที่ 1 มีผลการเรียนอยูํในระดับดี มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.67 และ
ได๎ผลการเรียน B+ จากการเรียนในรายวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาไทย 1 และรายวิชาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาไทย 2
กรณีศึกษาที่ 1 มีครูพี่เลี้ยง 2 คน คือ ครูพี่เลี้ยงคนที่ 1 และ ครูพี่เลี้ยงคนที่
2 และอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ 1 ซึ่งทั้งครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์เป็นเพศหญิง
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ผลการเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนของกรณีศึกษากํอนเข๎ารํวมกระบวนการ และความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
กรณีศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข๎ารํวมกระบวนการ มีดังนี้
ก1. ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 1
ก่อนเข้าร่วมกระบวนการ
การศึกษาแผนการจัดการเรียนรู๎ของกรณีศึกษา การสังเกตชั้นเรียน รวมทั้ง
การสัมภาษณ์กรณีศึกษาที่ 1 รวมทั้งครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ของกรณีศึกษาที่ 1 อยํางไมํเป็น
ทางการ พบวําประเด็นปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่อาจสํงผลตํอการ
เรียนรู๎ของนักเรียน สามารถสรุปได๎ 5 ประเด็น คือ
ตารางที่ 7 ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 1 กํอนเข๎ารํวม
กระบวนการ
ความสามารถในการ
ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู้ การจัดโครงสร้างและลาดับเนื้อหาสาระให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
กาหนดโครงสร๎างและจัดลาดับเนื้อหาสาระไมํเหมาะสม
กาหนดคาบเรียนหลายคาบ กรณีศึกษาที่ 1 จะกาหนดแผนการจัดการเรียนรู๎ทุกคาบเรียนแยกเป็น 2
เรียนสาหรับสาระสาคัญ
แผนการจัดการเรียนรู๎ แม๎วําคาบเรียนนั้นจะเป็นคาบเรียนตํอเนื่อง 2
เดียวกัน
ชั่วโมง และมีสาระการเรียนรู๎เดียวกัน รวมทั้งมีจุดประสงค์การเรียนรู๎ไมํ
แตกตํางกัน “จริงๆ มันคือ สระเสียงสั้นค่ะ อะ อิ กับ อึ อุ...หนูไม่รู้ว่าจะ
แตกแผนยังไงค่ะ แบบมันต้องเขียนชั่วโมงละแผนมั้ย หรือแบบหนูนี่ สอง
ชั่วโมงติดกันมันแผนเดียวกันได้มั้ย หนูก็เลยเขียนแบบชัว่ โมงละแผน อย่าง
นี้ สี่สระก็เขียนมัน 4 แผนเลยค่ะ ทีนบี้ างทีหนูว่ามันก็แปลกอยูค่ ่ะ ต้องมา
เขียนจุดประสงค์ใหม่อะไรใหม่ แบบพยายามไม่ให้มันซ้าแผนก่อนหน้า คิด
กิจกรรมแบบนาทุกชัว่ โมงเลย”
กรณีศึกษาที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การเลือกและระบุวิธีสอน รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้
รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ผู้เรียน และ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎
รู๎หลักการสอน รู๎วิธีและ
กรณีศึกษาที่ 1 รู๎วําควรนาเข๎าสูบํ ทเรียนด๎วยการใช๎เพลงหรือนิทาน แตํ
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ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
เทคนิคการสอน แตํเลือกใช๎
วิธีสอนและเทคนิคการสอน
ไมํสอดคล๎องกับสาระการ
เรียนรู๎ และจุดประสงค์การ
เรียนรู๎

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน

ออกแบบการเรียนการสอนเรื่องสระอีโดยให๎นักเรียนฟังเพลงดั่งดอกไม๎บาน
และทาทําประกอบการร๎องเพลง จากนัน้ จึงเลํานิทานเรื่องผีตานี ซึ่งเป็น
นิทานที่มีชดุ คาสระอี ประกอบภาพ
กรณีศึกษาที่ 1: “จริงๆ เพลงที่ร้องมันน่าจะแบบไปด้วยกันกับเรื่องที่
สอน”
อาจารย์นิเทศก์: “นั่นสิ คือร้องเพลงได้มั้ย ก็ร้องได้ แต่ทีนี้ดั่งดอกไม้บาน
นี่มันไม่มสี ระอีไง หนูเลยต้องเอาผีตานีมาอีก ถ้าเพลงมันเป็นสระอี เราก็ไม่
ต้องเล่านิทานซ้าใช่มั้ย หรือถ้าเราจะเล่านิทานแล้ว เราก็ไม่จาเป็นต้องร้อง
เพลงก็ได้ใช่มั้ย...”
2. กาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลไมํสอดคล๎องกับจุดประสงค์
รู๎หลักการกาหนดแนว
ในชั้นเรียนของกรณีศึกษาที่ 1 พบวํา นักเรียนบางสํวนทาใบงานไมํได๎ อาจ
ทางการวัดและประเมินผล เนื่องจากใบงานที่กรณีศึกษาใช๎มีลักษณะการนาเสนอสาระการเรียนรู๎ไมํ
แตํกาหนดแนวทางการวัด สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ระหวํางจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ทาให๎ผู๎เรียน
และประเมินผลไมํ
บางสํวนมีความสับสน
สอดคล๎องกับจุดประสงค์
“คือจริงๆ หนูรู้ว่าเรื่องที่ให้เด็กทาใบงานมันไม่ค่อยตรงกับเรื่องที่
การเรียนรู๎
สอนค่ะ ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ด้วย แต่คือแค่ให้เด็กหัดสะกด แล้วก็อ่านใน
ห้อง บางทีครูพี่เลี้ยงก็บอกว่ามันไม่มีชนิ้ งาน”
กรณีศึกษาที่ 1
องค์ประกอบที่ 3 การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นลาดับขั้นตอน ต่อเนื่อง และทาให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
1. ลาดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ไมํตํอเนื่องและสอดคล๎อง
กรณีศึกษาที่ 1 ออกแบบการเรียนการสอนเรื่องการสะกดคา โดยใน
ไม่รู้ว่าลาดับขัน้ ตอนควร
ต่อเนื่องและสอดคล้องกัน ตอนต๎นจะใช๎การเลํานิทาน แล๎วให๎นักเรียนชํวยกันบอกวําในเรื่องมีสัตว์
อะไรบ๎าง แล๎วก็สรุปข๎อคิดที่ได๎จากเรื่อง จากนั้นก็จะให๎นักเรียนทํอง ก.ไกํ
ถึง ฮ.นกฮูก และให๎นักเรียนฝึกอํานสะกดคาตามบัตรคาที่เตรียมมา สุดท๎าย
คือให๎นักเรียนทาใบงานเรื่องการแจกลูก ซึ่งลาดับขัน้ ตอนของกิจกรรมไมํมี
ความตํอเนื่องและสอดคล๎องกัน การสัมภาษณ์กรณีศึกษาพบวํา กรณีศึกษา
ไมํรู๎วําลาดับขัน้ ตอนในการจัดกิจกรรมควรตํอเนื่องและสอดคล๎องกัน
ผู้วิจัย: “ทาไมช่วงแรกของการจัดกิจกรรมถึงต้องร้องเพลงหรือเล่านิทาน
คะ”
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ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน

กรณีศึกษาที่ 1: “ไม่รู้จะทาให้เด็กนักเรียนสนใจยังไงค่ะ ป.1 เอง เคยดู
คลิปวิดีโอแนะนาการสอน ตอนนั้นเค้าสอนเรื่องอักษรสามหมู่ค่ะ มีนิทาน
มาเล่าให้นักเรียนฟังก่อนตอนแรก เด็กสนใจมาก แล้วก็สอนต่อได้ทั้งคาบ
แบบสนุกเลย หนูก็เลยหานิทานมาเล่า สลับกับให้ร้องเพลงอะไรแบบนี้คะ่ ”
ผู้วิจัย: “แล้วในคลิปที่ดู นิทานที่เค้าเล่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ”
กรณีศึกษาที่ 1: “ก็เกี่ยวกับเรื่องอักษรสามหมู่ค่ะ แบบมีลูกโป่งตัวอักษร
ลอยไปบนฟ้า แยกกันตามหมู่ อะไรแบบนั้นค่ะ ทีนี้เค้าก็เอาคา เอาตัวอักษร
จากนิทานมาให้เด็กทากิจกรรมต่อได้เลย”
ผู้วิจัย: “แล้วนิทานหรือเพลงที่เราใช้ จัดกิจกรรมต่อเนื่องได้แบบนั้นมัย้
คะ”
กรณีศึกษาที่ 1: “...นั่นสิคะ หนูไม่เคยคิดเลยค่ะว่าต้องเลือกเรื่องที่มัน
เกี่ยวๆ กันมา”
2. ไมํสามารถออกแบบกิจกรรมให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎
ออกแบบกิจกรรมโดยเน้น กรณีศึกษาที่ 1 จัดกิจกรรมโดยใช๎โครงสร๎างกิจกรรมตามหนังสือเรียนเป็น
การให้นักเรียนอ่านหนังสือ หลัก คือ ให้ผู้เรียนหัดอ่านและสะกดคาจากหนังสือเรียนพร้อมๆ กันทั้งชัน้
เรียน และ/หรือศึกษาใบ
เรียน ซึ่งครูพี่เลี้ยงเห็นวําผู๎เรียนบางสํวนไมํมีสํวนรํวมกับกิจกรรมการเรียนรู๎
ความรู้
ทาให๎กรณีศึกษาที่ 1 คุมชั้นเรียนได๎คํอนข๎างยาก อาจารย์นิเทศก์เห็นวํา การ
ที่นักเรียนไมํมีสํวนรํวมกับกิจกรรม คือ การอํานและสะกดคาจากหนังสือ
เรียนนั้นอาจเนื่องมาจากนักเรียนชั้น ป.1 บางสํวนยังไมํรู๎จักสระ พยัญชนะ
ซึ่งเป็นความรู๎พนื้ ฐานของการสะกดคา ทาให๎นักเรียนอํานสะกดคาตาม
กิจกรรมที่กรณีศึกษาที่ 1 เตรียมมาด๎วยความยากลาบาก

ก2. ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้าร่วมกระบวนการ
จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลการดาเนินการในระยะวงจรแก๎ปัญหา พบวํา
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 1 เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดย
สภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 1 ทุกปัญหาได๎รับการแก๎ไข ดังนี้
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ตารางที่ 8 การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 1
ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบ
ความเปลี่ยนแปลง
1) การกาหนดเนื้อหา กาหนดโครงสร๎างรวมทั้ง
สาระการเรียนรู้ การ
จัดลาดับเนื้อหาสาระในแตํละ
จัดโครงสร้างและลาดับ คาบเรียนเหมาะสมมากขึ้น
เนื้อหาสาระให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้
ของผู้เรียน
2) การเลือกและระบุ เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการ
วิธีสอน รูปแบบการ
สอนสอดคล๎องกับสาระการ
สอน เทคนิคการสอน เรียนรู๎ และจุดประสงค์การ
สื่อและแหล่งการ
เรียนรู๎ เช่น ใช๎วิธสี อนแบบ
เรียนรู้ รวมทั้งแนวทาง อุปนัย และใช๎เทคนิคการเลํา
การวัดและประเมินผล เรื่อง เลํานิทานเชื่อมโยงกับ
ได้อย่างเหมาะสม
เนื้อหาสาระ
สอดคล้องกับเนื้อหา
กาหนดแนวทางการวัดและ
สาระ ผู้เรียน และ
ประเมิน ผลสอดคล๎องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู๎ ทั้งแบบ
รายบุคคลและเป็นกลุํม โดยการ
ให๎นักเรียนได๎ออกเสียง และ
เขียนคาที่ตรงกับตารางแจกลูก

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน

การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎วิชา
ภาษาไทย เรื่อง การสะกดคา วันที่ 24
มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ ชั้น
ประถมศึกษา 1/3 โรงเรียน ก.
กรณีศึกษาวาดรถไว๎บนกระดานตามกลุํม
ของนักเรียน และเริ่มการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎โดยให๎นักเรียนฟังนิทานรังนก
ประกอบการวาดภาพ และการเขียน
พยัญชนะและสระของกรณีศึกษา โดย
กรณีศึกษาวาดรังนกสองรัง รังแรกมีไขํ
พยัญชนะ รังที่สองมีไขํสระ จากนั้นแมํ
นกคาบไขํจากรังที่หนึ่งรังที่สองมาผสม
กันเป็นคา ให๎นักเรียนอํานคาที่
กรณีศึกษาเขียนแบบแจกลูก จากนั้นให๎
นักเรียนแตํละกลุํมผสมพยัญชนะ-สระ
โดยเลือกจากไขํในรังนก แล๎วออกเสียง
แจกลูกเป็นคาตํางๆ แลกกับดาวของ
กลุํม ในชํวง 15
นาทีสุดท๎ายของคาบเรียน กรณีศึกษา
3) การกาหนดกิจกรรม กาหนดกิจกรรมการเรียนรู๎เป็น เขียนตารางแจกลูกคาบนกระดานดา
การเรียนรู้ เป็นลาดับ ลาดับขัน้ ตอน ตํอเนื่อง และทา แล๎วให๎นักเรียนแตํละกลุํมชํวยกันคิด
ขั้นตอน ต่อเนื่อง และ ให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรม และสํงตัวแทนออกมาเติมคาบนกระดาน
ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม การเรียนรู๎ โดยใช๎รังนกและไขํใน ดาทีละกลุํมเมื่อตัวแทนกลุํมเติมคาตอบ
เสร็จ กรณีศึกษาจึงชวนนักเรียนกลุํม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ รังนก เป็นหลักในการจัด
กิจกรรมตํอเนื่องทั้งคาบเรียนให๎ อื่นๆ ให๎ดูคาตอบของเพื่อนพร๎อมทั้ง
นักเรียนได๎มีสํวนรํวมทั้งกิจกรรม เฉลยคาตอบ นักเรียนจึงได๎ทาใบงาน
บางสํวนไปพร๎อมๆ กัน แล๎วจึงให๎
กลุํมและรายบุคคล ตาม
นักเรียนแตํละคนจะทาใบงาน
จุดประสงค์ที่กาหนดไว๎
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ความเปลี่ยนแปลง
4) การระบุข้อดีและข้อ สามารถระบุข๎อดี ข๎อควร
ที่ควรปรับปรุงของการ ปรับปรุงจากการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ตามที่ได้ เรียนรู๎ของตนเองได๎
ออกแบบไว้ รวม ทั้งนา
ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง
การออกแบบการเรียน
การสอนได้

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎หลังจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ พบวํา กรณีศึกษาที่ 1
สามารถอธิบายข๎อดีของการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล๎องกับจุดประสงค์
การเรียนรู๎
“...อย่างตอนให้นักเรียนออกไปหยิบบัตร
คา แล้วอ่านสะกดค่ะ เค้าก็อ่านได้ แล้วก็
แยกได้ว่าสระอะไรเป็นอะไร ตอนทาใบ
งาน เท่าที่เดินดูหนูก็เห็นเค้าทาได้นะคะ
ทาถูกกันเยอะอยู่...น่าจะเพราะมัน
สอดคล้องกับเรื่องที่สอนไปมัง้ คะ แล้วก็
อธิบายวิธีทาชัดขึน้ มีเลือกตัวอย่างมาทา
ให้ดูด้วย ทั้งข้อที่เป็นสระอึ สระอุเลย”

ข. กรณีศึกษาที่ 2
กรณีศึกษาที่ 2 มีผลการเรียนอยูํในระดับดี โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50
และจากการเรียนในรายวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาไทย 1 และรายวิชาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ภาษาไทย 2 ได๎ผลการเรียน B+ ทั้งสองรายวิชา
กรณีศึกษาที่ 2 มีครูพี่เลี้ยง 2 คน คือ ครูพี่เลี้ยงคนที่ 3 และ ครูพี่เลี้ยงคนที่
4 และอาจารย์นิเทศสาขาวิชาภาษาไทย คนที่ 2 ซึ่งเป็นเพศหญิงทั้ง 3 คน
ผลการเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนของกรณีศึกษากํอนเข๎ารํวมกระบวนการ และความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
กรณีศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข๎ารํวมกระบวนการ มีดังนี้
ข1. ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 2
ก่อนเข้าร่วมกระบวนการ
การศึกษาแผนการจัดการเรียนรู๎ของกรณีศึกษา การสังเกตชั้นเรียน รวมทั้ง
การสัมภาษณ์กรณีศึกษาที่ 2 รวมทั้งครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ของกรณีศึกษาที่ 2 อยํางไมํเป็น
ทางการ พบวําประเด็นปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่อาจสํงผลตํอการ
เรียนรู๎ของนักเรียน สามารถสรุปได๎ 4 ประเด็น คือ
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ตารางที่ 9 ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 2 กํอนเข๎ารํวม
กระบวนการ
ความสามารถในการ
ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู้ การจัดโครงสร้างและลาดับเนื้อหาสาระให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
กาหนดโครงสร๎างและจัดลาดับเนื้อหาสาระไมํเหมาะสม
กาหนดสาระสาคัญหลาย กรณีศึกษาที่ 2 กาหนดโครงการสอนรายภาคโดยยึดลาดับสาระการเรียนรู๎
สาระพร๎อมกันในหนึ่งคาบ กํอนหลังตามที่หนังสือเรียนกาหนดเป็นหลัก ในบางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎จึงมีสาระสาคัญที่ต๎องการให๎ผู๎เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู๎
เรียน
มากกวํา 1 สาระ อาจารย์นิเทศก์เห็นวําการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎อาจทา
ให๎ผู๎เรียนเกิดความสับสนระหวํางสาระสาคัญทัง้ 2 สาระ เนื่องจากลักษณะ
กิจกรรมระหวํางสาระการเรียนรู๎ที่ตํางกันนั้นไมํมีความตํอเนื่อง
“คือในหนังสือกาหนดมาให้ค่ะ อย่างเรื่องนี้ (มาตราตัวสะกดตรง
ตามมาตรา กง กม และตัวสะกดไม่ตรงตามาตรา กก กบ) ให้อยู่ด้วยกันค่ะ
จริงๆ มาตราตัวสะกดจะเรียน 8 คาบ คาบนี้จริงๆ ตัง้ ใจสอนแค่ แม่ กม กก
กบ ค่ะ แม่ กง แค่ทบทวน เพราะเรียนมาจากคาบที่แล้ว”
กรณีศึกษาที่ 2
“อย่างวันนี้ก็เรื่อง สะกดตรงตามมาตรา และสะกดไม่ตรงตาม
มาตรา ซึ่งมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่คอ่ นข้างยาก และจริงๆ มันเป็นสองคอน
เซ็ปต์ด้วยซ้า ไม่นา่ จะมาสอนพร้อมกัน”
อาจารย์นิเทศก์คนที่ 2
องค์ประกอบที่ 2 การเลือกและระบุวิธีสอน รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้
รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ผู้เรียน และ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎
ไมํรู๎หลักการสอน ไมํรู๎วิธี กรณีศึกษาจะใช๎การบรรยายและการให๎ผู๎เรียนอํานออกเสียงจากหนังสือ
เรียน และตอบคาถามที่กรณีศึกษาถาม เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับสาระสาคัญของ
และเทคนิคที่เหมาะสม
เรื่องที่ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ อาจารย์นิเทศก์จึงเห็นวํากิจกรรม
การเรียนรู๎ของกรณีศึกษาอาจไมํชํวยให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎
“ใช้กระบวนการให้นักเรียนท่องจาตัวสะกดในแต่ละมาตรา อาจ
ทาให้ผู้เรียนไม่เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์นะคะ...”
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2. เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํหลากหลาย
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่กรณีศึกษาที่ 2 ใช๎ในทุกแผนการ
ไมํรู๎วิธีสอนอื่น และใช๎
วิธีการสอนแบบบรรยาย จัดการเรียนรู๎จะมีลักษณะคล๎ายคลึงกัน คือ เริ่มกิจกรรมด๎วยการให๎ผู๎เรียน
อํานบัตรคา หรือเลํนเกมเกี่ยวกับสาระที่จะสอน โดยใช๎บัตรคาซึ่งพิมพ์และ
เป็นหลัก

ติดลงบนแผํนฟิวเจอร์บอร์ดเป็นหลัก จากนั้นนาผู๎เรียนทั้งชัน้ รํวมกันอําน
เนื้อหาสาระ และสาระสาคัญจากในหนังสือเรียน แล๎วให๎ผู๎เรียนแตํละคนทา
ใบงานตามทีไ่ ด๎รับมอบหมาย
“...ก็พยายามหากิจกรรมมาให้ทานะคะ แต่พอให้ทา
กิจกรรมเป็นกลุ่มอะไรแบบนี้ห้องก็จะวุ่นวายมาก...อยากได้คาแนะนาและ
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในชัน้ เรียนค่ะ ว่ากิจกรรมการ
เรียนรู้ที่จัดมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง เวลาสอนเป็นยังไง แผนการจัดการ
เรียนรู้ควรแก้ไขตรงไหนบ้าง...มันมีวิธีการอะไรบ้างทีจ่ ะใช้จัดการกับผู้เรียน
...”
องค์ประกอบที่ 3 การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นลาดับขั้นตอน ต่อเนื่อง และทาให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้

ไมํสามารถออกแบบกิจกรรมให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎
ออกแบบกิจกรรมโดยเน้น กรณีศึกษาที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยให๎นักเรียนอํานหนังสือเรียนเป็น
การให้นักเรียนอ่านหนังสือ หลัก คือ ให๎ผู๎เรียนอํานจากหนังสือเรียนพร๎อมๆ กันทั้งชั้นเรียน ทาให๎
เรียน และ/หรือศึกษาใบ ผู๎เรียนบางสํวนที่อํานหนังสือไมํคลํอง หรือมีปัญหาด๎านการอํานอาจไมํมี
ความรู้
สํวนรํวมกับกิจกรรมการเรียนรู๎ หรือไมํสนใจการทากิจกรรม หรืออําน
หนังสือตามที่กรณีศึกษากาหนด ทาให๎กรณีศึกษาคุมชั้นเรียนได๎คํอนข๎าง
ยาก ซึ่งครูพี่เลี้ยงเห็นวํานักเรียนบางสํวนไมํมสี ํวนรํวมกับกิจกรรมการ
เรียนรู๎
“พี่ว่านักเรียนบางคนไม่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้นะ อาจเป็นเพราะนักเรียนยังอ่านไม่ค่อยคล่อง หรืออาจเกร็งคน
แปลกหน้า (ผู้วิจัย) และก็เรียนตอนบ่ายด้วยทาให้สภาพห้องเรียนไม่เป็น
ตามปกติ ถ้าเป็นห้องเมื่อเช้า เค้าจะร่วมกิจกรรมดีกว่านี้นะ แบบมีบัตรคานี่
แย่งกันออกไปทาเลยล่ะ (หัวเราะ)”
ครูพี่เลี้ยงคนที่ 3
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ข2. ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้าร่วมกระบวนการ
กระบวนการจากการเก็บรวบรวมข๎อมูลการดาเนินการในระยะวงจร
แก๎ปัญหา พบวํา ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 2 เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม โดยสภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 2 ทุกปัญหาได๎รับการ
แก๎ไข ดังนี้
ตารางที่ 10 การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 2
ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบ
ความเปลี่ยนแปลง
1) การกาหนดเนื้อหา กาหนดโครงสร๎างรวมทั้ง
สาระการเรียนรู้ การ
จัดลาดับเนื้อหาสาระในแตํละ
จัดโครงสร้างและลาดับ คาบเรียนเหมาะสมมากขึ้น
เนื้อหาสาระให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้
ของผู้เรียน
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กรณีศึกษาที่ 2 กาหนดโครงสร๎างของ
กาหนดการสอนรายภาคใหมํ โดยอาศัย
ข๎อมูลพื้นฐานจากเอกสารประกอบการ
เรียนที่ผํานมาของตนเอง
“ก็ปรับตามที่อาจารย์แนะไว้ค่ะ จากเดิม
ที่ทาตามหนังสือกาหนด แบบเอามาตรา
ตัวสะกดทั้งตรงทั้งไม่ตรงตามมาตรามา
อยู่คาบเดียวกัน ก็แบบเปลี่ยนใหม่...ก็ดู
จากพวกเอกสารเก่าๆ ที่เคยเรียนสมัยปี
1- ปี 4 ค่ะ...คาบนี้เลยออกแบบการสอน
เรื่องตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา มีแม่ กก
กด กน แล้วก็ กบ...”
กรณีศึกษาที่ 2
2) การเลือกและระบุ รู๎หลักการสอน และเลือกใช๎วิธี เรื่องมาตราตัวสะกด: ตัวสะกดไม่ตรง
วิธีสอน รูปแบบการ
สอนและเทคนิคการสอน
ตามมาตรา
สอน เทคนิคการสอน สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎
“นักศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เริ่ม
สื่อและแหล่งการ
และจุดประสงค์การเรียนรู๎ เชํน โดยให้นักเรียนเล่นเกมคาถามอะไรเอ่ย
เรียนรู้ รวมทั้งแนวทาง ใช๎วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนโดย ซึ่งมีคาตอบเป็นคาที่สะกดในมาตรา กก
การวัดและประเมินผล ใช๎เกม
กบ กด กน ช่วยให้นักเรียนกระตือรือร้น
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ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบ
ความเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเหมาะสม
เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการ
สอดคล้องกับเนื้อหา
สอนหลากหลายมากยิ่งขึ้น เชํน
สาระ ผู้เรียน และ
จุดประสงค์การเรียนรู้
3) การกาหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ เป็นลาดับ
ขั้นตอน ต่อเนื่อง และ
ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้
4) การระบุข้อดีและข้อ
ที่ควรปรับปรุงของการ
จัดการเรียนรู้ตามที่ได้
ออกแบบไว้ รวม ทั้งนา
ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง
การออกแบบการเรียน
การสอนได้

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน

แย่งกันยกมือตอบคาถามเสียงดังเลย...
ช่วงทีน่ านักเรียนเขียนคาอ่าน เช่น เมฆ
จะสะกด มอ – เอ – กอ – เมก แล้วให้
นักเรียนดูการออกเสียงนี่น่าจะช่วยให้
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ นักเรียนเข้าใจเรื่องตัวสะกดมากขึ้น...”
ครูพี่เลี้ยง
ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการ
เรื่องคากริยา
เรียนรู๎
กรณีศึกษาที่ 2 ออกแบบการเรียนการ
สอน โดยศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรม
จากยูทูป และเว็บไซต์โทรทัศน์ครู
สามารถระบุข๎อดี ข๎อควร
ปรับปรุงจากการจัดกิจกรรมการ จากนั้นจึงปรึกษาเพื่อนๆ กรณีศกึ ษาที่ 1
และ 3 ซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎
เรียนรู๎ของตนเองได๎
ทางวิชาชีพ ภายในโรงเรียน ก. แล๎วจึง
ปรึกษาครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นเิ ทศก์
“ครั้งนี้หนูวางแผนไว้ว่าตอน
แรกจะให้นักเรียนทาท่าทางประกอบ
คาสั่งค่ะ แบบยืน เดิน หันไปทางซ้าย
หันไปทางขวา กระโดด ยกแขนอะไร
แบบนี้คะ่ จะได้โยงเข้าสู่เนื้อหาว่า
คากริยาคือคาที่แสดงอาการ การกระทา
...ทีนี้ก็มีให้หยิบบัตรคากริยา ซึ่งมันจะมี
ทั้งสกรรม อกรรม แต่หนูจะไม่บอกเลย
ค่ะ ให้เด็กลองดูคากับประโยคก่อน เช่น
“ล้าง” แม่ล้างจาน “วิ่ง” ฉันวิ่ง อะไร
แบบนี้คะ่ ...”
กรณีศึกษาที่ 2
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ค. กรณีศึกษาที่ 3
กรณีศึกษาที่ 3 มีผลการเรียนอยูํในระดับดี โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.65
และจากการเรียนในรายวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาไทย 1 และรายวิชาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ภาษาไทย 2 ได๎ผลการเรียน B+ ทั้งสองรายวิชา
กรณีศึกษาที่ 3 มีครูพี่เลี้ยง 2 คน คือ ครูพี่เลี้ยงคนที่ 5 และ ครูพี่เลี้ยงคนที่
6 และอาจารย์นิเทศสาขาวิชาภาษาไทย คนที่ 3 ซึ่งเป็นเพศหญิงทั้ง 3 คน
ผลการเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการออกแบบการเรียน
การสอนของกรณีศึกษากํอนเข๎ารํวมกระบวนการ และความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของกรณีศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข๎ารํวมกระบวนการ มีดังนี้
ค1. ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 3 ก่อน
เข้าร่วมกระบวนการ
การศึกษาแผนการจัดการเรียนรู๎ของกรณีศึกษา การสังเกตชั้นเรียน รวมทั้ง
การสัมภาษณ์กรณีศึกษาที่ 3 รวมทั้งครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ของกรณีศึกษาที่ 3 อยํางไมํเป็น
ทางการ พบวําประเด็นปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่อาจสํงผลตํอการ
เรียนรู๎ของนักเรียน สามารถสรุปได๎ 3 ประเด็น คือ
ตารางที่ 11 ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 3 กํอนเข๎ารํวม
กระบวนการ
ความสามารถในการ
ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู้ การจัดโครงสร้างและลาดับเนื้อหาสาระให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
กาหนดโครงสร๎างและจัดลาดับเนื้อหาสาระไมํเหมาะสม
ไมํคานึงถึงสาระการเรียนรู๎ กรณีศึกษาที่ 3 กาหนดโครงการสอนโดยยึดโครงสร๎างตามหนังสือเรียน ทา
ให๎ต๎องออกแบบการเรียนการสอนเรื่องคาเป็นคาตาย กํอนเรื่องมาตรา
ที่นักเรียนควรรู๎มากํอน
ตัวสะกด และเรื่องสระเสียงสั้นเสียงยาว
“การกาหนดแผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดลาดับ
ก่อนหลังตามที่หนังสือเรียนกาหนดเป็นหลัก เนื้อหาบางเรื่องมันก็ขัดกับ
หลักการเรียนรู้ของนักเรียนนะ...”
อาจารย์นิเทศก์คนที่ 3
องค์ประกอบที่ 2 การเลือกและระบุวิธีสอน รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้
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ความสามารถในการ
ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
ออกแบบการเรียนการสอน
รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ผู้เรียน และ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎
ไมํรู๎หลักการสอน ไมํรู๎วิธี การศึกษาชั้นเรียนของกรณีศึกษาที่ 3 ในชํวงแรกพบวํา วิธีการหลักที่
กรณีศึกษาใช๎เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับสาระสาคัญของเรื่องที่ดาเนินการจัด
และเทคนิคที่เหมาะสม
กิจกรรมการเรียนรู๎ คือ ให๎ผู๎เรียนอํานจากหนังสือเรียนพร๎อมๆ กันทั้งชัน้
เรียน โดยใช๎ชุดคาศัพท์ตามบทเรียนตํางๆ เชํน คาควบกล้าแท๎ ควบกล้าไมํ
แท๎ คาเป็น คาตาย และสาระการเรียนรู๎จะยึดตามหนังสือเรียนเป็นหลัก
“...กิจกรรมมันคือสอนตามหนังสือเรียนเลยค่ะ ตัวอย่าง
คาที่ให้ผู้เรียน คือ ใช้แค่ตามตัวอย่างในหนังสือ นักเรียนอาจตอบได้ บอกได้
ว่าคาไหนคาเป็น คาไหนคาตาย เพราะมันมีในหนังสือไง แต่ถ้าเป็นชุดคา
อื่นๆ นักเรียนอาจจาแนกไม่ได้ก็ได้ เพราะบางคนก็ยังสับสนเรื่องการ
จาแนกคาเป็น-คาตายอยู่เลย”
อาจารย์นิเทศก์คนที่ 3

2. เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํหลากหลาย
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่กรณีศึกษาใช๎ในทุกแผนการจัดการ
ไมํรู๎วิธีสอนอื่น และใช๎
วิธีการสอนแบบบรรยาย เรียนรู๎จะมีลักษณะคล๎ายคลึงกัน คือ เริ่มกิจกรรมด๎วยการให๎ผู๎เรียนอําน
บัตรคา หรือเลํนเกมเกี่ยวกับสาระที่จะสอน โดยใช๎บัตรคาซึ่งพิมพ์และติด
เป็นหลัก

ลงบนแผํนฟิวเจอร์บอร์ดเป็นหลัก จากนั้นนาผู๎เรียนทั้งชัน้ รํวมกันอําน
เนื้อหาสาระ และสาระสาคัญจากในหนังสือเรียน แล๎วให๎ผู๎เรียนแตํละคน
เลือกคาจากบทเรียนมาแตํงประโยค หรือทาใบงานตามที่ได๎รบั มอบหมาย
“พยายามจะให้นักเรียนมีส่วนร่วมค่ะ แบบได้ทา
กิจกรรม ก็เลยจะสุ่มเรียกนักเรียนบอกคา ตอบคาถามอะไรแบบนี้...เห็น
นักเรียนตอบคาถาม แบบบอกคาได้ตามหนังสือเรียนก็คิดว่าเค้าน่าจะเข้าใจ
ค่ะ”
กรณีศึกษาที่ 3
องค์ประกอบที่ 3 การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นลาดับขั้นตอน ต่อเนื่อง และทาให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้

สามารถออกแบบกิจกรรมเป็นลาดับขั้นตอน ตํอเนื่อง และทาให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการ
เรียนรู๎ (แตํไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎)
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ค2. ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้าร่วมกระบวนการ
จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลการดาเนินการในระยะวงจรแก๎ปัญหา พบวํา
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 3 เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยสภาพ
ปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 3 ทุกปัญหาได๎รับการแก๎ไข ดังนี้
ตารางที่ 12 การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 3
ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบ
ความเปลี่ยนแปลง
1) การกาหนดเนื้อหา กาหนดโครงสร๎างรวมทั้ง
สาระการเรียนรู้ การ
จัดลาดับเนื้อหาสาระในแตํละ
จัดโครงสร้างและลาดับ คาบเรียนเหมาะสมมากขึ้น
เนื้อหาสาระให้
สอดคล๎องกับความรู๎พื้นฐานของ
เหมาะสมกับการเรียนรู้ ผู๎เรียน
ของผู้เรียน

2) การเลือกและระบุ
วิธีสอน รูปแบบการ
สอน เทคนิคการสอน
สื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ รวมทั้งแนวทาง
การวัดและประเมินผล
ได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้อหา

รู๎หลักการสอน และเลือกใช๎วิธี
สอนและเทคนิคการสอน
สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎
และจุดประสงค์การเรียนรู๎ เชํน
ใช๎วิธีสอนแบบอุปนัย และใช๎
เทคนิคการถามคาถาม การ
ยกตัวอยํางเชื่อมโยงกับเนื้อหา
สาระ

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
ปรับโครงสร๎างของกาหนดการสอนราย
ภาค ทาให๎ในแตํละคาบเรียนเนือ้ หา
สาระมีความสอดคล๎องกัน เชํน เรื่องชนิด
ของคา แบํงคาบเรียนเป็น 1) คานาม คา
สรรพนาม 2) คากริยา คาวิเศษณ์ 3) คา
บุพบท 4) คาสันธาน และ 5) คาอุทาน
และ ทบทวนชนิดของคา เรื่องมาตรา
ตัวสะกด แบํงคาบเรียนเป็น 1) สะกด
ตรงตามมาตรา 2) สะกดไมํตรงตาม
มาตรา และนักเรียนจะได๎เรียนเรื่อง
ตัวสะกด คาควบกล้า กํอนเรื่องคาพ๎อง
และเรื่องคาสมาส สนธิ
จากการสังเกตการจัดการเรียนรู๎เรื่อง
คาสันธาน พบวํา กรณีศึกษายกตัวอยําง
ประโยคที่ต๎องเชื่อมโดยใช๎สนั ธานแตํละ
ชนิด โดยเขียนประโยค เชํน พํอเป็นครู
แมํเป็นครู แล๎วให๎ผู๎เรียนตอบวําควรใช๎
คาสันธานใดเชื่อมประโยคที่มีใจความ
คล๎อยตามกัน รวมทั้งหลังการอธิบาย
ประกอบตัวอยํางประโยคที่เว๎นที่วํางไว๎
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ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบ
ความเปลี่ยนแปลง
สาระ ผู้เรียน และ
เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการ
จุดประสงค์การเรียนรู้ สอนหลากหลายมากยิ่งขึ้น เชํน

3) การกาหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ เป็นลาดับ
ขั้นตอน ต่อเนื่อง และ
ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้
4) การระบุข้อดีและข้อ
ที่ควรปรับปรุงของการ
จัดการเรียนรู้ตามที่ได้
ออกแบบไว้ รวม ทั้งนา
ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง
การออกแบบการเรียน
การสอนได้

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน

ให๎ผู๎เรียนเติมคาสันธาน เชํน “พํอ...แมํ
เป็นคนอุดร” “ฉันอยากไปภูเขา....น๎อง
อยากไปทะเล” “เธอชอบเรียนภาษาไทย
...คณิต” แล๎วจึงสุํมผู๎เรียนตอบ พบวํา
นักเรียนสามารถตอบคาถาม โดยเลือก
ออกแบบกิจกรรมเป็นลาดับ
คาสันธานที่ต๎องใช๎ได๎อยํางถูกต๎อง
ขั้นตอน ตํอเนื่อง และทาให๎
เหมาะสม บรรลุวัตถุประสงค์ทกี่ าหนดไว๎
ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการ
และสามารถนาความรู๎เรื่องคาสันธานไป
เรียนรู๎ (สอดคล๎องกับสาระการ
ใช๎ในสถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจาวัน
เรียนรู๎ และจุดประสงค์การ
ได๎
เรียนรู)๎
“...คือ ตอนเค้าตอบนี่
สามารถระบุข๎อดี ข๎อควร
แบบเหมือนลุ้นๆ ค่ะ อย่างตอน ประโยค
ปรับปรุงจากการจัดกิจกรรมการ
“เธอชอบสีขาว...สีดา” แล้วให้เค้าเลือก
เรียนรู๎ของตนเองได๎ และนา
ว่าจะใช้คาสันธานไหน ที่หนูคิดคือ ต้อง
ข๎อมูลที่ได๎ไปปรับปรุงการ
ใช้ “หรือ” คือเป็นคาสันธานที่เชื่อม
ออกแบบการเรียนการสอนได๎
ข้อความให้เลือก ทีนี้เค้าตอบว่า “และ”
แล้วบอกว่าคือ คาสันธานที่เชื่อมความ
คล้อยตามกัน เพราะแบบชอบทัง้ สองสี
หนูนี่ปลื้มเลยค่ะ...”
กรณีศึกษาที่ 3

ง. กรณีศึกษาที่ 4
กรณีศึกษาที่ 4 มีผลการเรียนคํอนข๎างดี โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.20 และจาก
การเรียนในรายวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาไทย 1 และรายวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ภาษาไทย 2 ได๎ผลการเรียน B ทั้งสองรายวิชา
ครูพี่เลี้ยงของกรณีศึกษาที่ 4 คือ ครูพี่เลี้ยงคนที่ 7 สํวนอาจารย์นิเทศก์คือ
อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ 1 ซึ่งเป็นเพศหญิงทั้ง 2 คน โดยปกติกรณีศึกษาที่ 4
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ผลการเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนของกรณีศึกษากํอนเข๎ารํวมกระบวนการ และความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของกรณีศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข๎ารํวมกระบวนการ มีดังนี้
ง1. ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 4
ก่อนเข้าร่วมกระบวนการ
การศึกษาแผนการจัดการเรียนรู๎ของกรณีศึกษา การสังเกตชั้นเรียน รวมทั้งการ
สัมภาษณ์กรณีศึกษาที่ 4 รวมทั้งครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ของกรณีศึกษาที่ 4 อยํางไมํเป็นทางการ
พบวําประเด็นปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่อาจสํงผลตํอการเรียนรู๎ของ
นักเรียน สามารถสรุปได๎ 3 ประเด็น คือ
ตารางที่ 13 ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 4 กํอนเข๎ารํวม
กระบวนการ
ความสามารถในการ
ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู้ การจัดโครงสร้างและลาดับเนื้อหาสาระให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
กาหนดโครงสร๎างและจัดลาดับเนื้อหาสาระไมํเหมาะสม
กาหนดสาระสาคัญหลาย กรณีศึกษาที่ 4 กาหนดโครงการสอนรายภาคโดยยึดลาดับสาระการเรียนรู๎
กํอนหลังตามที่หนังสือเรียนกาหนดเป็นหลัก ในบางแผนการจัดกิจกรรม
สาระพร๎อมกันในหนึ่ง
การเรียนรู๎จึงมีสาระสาคัญที่ต๎องการให๎ผู๎เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู๎
คาบเรียน
มากกวํา 1 สาระ เชํน คาควบกล้าแท๎ คาควบกล้าไมํแท๎ หรือ คาพ๎องรูป คา
พ๎องเสียง อยูํในคาบเรียนเดียวกัน และทาให๎สาระการเรียนรู๎ไมํตํอเนื่อง
เชํน
“มันเหมือนโครงสร้าง กาหนดการสอนรายภาคมันยังงงๆ มั้ยคะ คือ เนื้อหา
สาระมันกระโดดไปกระโดดมา ทั้งหลักภาษา การอ่าน การเขียน ปนๆ กัน
...ครูว่าอย่างแรกหนูปรับโครงสร้างกาหนดการสอนก่อน มันจะได้ช่วยให้
ปัญหาเรื่องการจัดลาดับเนื้อหาสาระในแต่ละคาบแก้ไขได้...ดีมยั้ คะ”
อาจารย์นิเทศก์คนที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การเลือกและระบุวิธีสอน รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้
รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ผู้เรียน และ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎
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ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน

ไมํรู๎หลักการสอน ไมํรู๎วิธี
และเทคนิคที่เหมาะสม

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
กรณีศึกษาที่ 4 จัดการเรียนรู๎วิชาภาษาไทย เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการอําน
จับใจความจากเนื้อเรื่องที่กาหนด โดยการอํานเรื่องให๎นักเรียนฟัง แล๎วให๎
นักเรียนตอบคาถาม
“...อย่างพวกหลักภาษานี่พอจะรู้ว่าต้องสอนยังไงบ้าง แต่อย่างเนื้อหาแบบ
นี้ค่ะ พวกการอ่านจับใจความ คัดลายมือ เขียนจดหมาย เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ ย่อความ เรื่องแบบนี้นี่ไม่รู้จะสอนยังไงเลยค่ะ ก็เลยแบบทาให้ดู
ไป คือหนูเลยเหมือนจะสอนอยูค่ นเดียว ให้เด็กทาตามไปเลยค่ะ”
กรณีศึกษาที่ 4

2. เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํหลากหลาย
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่กรณีศึกษาใช๎ในทุกแผนการจัดการ
ไมํรู๎วิธีสอนอื่น และใช๎
วิธีการสอนแบบบรรยาย เรียนรู๎จะมีลักษณะคล๎ายคลึงกัน คือ เริ่มกิจกรรมด๎วยการให๎ผู๎เรียนเลํนเกม
หรือร๎องเพลง แล๎วอํานบัตรคา จากนั้นนาผู๎เรียนทั้งชั้นรํวมกันอํานเนื้อหา
เป็นหลัก
สาระจากหนังสือเรียน อาจมีกิจกรรมสุํมผู๎เรียนบางคนทากิจกรรมตาม
บทเรียนบ๎าง เสร็จแล๎วจึงให๎ผู๎เรียนทาใบงานตามที่ได๎รบั มอบหมายเป็น
รายบุคคล ซึ่งสํวนใหญํจะให๎ทาแบบฝึกหัดหรือใบงานที่กรณีศึกษาเป็นผู๎
พัฒนาขึ้น
“หนูคิดกิจกรรมไม่ออกค่ะ คือบางกิจกรรมอาจไม่เหมาะกับเด็ก
บางกิจกรรมก็นักเรียนไม่มีส่วนร่วมมากพอค่ะ”
องค์ประกอบที่ 3 การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นลาดับขั้นตอน ต่อเนื่อง และทาให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้

สามารถออกแบบกิจกรรมเป็นลาดับขั้นตอน ตํอเนื่อง และทาให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการ
เรียนรู๎ (แตํไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎)
ง2. ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้าร่วมกระบวนการ
จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลการดาเนินการในระยะวงจรแก๎ปัญหา พบวํา
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 4 เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดย
สภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 4 ทุกปัญหาได๎รับการแก๎ไข ดังนี้
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ตารางที่ 14 การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 4
ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบ
ความเปลี่ยนแปลง
1) การกาหนดเนื้อหา กาหนดโครงสร๎างรวมทั้ง
สาระการเรียนรู้ การ
จัดลาดับเนื้อหาสาระในแตํละ
จัดโครงสร้างและลาดับ คาบเรียนเหมาะสมมากขึ้น มี
เนื้อหาสาระให้
สาระสาคัญหนึ่งสาระสาคัญใน
เหมาะสมกับการเรียนรู้ หนึ่งคาบเรียน
ของผู้เรียน
2) การเลือกและระบุ รู๎หลักการสอน และเลือกใช๎วิธี
วิธีสอน รูปแบบการ
สอนและเทคนิคการสอน
สอน เทคนิคการสอน สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎
สื่อและแหล่งการ
และจุดประสงค์การเรียนรู๎ เชํน
เรียนรู้ รวมทั้งแนวทาง อธิบายหลักในการเขียน กํอนจะ
การวัดและประเมินผล ให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบตั ิเพื่อฝึก
ได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการเขียน
สอดคล้องกับเนื้อหา
เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการ
สาระ ผู้เรียน และ
สอนหลากหลายมากยิ่งขึ้น เชํน
จุดประสงค์การเรียนรู้
3) การกาหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ เป็นลาดับ
ขั้นตอน ต่อเนื่อง และ
ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้

ออกแบบกิจกรรมเป็นลาดับ
ขั้นตอน ตํอเนื่อง และทาให๎
ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการ
เรียนรู๎ (สอดคล๎องกับสาระการ
เรียนรู๎ และจุดประสงค์การ
เรียนรู)๎

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
กรณีศึกษาที่ 4 กาหนดโครงการสอนราย
ภาคใหมํ
“ลองปรับกาหนดการสอนใหม่ตามที่
อาจารย์แนะนาค่ะ ก็เลยเห็นว่ามันมีเรื่อง
ที่ต้องสอนแบบพวกทักษะอะไรแบบนี้
เยอะเหมือนกัน...
กรณีศึกษาที่ 4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
“เริ่มจากการฝึกทักษะการเรียบเรียง
ข้อความจากภาพ โดยให้นักเรียนเล่า
เรื่องจากภาพที่มีความต่อเนื่องกัน 5
ภาพ ตัวแทนนักเรียนเล่าเรื่องจากภาพที
ละภาพต่อกัน จนเป็นเรื่องราวเดียวกัน
จากนั้นกรณีศึกษาจึงสรุปหลักการเขียน
เรื่องตามจินตนาการ และให้นักเรียนวาด
ภาพพร้อมเขียนเรื่องความยาวประมาณ
10 บรรทัด ในใบงานที่กาหนด ก่อนหมด
เวลากรณีศึกษาสุ่มตัวแทนนักเรียนให้
ออกไปเล่าเรื่องที่แต่งหน้าชัน้ เรียน”
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ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบ
ความเปลี่ยนแปลง
4) การระบุข้อดีและข้อ สามารถระบุข๎อดี ข๎อควร
ที่ควรปรับปรุงของการ ปรับปรุงจากการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ตามที่ได้ เรียนรู๎ของตนเองได๎ และนา
ออกแบบไว้ รวม ทั้งนา ข๎อมูลที่ได๎ไปปรับปรุงการ
ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง ออกแบบการเรียนการสอนได๎
การออกแบบการเรียน
การสอนได้

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
“คือเค้าเรียนคาพ้องรูปมาแล้ว คาบนี้หนู
ว่าจะหาเพลงคาพ้องเสียงมาให้ร้องค่ะ ที
นี้ก็จะมีบัตรคาแบบดึงออกมาซ้ายขวาได้
เด็กจะได้เห็นการอ่านว่าอ่านเหมือนกัน
แต่ว่าเขียนไม่เหมือนกัน คือเป็นเกมมา
ให้อ่านเป็นกลุ่มแข่งกันอะไรแบบนี้ค่ะ...”
กรณีศึกษาที่ 4

จ. กรณีศึกษาที่ 5
กรณีศึกษาที่ 5 มีผลการเรียนอยูํในระดับดี โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.56 และ
จากการเรียนในรายวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาไทย 1 ได๎ผลการเรียนในระดับ A และ
รายวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาไทย 2 ได๎ผลการเรียนในระดับ B+ ทั้งสองรายวิชา
ครูพี่เลี้ยงของกรณีศึกษาที่ 5 คือ ครูพี่เลี้ยงคนที่ 8 สํวนอาจารย์นิเทศก์คือ
อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาภาษาไทย คนที่ 4 ซึ่งเป็นเพศหญิงทั้ง 2 คน
ผลการเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนของกรณีศึกษากํอนเข๎ารํวมกระบวนการ และความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของกรณีศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข๎ารํวมกระบวนการ มีดังนี้
จ1. ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 5
ก่อนเข้าร่วมกระบวนการ
การศึกษาแผนการจัดการเรียนรู๎ของกรณีศึกษา การสังเกตชั้นเรียน รวมทั้งการ
สัมภาษณ์กรณีศึกษาที่ 5 รวมทั้งครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ของกรณีศึกษาที่ 5 อยํางไมํเป็นทางการ
พบวําประเด็นปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่อาจสํงผลตํอการเรียนรู๎ของ
นักเรียน สามารถสรุปได๎ 2 ประเด็น คือ
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ตารางที่ 15 ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 5 กํอนเข๎ารํวม
กระบวนการ
ความสามารถในการ
ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู้ การจัดโครงสร้างและลาดับเนื้อหาสาระให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
กาหนดโครงสร๎างและจัดลาดับเนื้อหาสาระในกาหนดการสอนรายภาคเหมาะสม ทาให๎สามารถกาหนด
เนื้อหาสาระที่จะออกแบบการเรียนการสอนในแตํละคาบเรียนได๎อยํางเหมาะสม
องค์ประกอบที่ 2 การเลือกและระบุวิธีสอน รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้
รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ผู้เรียน และ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎
ไมํรู๎หลักการสอน ไมํรู๎วิธี คือถ้ามันเป็นพวกหลักภาษา วรรณคดีอะไรแบบนี้ หนูว่ามันมีเนือ้ ค่ะ แบบ
นั้นหนูวา่ หนูรู้ว่าจะต้องทายังไง แต่ขนาดรู้ยังออกแบบไม่ค่อยได้เลยค่ะ
และเทคนิคที่เหมาะสม
(หัวเราะ) แต่อย่างพวกนี้ ย่อความ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นอะไรแบบนี้ หนูก็
ทาไม่ถูกค่ะ”

2. เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํหลากหลาย
รู๎วิธีสอนอื่นนอกจากการ กรณีศึกษามักเริ่มกิจกรรมด๎วยการให๎ผู๎เรียนอํานบัตรคา จากนัน้ นาผู๎เรียน
บรรยาย แตํมีข๎อจากัดใน ทั้งชั้นรํวมกันอํานเนื้อหาสาระ และสาระสาคัญจากในหนังสือเรียน หรือใบ
การนาวิธีการสอนอื่นไปใช๎ ความรู๎ที่กรณีศึกษาเตรียมมา ทากิจกรรมกลุํม แล๎วให๎ผู๎เรียนทาใบงาน

ตามที่ได๎รบั มอบหมายทัง้ รายบุคคลและรายกลุํม
“นักเรียนบางคนมีปัญหาการอ่านค่ะ อ่านไม่ออก เวลา
ให้อ่านใบความรู้แบบอ่านคนเดียวก็อ่านไม่ได้ แล้วแบบเค้าไม่คนุ้ เคยกับการ
ทางานกลุ่มค่ะ ให้แบ่งกลุ่มบางทีก็ไม่อยากทา ไม่อยากเข้ากลุ่มแบบนี้คะ่ ก็
เลยต้องให้อ่านใบความรู้เป็นกลุม่ ๆ บ้าง แต่ส่วนใหญ่หนูก็จะอธิบาย
ประกอบค่ะ”
กรณีศึกษาที่ 5
องค์ประกอบที่ 3 การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นลาดับขั้นตอน ต่อเนื่อง และทาให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้

สามารถออกแบบกิจกรรมเป็นลาดับขั้นตอน ตํอเนื่อง และทาให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการ
เรียนรู๎ (แตํไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎)
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จ2. ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้าร่วมกระบวนการ
จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลการดาเนินการในระยะวงจรแก๎ปัญหา พบวํา
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 5 เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดย
สภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 5 ทุกปัญหาได๎รับการแก๎ไข ดังนี้
ตารางที่ 16 การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 5
ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบ
ความเปลี่ยนแปลง
1) การกาหนดเนื้อหา
สาระการเรียนรู้ การ
จัดโครงสร้างและลาดับ
เนื้อหาสาระให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้
ของผู้เรียน
2) การเลือกและระบุ รู๎หลักการสอน และเลือกใช๎วิธี
วิธีสอน รูปแบบการ
สอนและเทคนิคการสอน
สอน เทคนิคการสอน สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎
สื่อและแหล่งการ
และจุดประสงค์การเรียนรู๎ เชํน
เรียนรู้ รวมทั้งแนวทาง ใช๎วิธีสอนแบบอุปนัย และใช๎
การวัดและประเมินผล เทคนิคการถามคาถามเชื่อมโยง
ได้อย่างเหมาะสม
กับเนื้อหาสาระ
สอดคล้องกับเนื้อหา
เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการ
สาระ ผู้เรียน และ
สอนหลากหลายมากยิ่งขึ้น เชํน
จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน

-

เรื่อง ภาษาพูดภาษาเขียน
จากการสังเกตการจัดการเรียนรู๎ของ
กรณีศึกษาที่ 5 พบวํา เริ่มนาเข๎าสูํ
บทเรียนด๎วยแผนภาพข๎อความแชตไลน์
ของเพื่อนสองคนคุยกัน แล๎วให๎นักเรียน
ลองเปลี่ยนข๎อความจากไลน์เป็นภาษา
เขียน จากนั้นจึงนานักเรียนแก๎ไขภาษา
พูดของข๎อความในแชตไลน์เป็นภาษา
เขียน และนาอธิบายความแตกตําง
ระหวํางภาษาพูดและภาษาเขียน โดยให๎
นักเรียนมีสํวนรํวมในการยกตัวอยําง
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ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบ
ความเปลี่ยนแปลง
3) การกาหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ เป็นลาดับ
ขั้นตอน ต่อเนื่อง และ
ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน

ภาษาพูดภาษาเขียนที่สอดคล๎องกัน
“กิจกรรมสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ น่าสนใจ เอาเทคนิคสุ่มถาม
ตอบน่าตืน่ เต้นดี สนุกมากเลย ตัวอย่าง
เนื้อหาก็ดูใกล้ตัวเด็ก แล้วมันไปถึงการ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ประเมินได้
ตรงๆ ว่าเค้าเข้าใจเรื่องนี้”
อาจารย์นิเทศก์คนที่ 4
4) การระบุข้อดีและข้อ สามารถระบุข๎อดี ข๎อควร
“...จาได้ว่าเพื่อนที่อยู่โรงเรียน ก. สอน
ที่ควรปรับปรุงของการ ปรับปรุงจากการจัดกิจกรรมการ เรื่องนี้ไปแล้วค่ะ ตอนไป PLC meeting
จัดการเรียนรู้ตามที่ได้ เรียนรู๎ของตนเองได๎ และนา
รอบกลางภาคทีผ่ ่านมา แต่คือเพื่อนสอน
ออกแบบไว้ รวม ทั้งนา ข๎อมูลที่ได๎ไปปรับปรุงการ
ป.6 หนูก็ดูว่ามันช่วยให้เด็กเข้าใจง่ายดี ก็
ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง ออกแบบการเรียนการสอนได๎
ดูว่าตอนนัน้ อาจารย์นิเทศก์คอมเม้นท์
การออกแบบการเรียน
อะไรยังไงบ้าง ก็ลองเอามาปรับๆ รวม
การสอนได้
กับที่ดูจากในเว็บแบบนี้ค่ะ...”
กรณีศึกษาที่ 5

ฉ. กรณีศึกษาที่ 6
กรณีศึกษาที่ 6 มีผลการเรียนอยูํในระดับดี โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 และ
จากการเรียนในรายวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎สังคมศึกษา 1 และรายวิชาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎สังคมศึกษา 2 ได๎ผลการเรียนในระดับ A ทั้งสองรายวิชา
ครูพี่เลี้ยงของกรณีศึกษาที่ 6 คือ ครูพี่เลี้ยงคนที่ 9 สํวนอาจารย์นิเทศก์คือ
อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาสังคมศึกษา (เป็นอาจารย์นิเทศก์คนที่ 5 และดูแลกรณีศึกษาสาขาสังคมศึกษา
ทั้ง 6 คน) ซึ่งทั้งครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์เป็นเพศชายทั้ง 2 คน
ผลการเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนของกรณีศึกษากํอนเข๎ารํวมกระบวนการ และความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
กรณีศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข๎ารํวมกระบวนการ มีดังนี้
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ฉ1. ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 6 ก่อน
เข้าร่วมกระบวนการ
การศึกษาแผนการจัดการเรียนรู๎ของกรณีศึกษา การสังเกตชั้นเรียน รวมทั้งการ
สัมภาษณ์กรณีศึกษาที่ 6 รวมทั้งครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ของกรณีศึกษาที่ 6 อยํางไมํเป็นทางการ
พบวําประเด็นปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่อาจสํงผลตํอการเรียนรู๎ของ
นักเรียน สามารถสรุปได๎ 3 ประเด็น คือ
ตารางที่ 17 ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 6 กํอนเข๎ารํวม
กระบวนการ
ความสามารถในการ
ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู้ การจัดโครงสร้างและลาดับเนื้อหาสาระให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
กาหนดโครงสร๎างและจัดลาดับเนื้อหาสาระไมํเหมาะสม
ไมํคานึงถึงสาระการเรียนรู๎ “หนูทาตามหนังสือเป็นหลักเลยค่ะ เนื้อหานี่ก็เรียงลาดับตามหนังสือ มา
แบ่งว่าแต่ละคาบจะสอนอะไรบ้างค่ะ จริงๆ อย่างเรื่องศาสนาแบบนี้ ตอน
ที่นักเรียนควรรู๎มากํอน
แรกหนูว่าจะแบ่งแบบให้สอนเสร็จเป็นศาสนาๆ แบบสอนประวัติ ต่อด้วย
พวกเรื่องหลักธรรม ตัวอย่างเรื่อง ชาดกอะไรแบบนี้เป็นศาสนาๆ ไปค่ะ จบ
ศาสนาพุทธก็ค่อยต่อด้วยพราหมณ์ คริสต์ อิสลามอะไรแบบนี้คะ่ แต่ทีนี้ครู
พี่เลี้ยงให้ยึดตามหนังสือ หนูก็เลยต้องสอนเรียงๆ ไปแบบประวัตพิ ุทธ
พราหมณ์ คริสต์ อิสลาม แล้วก็ขึ้นหลักธรรมพุทธ พราหมณ์ คริสต์ อิสลาม
แบบนีน้ ่ะค่ะ”
องค์ประกอบที่ 2 การเลือกและระบุวิธีสอน รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้
รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ผู้เรียน และ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎
การศึกษาชั้นเรียนของกรณีศึกษาที่ 6 ในชํวงแรกพบวํา วิธีการหลักที่
รู๎หลักการสอน รู๎วิธีและ
กรณีศึกษาใช๎เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับสาระสาคัญของเรื่องที่ดาเนินการจัด
เทคนิคการสอน แตํ
เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิค กิจกรรมการเรียนรู๎ คือ ให๎ผู๎เรียนศึกษาจากหนังสือเรียนหรือใบความรู๎ โดย
การสอนไมํสอดคล๎องกับ สาระการเรียนรู๎จะยึดตามหนังสือเรียนเป็นหลัก และให๎ผู๎เรียนทาใบงาน
หรือตอบคาถามที่เน๎นด๎านความจา
สาระการเรียนรู๎ และ
“อย่างพวกการกราบ การถวายสังฆทาน อะไรแบบนีน้ ี่
จุดประสงค์การเรียนรู๎
หนูก็ว่าน่าจะให้เด็กได้แบบทดลองทากันดูทุกคนค่ะ หรืออย่างวันนี้ ชาดก
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ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
ถ้าให้เด็กได้แบบเห็นเรื่อง มีพวกคลิปนิทานมาเปิดนี่เห็นภาพเข้าใจเรื่อง
แล้วค่อยถามเอา เด็กก็ตอบได้ค่ะ แต่ตอนให้ดูคลิปอะไรพวกนี้ หนูก็ต้องเอา
โน้ตบุ๊กมาเองค่ะ มาต่อลาโพงเปิดให้เด็กดู ทีนี้ก็จะมารุมดูกันอยู่ที่โต๊ะหนู
วางคอมหน้าห้องค่ะ มันก็...หนูก็เลยต้องแบบให้อ่านจากหนังสือพร้อมๆ กัน
ก็เลยเป็นอ่านหนังสือให้ฟังเอานี่แหละค่ะ”

2. เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํหลากหลาย
รู๎วิธีสอนอื่นนอกจากการ กรณีศึกษาที่ 6 ออกแบบการเรียนการสอนเรื่องพุทธประวัติ โดยเน๎นการ
บรรยาย แตํมีข๎อจากัดใน บรรยายประกอบหนังสือเรียน แม๎จะรู๎วําไมํควรใช๎การบรรยาย แตํก็เลือก
การนาวิธีการสอนอื่นไปใช๎ วิธีการบรรยายมาเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน

“จริงๆ หนูอยากแบบให้มีแสดงบทบาทสมมติอะไรแบบนี้ หรือให้
ดูพวกคลิปวิดีโอจะเป็นคนแสดงหรือเป็นการ์ตูนอะไรแบบนี้ค่ะ นักเรียน
น่าจะสนใจ เข้าใจเรื่องได้งา่ ยกว่าอ่านจากหนังสือเองค่ะ แต่มันก็แบบ...
เวลาอะไรแบบนีไ้ ม่พอ ห้องที่จะพาเด็กไปดูก็ไม่มี ก็เลยต้องแบบเล่าเอา
เอง”
องค์ประกอบที่ 3 การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นลาดับขั้นตอน ต่อเนื่อง และทาให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้

สามารถออกแบบกิจกรรมเป็นลาดับขั้นตอน ตํอเนื่อง และทาให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการ
เรียนรู๎ (แตํไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎)
ฉ2. ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้าร่วมกระบวนการ
จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลการดาเนินการในระยะวงจรแก๎ปัญหา พบวํา
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 6 เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยสภาพ
ปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 6 ทุกปัญหาได๎รับการแก๎ไข ดังนี้
ตารางที่ 18 การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 6
ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบ
ความเปลี่ยนแปลง
1) การกาหนดเนื้อหา กาหนดโครงสร๎างรวมทั้ง
สาระการเรียนรู้ การ
จัดลาดับเนื้อหาสาระในแตํละ

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
“คาบนี้หนูวา่ จะสอนเรื่องการทาความดี
ค่ะ โดยมีสาระการเรียนรู้คือเรื่อง
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ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบ
ความเปลี่ยนแปลง
จัดโครงสร้างและลาดับ คาบเรียนเหมาะสมมากขึ้น
เนื้อหาสาระให้
สอดคล๎องกับความรู๎พื้นฐานของ
เหมาะสมกับการเรียนรู้ ผู๎เรียน
ของผู้เรียน

2) การเลือกและระบุ
วิธีสอน รูปแบบการ
สอน เทคนิคการสอน
สื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ รวมทั้งแนวทาง
การวัดและประเมินผล
ได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้อหา
สาระ ผู้เรียน และ
จุดประสงค์การเรียนรู้

3) การกาหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ เป็นลาดับ
ขั้นตอน ต่อเนื่อง และ
ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้

เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการ
สอนสอดคล๎องกับสาระการ
เรียนรู๎ และจุดประสงค์การ
เรียนรู๎ เชํน ใช๎วิธีสอนแบบ
อุปนัย และวิธีสอนโดยใช๎เกม
เชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระ
เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการ
สอนหลากหลายมากยิ่งขึ้น

-

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
หลักธรรมในการทาความดี เบญจธรรม
กุศลมูล 3 และ พละ 4…จริงๆ มันมี
ทั้งหมด 6 หลักค่ะ ตอนแรกกะอัดคาบ
เดียวหมดเลย (หัวเราะ) พอปรับ
กาหนดการสอน จัดกลุ่มเนื้อหาตามที่
อาจารย์แนะนาก็เลยเหลือ 3 หลักค่ะ...”
การสังเกตชั้นเรียน กรณีศึกษาที่ 6 จัด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการบวช
ใช๎วิธีสอนโดยใช๎เกม ให๎นักเรียนแตํละ
กลุํมรํวมกันวิเคราะห์คุณสมบัตขิ องผู๎
บวชเณร และอุปสมบท โดยใช๎ข๎อมูลจาก
บัตรประโยคที่กรณีศึกษาเตรียมมา ติด
บนกระดานดาให๎สอดคล๎องกับภาพการ
บวชเณรและการอุปสมบท และนา
นักเรียนสรุปความแตกตํางระหวํางการ
บวชเณรและการอุปสมบท สุดท๎ายจึงให๎
นักเรียนทาใบงานเกี่ยวกับการบวชเณร
และการอุปสมบทเป็นรายบุคคล
“ปรับแก้กิจกรรมได้ดีขึ้นมาก ถือว่ามี
พัฒนาการดีมากกิจกรรมน่าสนใจมาก
สนุกสนาน เห็นมั้ยว่านักเรียนไม่ต้องอ่าน
หนังสือ ไม่ต้องอ่านใบความรู้อะไรแบบ
นั้นก็ตอบได้เลย มันไม่นา่ เบื่อดี...”
อาจารย์นิเทศก์คนที่ 5

-
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ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบ
ความเปลี่ยนแปลง
4) การระบุข้อดีและข้อ สามารถระบุข๎อดี ข๎อควร
ที่ควรปรับปรุงของการ ปรับปรุงจากการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ตามที่ได้ เรียนรู๎ของตนเองได๎ และนา
ออกแบบไว้ รวม ทั้งนา ข๎อมูลที่ได๎ไปปรับปรุงการ
ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง ออกแบบการเรียนการสอนได๎
การออกแบบการเรียน
การสอนได้

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
“...คือจากครั้งก่อนที่หนูว่ามันโอเคมาก
อย่างตอนเรื่องการบวช ก็พยายามจะคิด
กิจกรรมให้เด็กแบบได้ร่วม แบบไม่ต้อง
เปิดหนังสืออ่าน ไม่ต้องอ่านใบความรู้
เลยว่าจะให้ทากิจกรรมกลุ่มเป็นแบบ
ผู้ผลิตสินค้าค่ะ แล้วมานาเสนอ ให้เพื่อน
กลุ่มอื่นเลือกว่าจะซื้ออะไร ไม่ซอื้ อะไร
เพราะอะไรแบบนี้ค่ะ... เด็กน่าจะได้หลัก
ของการเป็นผู้ผลิต และผูบ้ ริโภคได้ใน
คาบเดียวกันเลย”

ช. กรณีศึกษาที่ 7
กรณีศึกษาที่ 7 มีผลการเรียนอยูํในระดับดี โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.64 และ
จากการเรียนในรายวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎สังคมศึกษา 1 และรายวิชาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎สังคมศึกษา 2 ได๎ผลการเรียนในระดับ A ทั้งสองรายวิชา
ครูพี่เลี้ยงของกรณีศึกษาที่ 7 คือ ครูพี่เลี้ยงคนที่ 10 สํวนอาจารย์นิเทศก์คือ
อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาสังคมศึกษา ซึ่งทั้งครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์เป็นเพศชายทั้ง 2 คน
ผลการเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนของกรณีศึกษากํอนเข๎ารํวมกระบวนการ และความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของกรณีศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข๎ารํวมกระบวนการ มีดังนี้
ช1. ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 7
ก่อนเข้าร่วมกระบวนการ
การศึกษาแผนการจัดการเรียนรู๎ของกรณีศึกษา การสังเกตชั้นเรียน รวมทั้งการ
สัมภาษณ์กรณีศึกษาที่ 7 รวมทั้งครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ของกรณีศึกษาที่ 7 อยํางไมํเป็นทางการ
พบวําประเด็นปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่อาจสํงผลตํอการเรียนรู๎ของ
นักเรียน สามารถสรุปได๎ 3 ประเด็น คือ
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ตารางที่ 19 ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 7 กํอนเข๎ารํวม
กระบวนการ
ความสามารถในการ
ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู้ การจัดโครงสร้างและลาดับเนื้อหาสาระให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
กาหนดโครงสร๎างและจัดลาดับเนื้อหาสาระไมํเหมาะสม
ไมํคานึงถึงสาระการเรียนรู๎ กรณีศึกษาวางแผนเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎วิชาหน๎าที่พลเมือง โดยยึด
ลาดับกํอนหลังตามที่หนังสือเรียนกาหนดเป็นหลัก เชํน กาหนดเรื่องภูมิ
ที่นักเรียนควรรู๎มากํอน
ปัญญา กํอนเรื่องภูมิภาค และเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม หรือ
เรื่องความมีน้าใจกํอนเรื่องพลเมืองดี เป็นต๎น และการกาหนดโครงการ
สอนกรณีศึกษาปรึกษาครูพี่เลี้ยงภายหลังที่กาหนดโครงการสอนเสร็จ
เรียบร๎อย
“ต้องดูหนังสือเป็นหลักค่ะ แบ่งแผนจากหนังสือเรียนเอา ก็พอรู้ว่าต้องสอน
อะไร แบบได้ตารางสอนปุ๊ปก็ขอหนังสือเรียนจากครูพี่เลี้ยงค่ะ เอามาทา
กาหนดการสอน แล้วค่อยเอาไปให้ครูพี่เลี้ยงดูว่าใช้ได้มั้ย”
องค์ประกอบที่ 2 การเลือกและระบุวิธีสอน รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้
รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ผู้เรียน และ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎
รู๎หลักการสอน รู๎วิธีและ การศึกษาชั้นเรียนของกรณีศึกษาที่ 7 ในชํวงแรกพบวํา ตัวอยํางกิจกรรมที่
กรณีศึกษาจะให๎นักเรียนทา มีขนาดเล็กและไมํชดั เจนเมื่อติดไว๎บนกระดาน
เทคนิคการสอน แตํ
เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิค ดา เชํน กรณีศึกษาใช๎แผนผังจาแนกการแบํงชํวงเวลาทางประวัติศาสตร์
การสอนไมํสอดคล๎องกับ สากล ขนาด A4 ประกอบการอธิบายเรื่องการแบํงชํวงเวลาทาง
ประวัติศาสตร์
สาระการเรียนรู๎ และ

จุดประสงค์การเรียนรู๎
2. เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํหลากหลาย
“หนูคิดว่าหนูยังไม่มีความคิดทีม่ ันแปลกใหม่ในการจัดกิจกรรม
ไมํรู๎วิธีสอนอื่น และใช๎
วิธีการสอนแบบบรรยาย การเรียนรู้ค่ะ ก็จะสอนแบบเดิมๆ แบบนีต้ ลอดค่ะ ไม่รู้จะสอนแบบอื่นๆ
ยังไงดีค่ะ”
เป็นหลัก
องค์ประกอบที่ 3 การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นลาดับขั้นตอน ต่อเนื่อง และทาให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
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ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน

สามารถออกแบบกิจกรรมเป็นลาดับขั้นตอน ตํอเนื่อง และทาให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการ
เรียนรู๎ (แตํไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎)
ช2. ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้าร่วมกระบวนการ
จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลการดาเนินการในระยะวงจรแก๎ปัญหา พบวํา
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 7 เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดย
สภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 7 ทุกปัญหาได๎รับการแก๎ไข ดังนี้
ตารางที่ 20 การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 7
ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบ
ความเปลี่ยนแปลง
1) การกาหนดเนื้อหา กาหนดโครงสร๎างรวมทั้ง
สาระการเรียนรู้ การ
จัดลาดับเนื้อหาสาระในแตํละ
จัดโครงสร้างและลาดับ คาบเรียนเหมาะสมมากขึ้น
เนื้อหาสาระให้
สอดคล๎องกับความรู๎พื้นฐานของ
เหมาะสมกับการเรียนรู้ ผู๎เรียน
ของผู้เรียน

2) การเลือกและระบุ
วิธีสอน รูปแบบการ
สอน เทคนิคการสอน
สื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ รวมทั้งแนวทาง
การวัดและประเมินผล

เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการ
สอนสอดคล๎องกับสาระการ
เรียนรู๎ และจุดประสงค์การ
เรียนรู๎ เชํน ใช๎วิธีสอนแบบ
อุปนัย และใช๎เทคนิคการเลํา
เรื่อง เชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระ

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
จากการศึกษากาหนดการสอนรายภาค
อาจารย์นิเทศก์เห็นวํากรณีศึกษา
จัดลาดับสาระการเรียนรู๎ได๎เหมาะสม
มากขึ้น เชํน จัดกลุํมของเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม การเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย ภูมิปัญญา วัฒนธรรม
ประเพณีไทย เป็นต๎น
กรณีศึกษาที่ 7 จัดกิจกรรมการเรียนรู๎
เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
โดยการให๎นักเรียนดูคลิป แล๎ววิเคราะห์
ลักษณะตัวละครที่ทาความดี หรือเป็น
พลเมืองดี จากนั้นจึงอธิบายเกี่ยวกับ
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และ
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ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบ
ความเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเหมาะสม
เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการ
สอดคล้องกับเนื้อหา
สอนหลากหลายมากยิ่งขึ้น เชํน
สาระ ผู้เรียน และ
จุดประสงค์การเรียนรู้

3) การกาหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ เป็นลาดับ
ขั้นตอน ต่อเนื่อง และ
ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้
4) การระบุข้อดีและข้อ
ที่ควรปรับปรุงของการ
จัดการเรียนรู้ตามที่ได้
ออกแบบไว้ รวม ทั้งนา
ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง
การออกแบบการเรียน
การสอนได้

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
วิเคราะห์กรณีตัวอยํางเกี่ยวกับการเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สรุปการ
เรียนรู๎โดยการให๎นักเรียนทุกคนเขียนการ
ปฏิบัติตัวในฐานะพลเมืองดี แล๎วนาไป
ติดบนกระดาน กรณีศึกษานาสรุปจาก
การปฏิบัติตัวของนักเรียน

-

สามารถระบุข๎อดี ข๎อควร
ปรับปรุงจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ของตนเองได๎ และนา
ข๎อมูลที่ได๎ไปปรับปรุงการ
ออกแบบการเรียนการสอนได๎

“...ครั้งก่อนหนูว่าลักษณะกิจกรรมแบบ
นั้นมันโอดีค่ะ แบบไม่น่าเบื่อ นักเรียนก็
บรรลุจุดประสงค์ด้วย ครั้งนี้ก็พยายามจะ
ทาให้ได้แบบครั้งก่อน เลยคิดว่ากิจกรรม
กลุ่มต้องมีค่ะ (หัวเราะ)”

ซ. กรณีศึกษาที่ 8
กรณีศึกษาที่ 8 มีผลการเรียนคํอนข๎างดี โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.23 และจาก
การเรียนในรายวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎สังคมศึกษา 1 และรายวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
สังคมศึกษา 2 ได๎ผลการเรียนในระดับ A ทั้งสองรายวิชา
ครูพี่เลี้ยงของกรณีศึกษาที่ 8 คือ ครูพี่เลี้ยงคนที่ 11 เป็นเพศหญิง สํวนอาจารย์
นิเทศก์คืออาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาสังคมศึกษา เป็นเพศชาย
ผลการเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนของกรณีศึกษากํอนเข๎ารํวมกระบวนการ และความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของกรณีศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข๎ารํวมกระบวนการ มีดังนี้
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ซ1. ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 8
ก่อนเข้าร่วมกระบวนการ
การศึกษาแผนการจัดการเรียนรู๎ของกรณีศึกษา การสังเกตชั้นเรียน รวมทั้งการ
สัมภาษณ์กรณีศึกษาที่ 8 รวมทั้งครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ของกรณีศึกษาที่ 8 อยํางไมํเป็นทางการ
พบวําประเด็นปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่อาจสํงผลตํอการเรียนรู๎ของ
นักเรียน สามารถสรุปได๎ 2 ประเด็น คือ
ตารางที่ 21 ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 8 กํอนเข๎ารํวม
กระบวนการ
ความสามารถในการ
ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู้ การจัดโครงสร้างและลาดับเนื้อหาสาระให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
กาหนดโครงสร๎างและจัดลาดับเนื้อหาสาระในกาหนดการสอนรายภาคเหมาะสม ทาให๎สามารถกาหนด
เนื้อหาสาระที่จะออกแบบการเรียนการสอนในแตํละคาบเรียนได๎อยํางเหมาะสม
องค์ประกอบที่ 2 การเลือกและระบุวิธีสอน รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้
รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ผู้เรียน และ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎
รู๎หลักการสอน รู๎วิธีและ กรณีศึกษาจะให๎นักเรียนศึกษาจากหนังสือเรียน และทาแบบฝึกหัดหรือ
ตอบคาถามลงในสมุดประจาวิชาเทํานัน้ โดยกรณีศึกษาที่ 8 รู๎สกึ มีความ
เทคนิคการสอน แตํ
เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิค ยากลาบากในการออกแบบกิจกรรมและให๎นักเรียนทากิจกรรมเป็นกลุํม
“แบ่งกลุ่มไม่ได้เลยครับ คือตอนแรกผมแบ่ง ทีนี้พอแบ่ง
การสอนไมํสอดคล๎องกับ
เสร็จมีปัญหาม๊ากมากครับ ไม่อยากอยู่กลุ่มกะคนนี้ ไม่อยากย้ายที่นั่ง ไม่
สาระการเรียนรู๎ และ
ทางานอะไรแบบนี้ครับ กว่าจะแบ่งได้ก็หมดคาบ ไม่ต้องทาอะไรแล้ว ห้องก็
จุดประสงค์การเรียนรู๎
วุ่นวายไปหมด เข็ดเลยครับ ผมก็เลยไม่อยากแบ่งกลุ่มอีก ทีนี้พอไม่แบ่งผมก็
ไม่รู้จะสอนยังไง แบบให้เค้าเข้าใจเนื้อหาที่จะสอนครับ ก็เลยได้พาอ่าน
แบบผมก็บรรยายไปเลยครับ ยากครับ ผมไม่รู้วา่ จะออกแบบกิจกรรมให้มัน
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระกับจุดประสงค์ยังไงครับ”
กรณีศึกษาที่ 8

2. เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํหลากหลาย
ไมํรู๎วิธีสอนอื่น และใช๎
กรณีศึกษาที่ 8 จะออกแบบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ โดย

251
ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน

วิธีการสอนแบบบรรยาย
เป็นหลัก

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน

เน้นการบรรยาย และให้นักเรียนศึกษาจากหนังสือเรียน แล้วทา
แบบฝึกหัดหรือตอบคาถามลงในสมุดประจาวิชาเท่านั้น

องค์ประกอบที่ 3 การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นลาดับขั้นตอน ต่อเนื่อง และทาให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้

สามารถออกแบบกิจกรรมเป็นลาดับขั้นตอน ตํอเนื่อง และทาให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการ
เรียนรู๎ (แตํไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎)
ซ2. ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้าร่วมกระบวนการ
จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลการดาเนินการในระยะวงจรแก๎ปัญหา พบวํา
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 8 เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดย
สภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 8 ทุกปัญหาได๎รับการแก๎ไข ดังนี้
ตารางที่ 22 การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 8
ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบ
ความเปลี่ยนแปลง
1) การกาหนดเนื้อหา
สาระการเรียนรู้ การ
จัดโครงสร้างและลาดับ
เนื้อหาสาระให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้
ของผู้เรียน
2) การเลือกและระบุ เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการ
วิธีสอน รูปแบบการ
สอนสอดคล๎องกับสาระการ
สอน เทคนิคการสอน เรียนรู๎ และจุดประสงค์การ
สื่อและแหล่งการ
เรียนรู๎
เรียนรู้ รวมทั้งแนวทาง
การวัดและประเมินผล

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน

จากการสังเกตการณ์จัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ พบวํา กรณีศึกษาที่ 8 จัด
กิจกรรมการเรียนรู๎เรื่อง พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ โดยการให๎นักเรียนดูรูปที่
แสดงถึงพัฒนาการด๎านการคมนาคมของ
ไทย นาวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น
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ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบ
ความเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเหมาะสม
รู๎จักวิธีสอนอื่นๆ และเลือกใช๎วิธี
สอดคล้องกับเนื้อหา
สอน เทคนิคการสอนหลากหลาย
สาระ ผู้เรียน และ
มากยิ่งขึ้น
จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
เปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบนั จากนั้นจึง
ให๎นักเรียนแตํละกลุํมศึกษาใบความรู๎
และทาใบงานเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ ยุคปฏิรูปประเทศ โดยแตํ
ละกลุํมศึกษาใบความรู๎และทาใบงาน
หัวข๎อแตกตํางกัน แตํละกลุํมสํงตัวแทน
นาเสนอ กรณีศึกษาสรุปเพิ่มเติม โดย
กรณีศึกษาสุํมเรียกตัวแทนนักเรียนจาก
แตํละกลุํม ทาให๎นักเรียนทุกคนมีสํวน
รํวมกับกิจกรรมกลุํมมากขึ้น เขียนผัง
สรุปบนกระดานดา จากนัน้ ให๎นักเรียน
ทาใบงานเป็นรายบุคคลเป็นการสรุป
อาจารย์นิเทศก์เห็นวําสภาพปัญหาเรื่อง
สภาพปัญหาเรื่องการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูไ๎ มํสอดคล๎องกับสาระการ
เรียนรู๎ การเลือกใช๎วิธีสอนที่ไมํ
หลากหลาย และการเลือกใช๎เทคนิคการ
สอนที่ไมํสอดคล๎องกับเนื้อหาและไมํทา
ให๎ผู๎เรียนเกิดผลการเรียนรู๎ตามที่คาดหวัง
ของกรณีศึกษาที่ 8 ได๎รับการแก๎ไขและ
กรณีศึกษาออกแบบการเรียนการสอนได๎
เหมาะสมมากขึ้น
“กิจกรรมการเรียนรู้จัดได้ดีขึ้น
สอดคล้องกับเนื้อหา วัตถุประสงค์ สรุป
บทเรียนก็ดีขึ้น เด็กแต่ละคนในกลุ่มร่วม
กิจกรรมดีขึ้น”
อาจารย์นิเทศก์คนที่ 5
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ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบ
ความเปลี่ยนแปลง
3) การกาหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ เป็นลาดับ
ขั้นตอน ต่อเนื่อง และ
ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้
4) การระบุข้อดีและข้อ สามารถระบุข๎อดี ข๎อควร
ที่ควรปรับปรุงของการ ปรับปรุงจากการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ตามที่ได้ เรียนรู๎ของตนเองได๎ และนา
ออกแบบไว้ รวม ทั้งนา ข๎อมูลที่ได๎ไปปรับปรุงการ
ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง ออกแบบการเรียนการสอนได๎
การออกแบบการเรียน
การสอนได้

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน

-

“...ต้องตั้งกฎครับ แบบว่า ผมมีสิทธิ์เรียก
ใครออกมาก็ได้ คือไม่ให้เด็กเตรียมส่ง
ตัวแทนมา เพราะแบบนัน้ คือมันจะมีตัว
หลักครับ...ก็ทากิจกรรมกลุ่มดีขึ้นนะครับ
...คือผมไม่ต้องพูดอยู่คนเดียวทั้งชั่วโมง
เด็กก็ดูแบบตื่นตัว ต้องใส่ใจ ตั้งใจเรียน
กันมากขึ้นแบบนี้ครับ”
กรณีศึกษาที่ 8

ฌ. กรณีศึกษาที่ 9
กรณีศึกษาที่ 9 ไมํทราบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เนื่องจากมีรายวิชาของสาขาที่
เกรดยังไมํแจ๎งเกรดอีกหนึ่งรายวิชา และจากการเรียนในรายวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎สังคม
ศึกษา 1 ได๎ผลการเรียนในระดับ A และรายวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎สังคมศึกษา 2 ได๎ผลการ
เรียนในระดับ B+
ครูพี่เลี้ยงของกรณีศึกษาที่ 9 คือ ครูพี่เลี้ยงคนที่ 12 เป็นเพศหญิง ซึ่งเป็นครูพี่
เลี้ยงของกรณีศึกษาที่ 10 ด๎วย สํวนอาจารย์นิเทศก์คืออาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาสังคมศึกษา เป็นเพศชาย
ผลการเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของกรณีศึกษากํอนเข๎ารํวมกระบวนการ และความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
กรณีศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข๎ารํวมกระบวนการ มีดังนี้
ฌ1. ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 9 ก่อน
เข้าร่วมกระบวนการ
การศึกษาแผนการจัดการเรียนรู๎ของกรณีศึกษา การสังเกตชั้นเรียน รวมทั้งการ
สัมภาษณ์กรณีศึกษาที่ 3 รวมทั้งครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ของกรณีศึกษาที่ 3 อยํางไมํเป็นทางการ

254
พบวําประเด็นปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่อาจสํงผลตํอการเรียนรู๎ของ
นักเรียน สามารถสรุปได๎ 4 ประเด็น คือ
ตารางที่ 23 ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 9 กํอนเข๎ารํวม
กระบวนการ
ความสามารถในการ
ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู้ การจัดโครงสร้างและลาดับเนื้อหาสาระให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
กาหนดโครงสร๎างและจัดลาดับเนื้อหาสาระในกาหนดการสอนรายภาคเหมาะสม ทาให๎สามารถกาหนด
เนื้อหาสาระที่จะออกแบบการเรียนการสอนในแตํละคาบเรียนได๎อยํางเหมาะสม
องค์ประกอบที่ 2 การเลือกและระบุวิธีสอน รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้
รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ผู้เรียน และ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎
ไมํรู๎หลักการสอน ไมํรู๎วิธีและ การศึกษาชั้นเรียนของกรณีศึกษาที่ 9 ในชํวงแรกพบวํา วิธีการหลักที่
เทคนิคที่เหมาะสม
กรณีศึกษาใช๎เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับสาระสาคัญของเรื่องที่ดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ คือ ให๎ผู๎เรียนศึกษาจากหนังสือเรียน โดยสาระการ
เรียนรู๎จะยึดตามหนังสือเรียนเป็นหลัก และให๎ผู๎เรียนทาแบบฝึกหัดหรือ
ตอบคาถามที่เน๎นด๎านความจาลงในสมุดประจาวิชาหรือใบงาน หรืออาจให๎
ผู๎เรียนคัดลอกเนื้อหาสาระจากหนังสือเรียนลงไปในสมุดบันทึกตามที่
กรณีศึกษากาหนด ไมํมีการใช๎สอื่ การเรียนรู๎
กรณีศึกษาที่ 9

2. เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํหลากหลาย
รู๎วิธีสอนอื่นนอกจากการ “นักเรียนบางคนมีปัญหาค่ะ อ่านไม่ออก เขียนก็ไม่ได้ ครูพี่เลี้ยงบอกว่า
บรรยาย แตํมีข๎อจากัดใน เหมือนเป็นเด็กสมาธิสั้นแบบนี้คะ่ ทีนี้เวลาสอนหนูกไ็ ม่รู้จะทายังไง พอให้
การนาวิธีการสอนอื่นไปใช๎ แบ่งกลุ่มทาใบงาน หนูก็ไม่รู้วา่ จะทาให้เด็กแบบตั้งใจทา แบบให้มันสนุก

แบบให้เด็กมีส่วนร่วมอะไรแบบนี้ยังไงค่ะ แล้วอย่างคาบพระพุทธฯ ที่หนู
สอนมันอยู่ตอนบ่ายๆ เย็นๆ จะคาบสุดท้ายแบบนี้ เด็กก็เบื่อมากค่ะ
หลักธรรมอะไรแบบนี้เยอะมาก แล้วก็ยากมากด้วย ก็สอนเองเลยค่ะ พูดเอง
แบบอ่านหนังสือสอนเอาค่ะ เด็กก็ไม่ค่อยฟังกันเลยค่ะ”
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ความสามารถในการ
ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 3 การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นลาดับขั้นตอน ต่อเนื่อง และทาให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
1. ลาดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ไมํตํอเนื่องและสอดคล๎อง
การศึกษาชั้นเรียนของกรณีศึกษาที่ 9 ในชํวงแรกพบวํา แม๎วาํ กรณีศึกษาจะ
รู้ว่าลาดับขั้นตอนควร
ต่อเนื่องและสอดคล้องกัน ให๎นักเรียนแบํงกลุํม แตํเป็นการแบํงกลุํมเพื่ออํานหนังสือเรียนของแตํละ
แต่ออกแบบการเรียนการ กลุํม ไมํได๎ใช๎กระบวนการกลุํมของนักเรียนในการทากิจกรรมการเรียนรู๎
สอนและจัดกิจกรรมการ “คือหนูรู้ว่าควรจัดกิจกรรมแบบอื่นๆ แล้วถ้าแบ่งกลุ่มแล้วมันควรให้
เรียนรู้ไม่ต่อเนื่องและ
นักเรียนได้ทาอะไรจากการแบ่งกลุ่มอะไรแบบนั้น แต่คือ ก็นึกไม่ออกว่าจะ
สอดคล้อง
ต่อแบบไหนดี...”
กรณีศึกษาที่ 9
2. ไมํสามารถออกแบบกิจกรรมให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎

ออกแบบกิจกรรมโดยยึด
โครงสร้างกิจกรรมตามที่
หนังสือเรียนกาหนด

กรณีศึกษาที่ 9 ออกแบบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ โดยให้
นักเรียนทากิจกรรมตามที่หนังสือเรียนกาหนดเป็นหลัก คือ ให้นักเรียน
แบ่งกลุ่มศึกษาเนื้อหาในหนังสือเรียนเกี่ยวกับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ตามที่หนังสือเรียนกาหนดไว้

ฌ2. ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้าร่วมกระบวนการ
จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลการดาเนินการในระยะวงจรแก๎ปัญหา พบวํา
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 9 เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยสภาพ
ปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 9 ทุกปัญหาได๎รับการแก๎ไข ดังนี้
ตารางที่ 24 การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 9
ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบ
ความเปลี่ยนแปลง
1) การกาหนดเนื้อหา
สาระการเรียนรู้ การ
จัดโครงสร้างและลาดับ
เนื้อหาสาระให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน

-
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ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบ
ความเปลี่ยนแปลง
ของผู้เรียน
2) การเลือกและระบุ เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการ
วิธีสอน รูปแบบการ
สอนสอดคล๎องกับสาระการ
สอน เทคนิคการสอน เรียนรู๎ และจุดประสงค์การ
สื่อและแหล่งการ
เรียนรู๎ เชํน ใช๎วิธีสอนแบบ
เรียนรู้ รวมทั้งแนวทาง อุปนัย และใช๎เทคนิคการเลํา
การวัดและประเมินผล เรื่อง เลํานิทานเชื่อมโยงกับ
ได้อย่างเหมาะสม
เนื้อหาสาระ
สอดคล้องกับเนื้อหา
เลือกใช๎วิธีสอน และเทคนิคการ
สาระ ผู้เรียน และ
สอนหลากหลายมากยิ่งขึ้น
จุดประสงค์การเรียนรู้

3) การกาหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ เป็นลาดับ
ขั้นตอน ต่อเนื่อง และ
ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้

กาหนดกิจกรรมการเรียนรู๎เป็น
ลาดับขัน้ ตอน ตํอเนื่อง และทา
ให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรม
การเรียนรู๎

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน

จากการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
พบวํา กรณีศึกษาที่ 9 จัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎เรื่อง ยุคสมัยทางประวัตศิ าสตร์
โดยการให๎นักเรียนเรียงลาดับป้ายยุคที่
วางสลับตาแหนํงกันไว๎ จากนั้น
กรณีศึกษาทบทวนวํายุคใดเกิดกํอนเกิด
หลัง แล๎วจึงอธิบายเชื่อมโยงให๎เห็นถึง
การถํายทอดวิทยาการ และ
ความสัมพันธ์ระหวํางชุมชนที่อยูํในยุค
สมัยแตกตํางกัน ผํานการทากิจกรรมใคร
เป็นมนุษย์ยุคใด เมื่อไปเจอยุคที่มี
วิวัฒนาการสูงกวํา จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยพัฒนาตนให๎มีวิทยาการ
สูงขึ้น เชํน จากหินเกํา ไปพบชุมชนหิน
ใหมํ ก็จะพัฒนาเครื่องมือตนให๎เหมือน
หินใหมํ เป็นต๎น แล๎วจึงนานักเรียน
วิเคราะห์ความสาคัญของชุมชนสมัยกํอน
ประวัติศาสตร์ นักเรียนทุกคนมีสํวน
รํวมกับกิจกรรม และเกิดการเรียนรู๎ตาม
วัตถุประสงค์ คือ สามารถบอก
พัฒนาการของยุคสมัยกํอน
ประวัติศาสตร์ได๎ จาแนกยุคสมัยได๎ และ
เห็นความสาคัญของชุมชนสมัยกํอน
ประวัติศาสตร์

257
ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบ
ความเปลี่ยนแปลง
4) การระบุข้อดีและข้อ สามารถระบุข๎อดี ข๎อควร
ที่ควรปรับปรุงของการ ปรับปรุงจากการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ตามที่ได้ เรียนรู๎ของตนเองได๎
ออกแบบไว้ รวม ทั้งนา
ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง
การออกแบบการเรียน
การสอนได้

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
“...จาได้ว่าครั้งก่อนเพื่อนสอนเรื่องกรุง
ธนบุรี หรืออะไรประมาณนี้ แล้วใช้ห้อง
อาเซียน ใช้สมาร์ทบอร์ดแล้วเด็กสนใจดี
ค่ะ ครั้งนี้หนูก็เลยว่าจะใช้บา้ ง...จะให้ดู
รูปเกี่ยวกับโบราณสถานในประเทศไทย
ค่ะ พวกปราสาทหินพิมาย ปราสาทหิน
พนมรุ้ง ปราสาทเมืองสิงห์อะไรแบบนี้
แล้วค่อยให้ดูคลิปเกี่ยวกับอาณาจักรขอม
สมัยประวัติศาสตร์ แล้วก็ตอบคาถาม
แข่งกันอะไรแบบนั้น”
กรณีศึกษาที่ 9

ญ. กรณีศึกษาที่ 10
กรณีศึกษาที่ 10 ไมํทราบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เนื่องจากมีรายวิชาของสาขา
ที่เกรดยังไมํแจ๎งเกรดอีกหนึ่งรายวิชา และจากการเรียนในรายวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎สังคม
ศึกษา 1 ได๎ผลการเรียนในระดับ A และรายวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎สังคมศึกษา 2 ได๎ผลการ
เรียนในระดับ B+
ครูพี่เลี้ยงของกรณีศึกษาที่ 10 คือ ครูพี่เลี้ยงคนที่ 12 เป็นเพศหญิง ซึ่งเป็นครูพี่
เลี้ยงของกรณีศึกษาที่ 9 ด๎วย สํวนอาจารย์นิเทศก์คืออาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาสังคมศึกษา เป็นเพศชาย
ผลการเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนของกรณีศึกษากํอนเข๎ารํวมกระบวนการ และความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของกรณีศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข๎ารํวมกระบวนการ มีดังนี้
ญ1. ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 10
ก่อนเข้าร่วมกระบวนการ
การศึกษาแผนการจัดการเรียนรู๎ของกรณีศึกษา การสังเกตชั้นเรียน รวมทั้งการ
สัมภาษณ์กรณีศึกษาที่ 10 รวมทั้งครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ของกรณีศึกษาที่ 10 อยํางไมํเป็น
ทางการ พบวําประเด็นปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่อาจสํงผลตํอการ
เรียนรู๎ของนักเรียน สามารถสรุปได๎ 3 ประเด็น คือ
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ตารางที่ 25 ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 10 กํอนเข๎ารํวม
กระบวนการ
ความสามารถในการ
ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู้ การจัดโครงสร้างและลาดับเนื้อหาสาระให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
กาหนดโครงสร๎างและจัดลาดับเนื้อหาสาระไมํเหมาะสม
กาหนดคาบเรียนหลายคาบ กรณีศึกษาที่ 10 จัดกิจกรรมโดยใช๎โครงสร๎างกิจกรรมตามหนังสือเรียนเป็น
เรียนสาหรับสาระสาคัญ
หลัก ทาให๎การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในแตํละคาบเรียนมีสาระการเรียนรู๎
เดียวกัน
หลายสาระ ซึ่งอาจารย์นิเทศก์เห็นวําการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตาม
โครงสร๎างดังกลําวอาจไมํทาให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎
“จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลายสาระสาคัญพร้อมกัน
พระรัตนตรัย-พุทธกิจ-ศรัทธา4 โดยขาดการสรุปที่ครอบคลุมเนือ้ หาใน
ตอนท้าย การสรุปสุดท้ายโดยการให้ผู้เรียนจดบันทึกตามกระดานดาและ
แบบเรียนลงในสมุด ทาให้นักเรียนไม่เกิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง”
อาจารย์นิเทศก์คนที่ 5
องค์ประกอบที่ 2 การเลือกและระบุวิธีสอน รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้
รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ผู้เรียน และ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎
วิธีการหลักที่กรณีศึกษาใช๎เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับสาระสาคัญของเรื่องที่
รู๎หลักการสอน รู๎วิธีและ
ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ คือ ให๎ผู๎เรียนศึกษาจากหนังสือเรียน โดย
เทคนิคการสอน แตํ
เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิค สาระการเรียนรู๎จะยึดตามหนังสือเรียนเป็นหลัก และให๎ผู๎เรียนทา
การสอนไมํสอดคล๎องกับ แบบฝึกหัดหรือตอบคาถามที่เน๎นด๎านความจาลงในสมุดประจาวิชาหรือใบ
งาน ไมํมีการใช๎สื่อการเรียนรู๎อะไรพิเศษ
สาระการเรียนรู๎ และ
“หนูให้นักเรียนออกมาเล่านิทานแบบนี้ทุกคาบค่ะ แบบ
จุดประสงค์การเรียนรู๎
บางทีมนั ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่สอนค่ะ (หัวเราะ) แต่ก็ไม่รู้จะให้ทาอะไรดี พอ
เล่านิทานเสร็จก็เหมือนถามพวกข้อคิดค่ะ แล้วก็ค่อยสอนเนื้อหาตาม
หนังสือเรียน”
กรณีศึกษาที่ 10

2. เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํหลากหลาย
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่กรณีศึกษาใช๎ในทุกแผนการจัดการ
ไมํรู๎วิธีสอนอื่น และใช๎
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ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน

เรียนรู๎จะมีลักษณะคล๎ายคลึงกัน คือ เริ่มกิจกรรมด๎วยการให๎ตัวแทนผู๎เรียน
มาเลํานิทาน จากนั้นก็ให๎ผู๎เรียนอํานเนื้อหาสาระจากหนังสือเรียน
ประกอบการอธิบายของกรณีศึกษา พร๎อมทั้งเขียนสรุปสาระสาคัญบน
กระดานดา จากนัน้ ให๎ผู๎เรียนจดบันทึกลงสมุด หรือให๎ผู๎เรียนทาแบบฝึกหัด
ตามที่ได๎รบั มอบหมายทัง้ แบบกลุํมและแบบรายบุคคล
องค์ประกอบที่ 3 การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นลาดับขั้นตอน ต่อเนื่อง และทาให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้

วิธีการสอนแบบบรรยาย
เป็นหลัก

สามารถออกแบบกิจกรรมเป็นลาดับขั้นตอน ตํอเนื่อง และทาให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการ
เรียนรู๎ (แตํไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎)
ญ2. ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้าร่วมกระบวนการ
จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลการดาเนินการในระยะวงจรแก๎ปัญหา พบวํา
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 10 เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดย
สภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 10 ทุกปัญหาได๎รับการแก๎ไข ดังนี้
ตารางที่ 26 การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 10
ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบ
ความเปลี่ยนแปลง
1) การกาหนดเนื้อหา กาหนดโครงสร๎างรวมทั้ง
สาระการเรียนรู้ การ
จัดลาดับเนื้อหาสาระในแตํละ
จัดโครงสร้างและลาดับ คาบเรียนเหมาะสมมากขึ้น
เนื้อหาสาระให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้
ของผู้เรียน

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
“พอปรับกาหนดการสอน นี่หนู
เรียงเนื้อหาอะไรใหม่เกือบหมดเลยค่ะ...
แต่ละคาบเนื้อหาที่มันแบบไม่ค่อยเกี่ยว
กันก็ไม่เอามารวม อะไรที่ดูวา่ มันรวมกัน
ได้ก็ค่อยรวม”
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ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบ
ความเปลี่ยนแปลง
2) การเลือกและระบุ เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการ
วิธีสอน รูปแบบการ
สอนสอดคล๎องกับสาระการ
สอน เทคนิคการสอน เรียนรู๎ และจุดประสงค์การ
สื่อและแหล่งการ
เรียนรู๎ เชํน ใช๎วิธีสอนแบบการ
เรียนรู้ รวมทั้งแนวทาง แสดงบทบาทสมมติ
การวัดและประเมินผล
ได้อย่างเหมาะสม
รู๎จักวิธีสอนอื่นๆ และเลือกใช๎วิธี
สอดคล้องกับเนื้อหา
สอน เทคนิคการสอนหลากหลาย
สาระ ผู้เรียน และ
มากยิ่งขึ้น
จุดประสงค์การเรียนรู้

3) การกาหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ เป็นลาดับ
ขั้นตอน ต่อเนื่อง และ
ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้

-

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
พบวํา กรณีศึกษาที่ 10 จัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตย การ
ออกเสียงเลือกตั้ง โดยการให๎นักเรียนดู
รูปกิจกรรมประชาธิปไตยที่หลากหลาย
แล๎วจึงอธิบายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
จากนั้นจึงจาลองสถานการณ์การเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน ให๎นักเรียนสวมบทบาท
เป็นผู๎ลงสมัครประธานนักเรียน 4 คน
นักเรียนที่เหลือเป็นผู๎มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ดาเนินกิจกรรมตั้งแตํการหาเสียง
จนกระทั่งตรวจนับคะแนน เสร็จแล๎วจึง
นาสรุปเกี่ยวกับความสาคัญ และขั้นตอน
สาคัญ
อาจารย์นิเทศก์เห็นวํากรณีศึกษามี
พัฒนาการที่ดีในการออกแบบการเรียน
การสอน โดยสามารถใช๎วิธีการสอนที่
หลากหลาย ใช๎เทคนิคทีส่ อดคล๎อง
เหมาะสม ชํวยให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว๎
“จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ดีเลย วิธีสอนสอดคล้องกับ
เนื้อหา วัตถุประสงค์ ไม่น่าเบื่อ...”
อาจารย์นิเทศก์คนที่ 5

-
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ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบ
ความเปลี่ยนแปลง
4) การระบุข้อดีและข้อ สามารถระบุข๎อดี ข๎อควร
ที่ควรปรับปรุงของการ ปรับปรุงจากการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ตามที่ได้ เรียนรู๎ของตนเองได๎ และนา
ออกแบบไว้ รวม ทั้งนา ข๎อมูลที่ได๎ไปปรับปรุงการ
ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง ออกแบบการเรียนการสอนได๎
การออกแบบการเรียน
การสอนได้

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
“จริงๆ เนื้อหาเยอะมากค่ะ ก็คิดว่าจะทา
ยังไงทีไ่ ม่ใช่แบบอ่านหนังสือทาใบงาน...
จุดประสงค์นี่กาหนดไว้วา่ ให้บอก
ความสาคัญ บอกขั้นตอนของการ
เลือกตั้งได้ หนูก็เลยคิดว่าตอนแรกจะให้
ดูรูปพวกขั้นตอน รายละเอียดเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งอะไรแบบนี้คะ่ แล้วก็ให้เล่น
บทบาทสมมติ เลือกตั้งประธานนักเรียน
อะไรแบบนี้ น่าจะสนุกค่ะ”

ฎ. กรณีศึกษาที่ 11
กรณีศึกษาที่ 11 ไมํทราบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เนื่องจากมีรายวิชาของสาขา
ที่เกรดยังไมํแจ๎งเกรดอีกหนึ่งรายวิชา และจากการเรียนในรายวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎สังคม
ศึกษา 1 และรายวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎สังคมศึกษา 2 ทั้ง 2 วิชาได๎ผลการเรียนในระดับ A
ครูพี่เลี้ยงของกรณีศึกษาที่ 11 คือ ครูพี่เลี้ยงคนที่ 13 เป็นเพศหญิง สํวนอาจารย์
นิเทศก์คืออาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาสังคมศึกษา เป็นเพศชาย
ผลการเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนของกรณีศึกษากํอนเข๎ารํวมกระบวนการ และความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของกรณีศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข๎ารํวมกระบวนการ มีดังนี้
ฎ1. ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 11
ก่อนเข้าร่วมกระบวนการ
การศึกษาแผนการจัดการเรียนรู๎ของกรณีศึกษา การสังเกตชั้นเรียน รวมทั้งการ
สัมภาษณ์กรณีศึกษาที่ 11 รวมทั้งครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ของกรณีศึกษาที่ 11 อยํางไมํเป็น
ทางการ พบวําประเด็นปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่อาจสํงผลตํอการ
เรียนรู๎ของนักเรียน สามารถสรุปได๎ 4 ประเด็น คือ
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ตารางที่ 27 ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 11 กํอนเข๎ารํวม
กระบวนการ
ความสามารถในการ
ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู้ การจัดโครงสร้างและลาดับเนื้อหาสาระให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
กาหนดโครงสร๎างและจัดลาดับเนื้อหาสาระไมํเหมาะสม
กาหนดสาระสาคัญหลาย กรณีศึกษาวางแผนเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎โดยยึดลาดับกํอนหลังตามที่
สาระพร๎อมกันในหนึ่งคาบ หนังสือเรียนกาหนดเป็นหลัก โดยต๎องปรึกษาครูพี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทา
โครงการสอนรายภาคคํอนข๎างมาก เนื่องจากในสถานศึกษาแหํงนี้ รายวิชา
เรียน
สังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาจะจัดให๎ผู๎เรียนต๎องเรียนครบทุกสาระการ
เรียนรู๎ในหนึ่งภาคเรียน ซึ่งจะตํางกับระบบจัดเนื้อหาสาระของโรงเรียน ค.
ที่ให๎เรียนภาคเรียนละ 2 สาระ จาก 4 สาระหลัก ดังนั้น กรณีศกึ ษาจึงต๎อง
วางแผนการสอนโดยทากาหนดการสอนรายปีและรายภาคที่ครอบคลุม
ทั้งหมดทุกสาระ
“คือทากาหนดการสอนรายปี รายภาคนี่ยากมากค่ะ ของหนูไม่เหมือนเพื่อน
เลย คนอื่นเค้าก็แบ่งเทอมละ 2 สาระแบบนี้คะ่ ก็คือแต่ละสาระก็เอาเนื้อหา
มาเรียงแบบมันสอนทัง้ เทอมได้ แต่หนูนี่ต้องเอาเนื้อหามาจาก 4 สาระ มาดู
ว่าเทอมนี้แต่ละสาระเราจะสอนถึงครึ่งนึงหรือยังไง ให้มันเท่าๆ กันกับเทอม
ที่ 2 แบบนี้คะ่ คือตอนครูพี่เลี้ยงบอกรอบแรกก็งงๆ ค่ะ แบบถามเพื่อนดูมัน
ก็ไม่เหมือนกันใช่มั้ยคะ ตอนเรียนก็ไม่เคยทาแบบนี้เลย ก็ถามครูพี่เลี้ยงนะ
คะแบบว่า หนูขอสอนเทอมละ 2 สาระเหมือนเพื่อนๆ ได้มั้ย ครูพี่เลี้ยงก็
บอกว่ามันไม่ได้ค่ะ เพราะตอนเด็กเรียน ม.1 มา ในแต่ละเทอมนี่ก็เรียนครบ
ทุกสาระมาแล้ว เวลาสอบก็ต้องสอบให้ครบทุกสาระ ม.2 ม.3 ก็ต้องเป็น
ระบบเดียวกันแบบนี้ค่ะ ครูพี่เลีย้ งก็ให้หนังสือมา บอกให้ดูแล้วลองแบ่งค่ะ
ก็ลองทาดู ร่างๆ เสร็จเอาให้ครูพี่เลี้ยงดูก็โอเคค่ะ ไม่ได้แก้อะไร”
องค์ประกอบที่ 2 การเลือกและระบุวิธีสอน รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้
รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ผู้เรียน และ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎

ไมํรู๎หลักการสอน ไมํรู๎วิธี
และเทคนิคที่เหมาะสม

กรณีศึกษาไมํรู๎วําในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แตํละคาบเรียน ควรจะ
สอนอยํางไร ควรจะต๎องใช๎เทคนิคใดที่เหมาะสมและชํวยให๎ผู๎เรียนสนใจ
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ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน

กิจกรรมการเรียนรู๎
“คือหนูต้องใช้เวลาเตรียมตัวในการสอนมากเลยค่ะ แบบบางทีก็คุมชั้นไม่ได้
ค่ะ หนูก็อยากได้คาแนะนาเกี่ยวกับว่าจะสอนยังไงให้น่าสนใจ คือแต่ละ
เรื่องมันจะมีเทคนิคอะไรที่เอามาใช้จัดกิจกรรมให้เด็กสนใจเรียนมากขึ้น
แบบนี้คะ่ ”

2. เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํหลากหลาย
การศึกษาชั้นเรียนของกรณีศึกษาที่ 11 ในชํวงแรกพบวํา วิธีการหลักที่
ไมํรู๎วิธีสอนอื่น และใช๎
วิธีการสอนแบบบรรยาย กรณีศึกษาใช๎เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับสาระสาคัญของเรื่องที่ดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ คือ ให๎ผู๎เรียนศึกษาจากหนังสือเรียน โดยสาระการ
เป็นหลัก

เรียนรู๎จะยึดตามหนังสือเรียนเป็นหลัก โดยกรณีศึกษาใช๎สื่อเชํนบัตรรูปภาพ
ที่เกี่ยวข๎อง มาให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ และทากิจกรรมเชํนตอบคาถาม หรือลอง
จาแนกชนิดหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ประกอบการอธิบายของกรณีศึกษา
บ๎าง เสร็จแล๎วจึงให๎ผู๎เรียนทาแบบฝึกหัดหรือตอบคาถาม ในลักษณะสรุป
บทเรียนลงในใบงาน
“หนูพยายามหารูปหาอะไรแบบนี้มาให้เด็กดูค่ะ ให้สนใจ ทีนกี้ ็อธิบายตาม
หนังสือไปค่ะ แต่อย่างบางเรื่องในหนังสือมันบอกแค่หัวข้อแบบนี้ค่ะ หนูก็
ไม่รู้จะอธิบายยังไง ให้อ่านให้ทาอะไรคนเดียวบางทีเด็กก็อ่านไม่ออกค่ะ ม.2
แล้วบางคนเขียนคาง่ายๆ ก็ยังไม่ได้เลยค่ะ เวลาเรียนให้อ่านคนเดียวนี่ไป
ใหญ่เลยค่ะ คาบางคาก็ยาก สอนไม่ตามหนังสือก็กลัวเด็กไม่รู้เรื่องค่ะ”
องค์ประกอบที่ 3 การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นลาดับขั้นตอน ต่อเนื่อง และทาให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้

ไมํสามารถออกแบบกิจกรรมให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎
ออกแบบกิจกรรมโดยเน้น กรณีศึกษาที่ 11 จัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยให๎นักเรียนอํานหนังสือเรียนเป็น
การให้นักเรียนอ่านหนังสือ หลัก ซึ่งอาจารย์นิเทศก์เห็นวํานักเรียนบางสํวนเบื่อหนําย และไมํมีสํวน
เรียน และ/หรือศึกษาใบ รํวมกับกิจกรรมการเรียนรู๎
ความรู้
“ในช่วงที่ให้นักเรียนอ่านหนังสือ แล้วทาแบบฝึกหัด ครูดู
ว่านักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจนะ หรือไม่มีส่วนร่วมในการเรียน บางทีเค้า
ก็เกิดการเบื่อหน่ายในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะนี้ อย่าลืมว่า
ประวัติศาสตร์มันยาขมกับเด็กมัธยมเนอะ ถ้าสอนไม่สนุกยิง่ ไปกันใหญ่...”
อาจารย์นิเทศก์คนที่ 5
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ฎ2. ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้าร่วมกระบวนการ
จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลการดาเนินการในระยะวงจรแก๎ปัญหา พบวํา
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 11 เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดย
สภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 11 ทุกปัญหาได๎รับการแก๎ไข ดังนี้
ตารางที่ 28 การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ 11
ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบ
ความเปลี่ยนแปลง
1) การกาหนดเนื้อหา กาหนดโครงสร๎างรวมทั้ง
สาระการเรียนรู้ การ
จัดลาดับเนื้อหาสาระในแตํละ
จัดโครงสร้างและลาดับ คาบเรียนเหมาะสมมากขึ้น
เนื้อหาสาระให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้
ของผู้เรียน

2) การเลือกและระบุ
วิธีสอน รูปแบบการ
สอน เทคนิคการสอน
สื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ รวมทั้งแนวทาง
การวัดและประเมินผล
ได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้อหา
สาระ ผู้เรียน และ
จุดประสงค์การเรียนรู้

รู๎หลักการสอน และเลือกใช๎วิธี
สอนและเทคนิคการสอน
สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎
และจุดประสงค์การเรียนรู๎ เชํน
ใช๎วิธีสอนโดยใช๎เกม เชื่อมโยงกับ
เนื้อหาสาระ
เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการ
สอนหลากหลายมากยิ่งขึ้น เชํน

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน
“พอหนูปรับกาหนดการสอนรายภาค
ใหม่ มันก็เห็นว่าทั้งเทอมต้องสอนอะไร
ยังไงบ้างค่ะ แบบ...เรื่องไหนที่มนั ควร
รวมกัน แยกกัน มันเลยไปด้วยกันได้
ตอนแรกนี่คือ เรียงตามหัวข้อในสารบัญ
หนังสือเรียน บางทีมันดูเหมือนน้อย ก็
เลยจะเอาเรื่องอื่นมาสอนด้วย ปรับใหม่
มันดูแบบคิดว่าจะสอนยังไงง่ายขึ้นค่ะ”
กรณีศึกษาที่ 11
กรณีศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เรื่อง
การปกครองสมัยอยุธยา เริ่มโดยการจับ
สลากพระนามพระมหากษัตริย์ในสมัย
อยุธยา แล๎วให๎นักเรียนรํวมกันบอกวํา
พระมหากษัตริย์แตํละพระองค์อยูํใน
ราชวงศ์ใด และนาบัตรคาพระนาม
พระมหากษัตริย์ใสํในกระเป๋าผนัง ตาม
ราชวงศ์ จากนั้นอธิบายเชื่อมโยงเข๎าสูํ
ระบบการปกครองสมัยอยุธยา โดยสรุป
จานวนพระมหากษัตริย์ 33 พระองค์ วํา
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ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบ
ความเปลี่ยนแปลง
3) การกาหนดกิจกรรม ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎
การเรียนรู้ เป็นลาดับ ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการ
ขั้นตอน ต่อเนื่อง และ เรียนรู๎
ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้

ตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน

มีจานวนพระมหากษัตริย์จานวนมาก
ชํวงระยะเวลาการปกครองสมัยอยุธยาจึง
แบํงออกเป็น 3 ชํวง คือ อยุธยาตอนต๎น
อยุธยาตอนกลาง (หรือสมัยปฏิรูป) และ
อยุธยาตอนปลาย จากนัน้ จึงอธิบาย
รูปแบบการปกครองสมัยอยุธยาในแตํละ
ยุคประกอบแผนผังสรุป
4) การระบุข้อดีและข้อ สามารถระบุข๎อดี ข๎อควร
“หนูว่ามันน่าจะมีวิธีที่แปลก
ที่ควรปรับปรุงของการ ปรับปรุงจากการจัดกิจกรรมการ ใหม่ น่าสนใจได้กว่านี้ค่ะ แต่ก็ยงั แบบนึก
จัดการเรียนรู้ตามที่ได้ เรียนรู๎ของตนเองได๎
ไม่ค่อยออก”
ออกแบบไว้ รวม ทั้งนา
กรณีศึกษาที่ 11
ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง
การออกแบบการเรียน
การสอนได้

ตอนที่ 2 ผลที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
นอกจากผลการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษา ที่นาเสนอในตอนที่ 1 แล๎ว กระบวนการเสริมสร๎าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูยังกํอให๎เกิดผลตํอบุคคลอื่นๆ ในฐานะสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ ดังนี้
2.1 ผลที่เกิดขึ้นกับครูพี่เลี้ยง
ในขณะดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎
แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู มีครูพี่เลี้ยงเข๎ารํวมเป็น
สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพจานวน 13 คน ซึ่งภายหลังการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในภาค
การศึกษาที่ 1 ของกรณีศึกษาเสร็จสิ้น ครูพี่เลี้ยงได๎แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อเรียนรู๎หรือประโยชน์
ที่ครูพี่เลี้ยงได๎รับ ดังนี้
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1) ได๎มีโอกาสเรียนรู๎เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนพร๎อมกับนักศึกษา
การเข๎ารํวมเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ครูพี่เลี้ยงสํวนใหญํระบุวํา
เป็นโอกาสให๎ได๎เรียนรู๎กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎ รวมทั้ง
เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ เป็นการพัฒนาตนเองรํวมกับนักศึกษาและอาจารย์นิเทศก์ โดยครู
พี่เลี้ยงบางคนเห็นวําคาแนะนาของอาจารย์นิเทศก์ในระหวํางการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทั้งหลังการ
ออกแบบการเรียนการสอน และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักศึกษา เป็นสิ่งทีน่ ึกไมํถึงหรืออาจ
ไมํมีความเข๎าใจในประเด็นดังกลําวมากพอ เมื่อได๎เข๎ารํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในฐานะสมาชิกชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพจึงทาให๎ครูพี่เลี้ยงเกิดความเข๎าใจเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนมากขึ้น
ในฐานะครูพี่เลี้ยงนี่ก็ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง คือได้
ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มันทันต่อเหตุการณ์ คือรูว้ ิธี
ใหม่ๆ
ครูพี่เลีย้ งคนที่ 1
“พี่ได้ประโยชน์นะ คือได้เรียนรูไ้ ปพร้อมกับนักศึกษา มี
สื่ออะไรใหม่ๆ ที่มันหลากหลายแล้วก็นามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้ เด็กนักเรียนสนใจ กระตือรือร้นดี”
ครูพี่เลีย้ งคนที่ 2
“การจัดการเรียนการสอนของพี่เองเนี่ยต่างจากเดิมนะ
คือดีขึ้นกว่าเดิม เห็นแนวทางผลิตสื่อที่มันสอดคล้องกับวัยกับเนื้อหา
มันช่วยครูได้มาก แล้วก็ทาให้เด็กเรียนรูไ้ ด้ด้วยตนเอง เหมือนกับ
พัฒนาการสอนของเราขึ้นอีกระดับนึงนะ”
ครูพี่เลีย้ งคนที่ 4
“พี่ได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนการสอนนะ
คือได้ประสบการณ์ตรงในการออกแบบการเรียนรู้ แล้วก็เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนที่มันเป็นระบบ มีขั้นตอนที่เหมาะสมชัดเจน
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับชั้นเรียนของตัวเอง ว่าจะทาไงให้เด็กมี
ประสิทธิภาพในการเรียนดีขึ้นแบบนี้”
ครูพี่เลีย้ งคนที่ 12
“คือ มันรู้ชัดเจนเลยนะว่านักศึกษามีปัญหาตรงไหน แล้ว
มันทาให้เด็กนักเรียนมีปญ
ั หาเวลาเรียน เวลาออกแบบการสอนมันก็คือ
ทาให้แก้ปัญหานั้นได้ เน้นว่าแก้ปญ
ั หานักศึกษา แล้วมันทาให้เด็ก
นักเรียนเค้าเรียนได้ ตามเป้าหมาย ทีนี้คาแนะนาบางอย่างจากอาจารย์
นิเทศก์นี่เราก็ไม่รู้ ก็ได้เรียนรูไ้ ปพร้อมกับนักศึกษา”
ครูพี่เลีย้ งคนที่ 13
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2) ได๎พัฒนาและปรับบทบาทในฐานะครูพี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยงบางสํวนระบุวําการเข๎ารํวมเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ชํวยให๎สามารถปฏิบัติหน๎าที่ในฐานะครูพี่เลี้ยงได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการกาหนด
ตารางเวลาในการให๎คาปรึกษาแกํนักศึกษา และการเข๎าสังเกตชั้นเรียนของนักศึกษามากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ให๎ความสาคัญกับการตรวจและให๎คาแนะนาในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎ของนักศึกษามาก
ยิ่งขึ้น โดยมีการพยายามพัฒนาตนเองเพื่อให๎สามารถให๎คาปรึกษาแกํนักศึกษาได๎เหมาะสมยิ่งขึ้น
“คือวิธีดูแลนักศึกษานี่เปลี่ยนไปเลย คือมันต้องอาศัย
ความร่วมมือระหว่างครูพี่เลีย้ งและอาจารย์นเิ ทศก์ แล้วก็นักศึกษา ทา
ให้ได้ตดิ ตามพฤติกรรมด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการฝึกประสบการณ์ ช่วย
ให้ข้อคิดและคาแนะนาที่เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์
มากที่สุด”
ครูพี่เลีย้ งคนที่ 1
“พี่ต้องเพิ่มความถี่ในการนิเทศมากขึ้น แต่ก็ดีนะ มันเห็น
พัฒนาการของนักศึกษาชัดเจนดี นักศึกษากลุ่มนี้เค้าจะกระตือรือร้นใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการใช้สื่อประกอบเวลาจัดกิจกรรมเกือบ
ทุกคาบเลย มันช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ แล้วก็เรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ได้ด”ี
ครูพี่เลีย้ งคนที่ 9
“พี่ตรวจแผนเค้าละเอียดกว่าเดิมนะ แล้วก็ดูเค้าสอนบ่อย
ขึ้น คือเหมือนมันเป็นระบบของกระบวนการมั้ย เราก็จัดตารางไว้ว่า
ต้องคุยเรื่องออกแบบตอนไหน เข้าดูเค้าสอนตอนไหน สอนเสร็จคุย
ตอนไหน”
ครูพี่เลีย้ งคนที่ 11

3) ได๎เครือขํายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และพัฒนาวิชาชีพ
ครูพี่เลี้ยงบางสํวนระบุวําการเข๎ารํวมเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ชํวยให๎เกิดเครือขํายของครูพี่เลี้ยง รวมทั้งเครือขํายของครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ ซึ่งเป็นประโยชน์
อยํางมากในการเรียนรู๎เกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ใหมํๆ ที่สามารถนาไปใช๎ในการ
พัฒนาผลงานวิทยฐานะของตนเองได๎
“ได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมชนนะ คือ
ได้ออกแบบการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษากับอาจารย์นิเทศก์ มัน
ทาให้ได้เรียนรู้พวกวิธีสอน การทาสื่อใหม่ๆ แต่ประหยัดค่าใช้จ่าย แล้ว
มันก็มีประโยชน์กับการไปใช้สอนจริงๆ อย่างบางเรื่อง พวกทักษะ
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เทคนิคการสอน จิตวิทยาเด็กอะไรแบบนี้ เรานึกไม่ถึง คือมันช่วยให้ครู
พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ได้มีความเข้าใจ ประสานงานกันได้ดีนะ”
ครูพี่เลีย้ งคนที่ 4
“ส่วนตัวผมว่าการทางานไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะ
เพราะปกติกห็ าวิธีสอนอะไรใหม่ๆ มาแนะนาเค้าอยู่แล้ว ให้เด็กเกิด
กระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ จะต่างก็ตรงที่ได้คยุ พร้อมๆ กับอาจารย์
นิเทศก์ ซึ่งดีนะ ถือว่าได้เพิม่ พูนประสบการณ์วิชาชีพของตัวเองด้วย
บางอย่างก็เป็นประโยชน์เวลาจะเอาไปใช้ทาผลงานวิทยฐานะอะไรแบบ
นี้ แล้วก็เหมือนมีเครือข่าย ผมก็ได้ที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น”
ครูพี่เลีย้ งคนที่ 10

2.2 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์นิเทศก์
ในขณะดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎
แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู มีอาจารย์นิเทศก์เข๎ารํวม
เป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพจานวน 5 คน ซึ่งภายหลังการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในภาค
การศึกษาที่ 1 ของกรณีศึกษาเสร็จสิ้น อาจารย์นิเทศก์ได๎แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อเรียนรู๎หรือ
ประโยชน์ที่อาจารย์นิเทศก์ได๎รับ ดังนี้
1) ได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับครูพี่เลี้ยง นักศึกษา รวมทั้งผู๎วิจัย
อาจารย์นิเทศก์สํวนหนึ่งคิดวําการเข๎ารํวมเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ ทาให๎ได๎มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา ทาให๎ได๎เรียนรู๎และ
เชื่อมโยงความรู๎ในทางทฤษฎีกับการปฏิบัติในชั้นเรียนจริงได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ยังชํวยให๎อาจารย์นิเทศก์ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาในบางแงํมุม
มากขึ้น
“ประโยชน์ในฐานะอาจารย์นิเทศนี่คือได้แลกเปลีย่ น
เรียนรู้กับครูพี่เลี้ยง แล้วก็ตัวนักศึกษาเองเกี่ยวกับการออกแบบการ
เรียนการสอนของนักศึกษา...
อาจารย์นิเทศก์คนที่ 4
“เดิมเวลาเราเข้าไปนิเทศ ครูพี่เลีย้ งก็ไม่ค่อยอยู่เนอะ
(หัวเราะ) คือเค้าก็อยู่ของเค้าให้เราทาหน้าที่ในส่วนของเรา ก็แยกกัน
ต่างคนต่างทา จะให้มานั่งคุยกันนัง่ ดูเด็กสอนพร้อมๆ กัน แนะพร้อมๆ
กันนี่แทบจะไม่มีเลย พอเข้ามาร่วมกระบวนการแบบนี้มันเลย
เหมือนกับว่า ต้องมาคุยกันนะ คุยพร้อมกันทั้งพี่ทั้งครูพี่เลี้ยงทั้งตัวเด็ก
เรา มันก็แก้ไขได้ตรงจุดกว่า แล้วบางอย่าง แบบพวกสภาพปกติเด็ก
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ห้องนี้เป็นยังไง อะไรแบบนีเ้ ราก็ไม่รู้หรอก เทอมนึงเข้าไปดูอย่างมากก็
สองครั้ง แบบนี้ก็ต้องอาศัยข้อมูลจากครูพี่เลี้ยง แต่จะให้อยูด่ ีๆ เค้าเดิน
มาบอกเราว่าเด็กห้องนี้เป็นแบบนี้ นักศึกษาเราเป็นแบบนั้นนะ มันก็
แปลกๆ ไง...”
อาจารย์นิเทศก์คนที่ 5

2) ได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนานักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูโดยใช๎
แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
อาจารย์นิเทศก์เห็นวํานักศึกษาที่เข๎ารํวมเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพมีการประเมินผลการฝึกปฏิบัติการสอนในระดับดีกวํานักศึกษาที่ไมํได๎เข๎ารํวมเป็นสมาชิกชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ อาจารย์นิเทศก์จึงเห็นวําแนวความคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพเป็นแนวคิดที่
มีประโยชน์ตํอการพัฒนานักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู การได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพจึงเป็นประโยชน์ในการนาไปพัฒนาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของนักศึกษาอื่นๆ
“นักศึกษาที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก PLC เราว่าเค้ามีความ
กระตือรือร้นในการจัดการเรียนการสอนดีกว่านะ น่าจะเพราะว่ามีเพจ
PLC แล้วก็มีอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยงที่ร่วมเป็นสมาชิก PLC มีส่วน
ช่วยในการแนะนา ที่สาคัญอีกอย่างคือ นักศึกษากลุ่มนี้มีคะแนน
ประเมินสอบสอนสูงกว่า เพราะเค้าเอาคาแนะนาเกี่ยวกับการออกแบบ
การเรียนการสอนไปปรับใช้ในชั้นเรียนจริง เราก็พยายามเอาแนวที่ได้
จากการเป็นสมาชิก PLC ไปใช้กับการนิเทศนักศึกษาคนอื่นนะ”
อาจารย์นิเทศก์คนที่ 1
“...อีกอย่างที่ดีมากเลยคือ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางใน
การพัฒนาระบบฝึกปฏิบตั ิการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาฝึกสอนทั้งสาขา
ภาษาไทยและสาขาอื่นๆ มันเป็นประโยชน์มากๆ เวลาสรุปผลการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษา”
อาจารย์นิเทศก์คนที่ 4

3) ได๎ความรู๎จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผลไปประยุกต์ใช๎ในการสอน
และการนิเทศนักศึกษา
จากการรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผลการปฏิบัติรํวมกับครูพี่เลี้ยงและ
อาจารย์นิเทศก์ทั้งหลังการออกแบบการเรียนการสอน และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทาให๎
อาจารย์นิเทศก์ได๎แนวทางการออกแบบการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ใหมํๆ ที่
สามารถนาไปใช๎ในการปฏิบัติงานของตนเอง
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“เครือข่ายชุมชนช่วยให้เราใกล้ชิดกับนักศึกษามากขึ้น
ใกล้ชิดครูพี่เลี้ยงมากขึ้น ข้อมูลอะไรบางอย่างเวลาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี่
เราก็ได้รไู้ ปด้วย แล้วบางอย่างก็เหมือนภาระเราเบาลง เวลามีประเด็น
คาถามข้อสงสัยอะไรในเพจ PLC บางทีเราก็ไม่ต้องตามไปตอบ ไปให้
คาปรึกษาแนะนาแบบตัวต่อตัวกับนักศึกษาทุกคน ก็อาศัยสื่อสารผ่าน
เพจ หรือถ้าเป็นความลับก็อินบ็อกกันได้ อะไรแบบนี้”
อาจารย์นิเทศก์คนที่ 1

บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
การวิจัย เรื่อง กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ: การวิจัยกรณีศึกษา มี
สาระสาคัญดังนี้
คาถามการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีคาถามการวิจัย 2 ข๎อ ได๎แกํ
1. กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก๎ไขปัญหาในการออกแบบ
การเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูควรมีลักษณะ หลักการ และขั้นตอนอยํางไร
2. สภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูกํอนเข๎า
รํวมกระบวนการเป็นอยํางไร และเมื่อนักศึกษาเข๎ารํวมกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
แล๎วจะสํงผลให๎ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
เปลี่ยนแปลงไปหรือไมํ อยํางไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อนาเสนอกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครู และศึกษาความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพ
ครูที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข๎ารํวมกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
การดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ออกแบบการวิจัยแบบพหุกรณีศึกษา (multi – case
study) โดยเก็บรวบรวมข๎อมูลจาก (1) กรณีศึกษาที่เป็นนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพจานวน 11 คน ซึง่
เป็นกรณีศึกษาที่ใช๎ในการวิจัยเพื่อตอบคาถามการวิจัยเกี่ยวกับ สภาพปัญหาในการออกแบบการเรียน
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การสอน และความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข๎ารํวม
กระบวนการ และ (2) กรณีศึกษาที่เป็นสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพของนักศึกษา 4 แหํง ซึ่งเป็น
กรณีศึกษาที่ผู๎วิจัยมุํงเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อตอบคาถามการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะ หลักการ ขั้นตอน
การเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตาม
แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ โดยดาเนินการวิจัย 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ก่อนการศึกษาภาคสนาม
การดาเนินการศึกษากํอนลงสนาม เป็นการดาเนินงานศึกษาและทาความเข๎าใจ
แนวคิดตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องเพื่อการพัฒนาตนเองของผู๎วิจัย เพื่อกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และ
เพื่อวางแผนการดาเนินการวิจัย รวมทั้งการสังเคราะห์องค์ความรู๎และพัฒนารํางกระบวนการ
เสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูบน
พื้นฐานของแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
การศึกษากํอนลงสนาม ประกอบด๎วย 6 ขั้นตอน 1) การศึกษาข๎อมูลพื้นฐานที่
เกี่ยวกับความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา 2) การศึกษาข๎อมูลจากตารา
เอกสาร งานวิจัย รวมทั้งบทความที่เกี่ยวข๎องกับการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู 3) การพัฒนา
ตนเองของนักวิจัย 4) การออกแบบการวิจัย 5) การคัดเลือกกรณีศึกษา และ 6) การวางแผน
การศึกษาภาคสนามและพัฒนาเครื่องมือ
ระยะที่ 2 การศึกษาภาคสนาม
การศึกษาภาคสนามเป็นการดาเนินการเข๎าสูํสนามวิจัยเพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการ
ออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษา รวมทั้งระบบการนิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ในสถานศึกษา และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให๎เกิดการรวมตัวกันของสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ ได๎แกํ นักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ และเก็บรวบรวมข๎อมูลปัญหาการ
ออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาแตํละคน รวมทั้งลดทอนข๎อมูล ตรวจสอบข๎อมูล และ
วิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อให๎ได๎กรอบเนื้อหาสาระของกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบ
การเรียนการสอน และข๎อมูลในการปรับปรุงแก๎ไขกระบวนการฯ ให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหาในการ
ออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษา จนสามารถปรับปรุงให๎เป็นกระบวนการฉบับสมบูรณ์ตํอไป
ระยะที่ 3 การสรุปผลการศึกษาภาคสนาม
เมื่อดาเนินการศึกษาภาคสนามเสร็จสิ้น มีการดาเนินการสรุปผลการศึกษา
ภาคสนาม โดยนาข๎อมูลและข๎อค๎นพบที่ได๎จากการศึกษาภาคสนาม การสนทนากลุํม รวมทั้ง
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ข๎อเสนอแนะจากผู๎เชี่ยวชาญ มาปรับปรุงแก๎ไขรายละเอียดในสํวนตํางๆ ของกระบวนการ เพื่อให๎
เหมาะสมกับการนากระบวนการไปปฏิบัติในบริบทการดาเนินงานจริงมากยิ่งขึ้น
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย สามารถสรุปได๎ดังนี้
1. กระบวนการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผู๎วิจัยพัฒนากระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ จากการสังเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัย รวมทั้งการเก็บรวบรวมข๎อมูลภาคสนามของผู๎วิจัย และดาเนินการปรับปรุงแก๎ไขให๎เหมาะสม
กับบริบทการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยในระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษานี้
กระบวนการผํานการปรับปรุงแก๎ไขทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อให๎ได๎กระบวนการที่มีความเหมาะสมและ
สอดคล๎องกับบริบทการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษาของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
กระบวนการที่พัฒนาขึ้นมีสาระสาคัญ ดังนี้
1) แนวคิดหลักของกระบวนการ คือ แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นแนวคิด
การพัฒนาการปฏิบัติงาน ที่วําด๎วยกระบวนการสร๎างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู๎จากการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกผํานการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การวิพากษ์วิจารณ์ การสะท๎อนผลการปฏิบัติ การทางาน
รํวมกัน การรํวมมือรวมพลัง การมุํงเน๎นกระบวนการเรียนรู๎ การสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ และการ
ดาเนินการอยํางเป็นองค์รวม
2) กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
3) ความรู๎และทักษะที่เกี่ยวข๎องในการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียน
การสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ได๎แกํ ความรู๎
เกี่ยวกับศาสตร์การสอน ความรู๎เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ และความรู๎เกี่ยวกับการออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ และนอกจากความรู๎ทั้ง 3 ประการดังกลําวแล๎ว สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพควรจะ
มีความสามารถในการทางานแบบรํวมมือรวมพลัง
4) โครงสร๎างการดาเนินงานของกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการ
เรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
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ก. รูปแบบของการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ มี 5 รูปแบบ ได๎แกํ (1) การ
ดาเนินการโดยผู๎รับผิดชอบจากศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู (2) การดาเนินการโดยผู๎รับผิดชอบใน
สถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู (3) การดาเนินการโดยอาจารย์นิเทศก์ (4) การดาเนินการโดยครู
พี่เลี้ยง และ (5) การดาเนินการโดยนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ซึ่งอาจมีลักษณะการดาเนินการ
ได๎ 2 ลักษณะ คือนักศึกษาวิชาเอกเดียวกัน และนักศึกษาฝึกสอนในระดับชั้นเดียวกัน
ข. บุคคลที่เกี่ยวข๎องในการดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียน
การสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ประกอบด๎วย
ผู๎ดาเนินการ หมายถึง บุคคล กลุํมบุคคล หรือหนํวยงานที่ต๎องการพัฒนาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
สาหรับนักศึกษา และสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ได๎แกํ นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ครูพี่
เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์
ค. ลักษณะการรวมกลุํมยํอยของสมาชิกภายในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ซึ่งอิงตาม
จานวนครูพี่เลี้ยงและจานวนอาจารย์นิเทศก์ ตํอจานวนนักศึกษาที่ได๎รับการดูแล ในการวิจัยครั้งนี้มี 3
ลักษณะ คือ แบบหนึ่งตํอหนึ่ง (one-to-one) แบบหนึ่งตํอมากกวําหนึ่ง (one-to-many) และแบบ
มากกวําหนึ่งตํอหนึ่ง (many-to-one)
5) ขั้นตอนการดาเนินงานตามกระบวนการ มี 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร๎อมและสนับสนุนให๎เกิดโครงสร๎างการดาเนินการ เสริมสร๎าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูเพื่อเตรียมความ
พร๎อมกํอนการเริ่มดาเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการ โดย (1) การกาหนดรูปแบบของการ
ดาเนินการ (2) การสร๎างความเข๎าใจและการเผยแพรํแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (3) การทา
ความรู๎จักสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (4) การสร๎างระบบสื่อสารผํานเครือขํายออนไลน์ และ
(5) การจัดตารางการปฏิบัติงานและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของสมาชิก
ขั้นที่ 2 การดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูผํานวงจรแก๎ปัญหา ประกอบด๎วย 5 ขั้นตอนยํอย ซึ่งแบํงออกเป็น 2
ระยะ คือ ระยะระบุปัญหา และระยะวงจรแก๎ปัญหา
ก. ระยะระบุปัญหา เป็นระยะกํอนการแก๎ปัญหาหรือพัฒนาออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาที่สํงผลตํอปัญหาการเรียนรู๎ของนักเรียนในชั้นเรียน ประกอบด๎วย 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 สร๎างกลุํมชุมชน เป็นขั้นทีน่ ักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์เกิดการ
รวมตัวกันเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ผํานการรับรู๎และสนับสนุนของผู๎บริหารสถานศึกษา
และรํวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ สะท๎อนผล เพื่อกาหนดเป้าหมายการเรียนรู๎ รวมทั้งวางแผนการ
ดาเนินงานในฐานะสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
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ขั้นที่ 2 ค๎นพบปัญหา เป็นขั้นที่สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพรํวมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ สะท๎อนผลเพื่อสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหาการออกแบบการเรียนการ
สอนของนักศึกษา และสามารถรํวมกันระบุประเด็นเกี่ยวกับจุดบกพรํองหรือควรได๎รับการพัฒนา
เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา เพื่อให๎นักศึกษาสามารถวางแผนแก๎ไข
จุดบกพรํอง รวมทั้งสามารถพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ข. ระยะวงจรแก๎ปัญหา เป็นระยะการแก๎ปัญหาหรือพัฒนาออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาที่สํงผลตํอปัญหาการเรียนรู๎ของนักเรียนในชั้นเรียน ซึ่งมีลักษณะเป็นวงจรแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎และสะท๎อนผล โดยในแตํละภาคการศึกษาสามารถดาเนินการได๎หลายรอบวงจร ขึ้นอยูํกับ
สภาพปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาที่ต๎องได๎รับการแก๎ไข ประกอบด๎วย 3
ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 3 นักศึกษาวางแผนพัฒนาตน เป็นขั้นตอนที่ชํวยให๎นักศึกษาเกิดความเข๎าใจ
เกี่ยวกับข๎อจากัดในการออกแบบการเรียนการสอน และรู๎แหลํงข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ในการแก๎ปัญหา
หรือพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถนาข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช๎แก๎ไขปัญหา
หรือพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อแก๎ไขปัญหาการเรียนรู๎ของนักเรียนได๎
ขั้นที่ 4 นักศึกษาฝึกฝนออกแบบการเรียนการสอน เป็นขั้นตอนที่นักศึกษาครู
ดาเนินการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎ข๎อมูล ความรู๎ที่ได๎จากการศึกษาค๎นคว๎า รํวมกับการได๎รับ
การชี้แนะจากครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ ผู๎รู๎และเพื่อนนักศึกษาที่เป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ
ขั้นที่ 5 นักศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นขั้นตอนที่นักศึกษาจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ตามแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ออกแบบไว๎ และสามารถปรับปรุงแก๎ไขการ
ออกแบบการเรียนการสอน รวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎เหมาะสมมากขึ้น
ขั้นที่ 3 การสร๎างกลไกขับเคลื่อนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียน
การสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู เพื่อให๎สมาชิกของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพได๎ทบทวน
ผลการดาเนินงานที่ผํานมาในแงํมุมตํางๆ เพื่อสรุปผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการและสามารถ
ดาเนินการตามกระบวนการได๎อยํางตํอเนื่องในระยะยาว โดย (1) การถอดบทเรียนการเรียนรู๎หลัง
สิ้นสุดการดาเนินการตามกระบวนการ (2) การทบทวนรูปแบบของการดาเนินการ (3) การทบทวน
ลักษณะการรวมกลุํมยํอยของสมาชิกภายในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (4) การวางแผนติดตามผล
การดาเนินงานแบบไมํเป็นทางการ
6) กลยุทธ์การดาเนินงานตามกระบวนการ มีดังนี้
ก. กลยุทธ์ในการการเตรียมความพร๎อมและสนับสนุนให๎เกิดโครงสร๎างการดาเนินการ
เสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
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เนื่องจากการดาเนินการต๎องอาศัยความรํวมมือของหลายฝ่ายที่เกี่ยวข๎อง การวางระบบการใช๎
กระบวนการจึงมีความสาคัญอยํางมาก ผู๎ดาเนินการจึงควรดาเนินการวางระบบการใช๎กระบวนการ
โดยใช๎กลยุทธ์ 1) สื่อสารให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องเข๎าใจภาพรวมของการดาเนินการรวมทั้งรับทราบข๎อมูล
สาคัญที่สํงผลตํอการดาเนินการอยํางชัดเจน 2) สร๎างความเชื่อใจระหวํางผู๎ดาเนินการและผู๎ที่มีสํวน
เกี่ยวข๎องในฐานะสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ รวมทั้งระหวํางสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ 3) สร๎างเครือขํายหรือชํองทางการติดตํอสื่อสารที่ชํวยให๎สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพมี
พื้นที่สาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และ 4) การให๎ข๎อมูลเชิงบวกแกํ นักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์
นิเทศก์ เพื่อให๎ทุกฝ่ายเห็นความสาคัญของการรํวมมือกันในฐานะสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ข. กลยุทธ์ในการดาเนินการ เพื่อชํวยให๎การดาเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการ
สามารถดาเนินการได๎อยํางตํอเนื่อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ผู๎ดาเนินการรวมทั้งสมาชิกชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ ได๎แกํ 1) มีความยืดหยุํน คือ พร๎อมปรับเปลี่ยนแผนการหรือกาหนดการปฏิบัติงาน
ให๎สอดคล๎องกับภาระงานแทรกซ๎อนของนักศึกษา ครูพี่เลี้ยง รวมทั้งอาจารย์นิเทศก์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ 2) การนาเสนอความสาเร็จให๎สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพตําง
สถานศึกษาได๎รํวมรับทราบ เพื่อเป็นการกระตุ๎นสมาชิกของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายใน
สถานศึกษาแตํละแหํงให๎เกิดการพัฒนาและรํวมกันปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของตน
ค. กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนกระบวนการ เพื่อให๎สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
สามารถดาเนินการตามกระบวนการได๎อยํางตํอเนื่องในระยะยาว ผู๎ดาเนินการควร 1) ติดตํอ
ประสานงานกับสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพอยํางสม่าเสมอ ทั้งแบบเป็นทางการและไมํเป็น
ทางการ ด๎วยชํองทางการติดตํอสื่อสารตํางๆ และ 2) ติดตามผลการดาเนินงานแบบไมํเป็นทางการ
เป็นระยะจากตัวแทนหรืออาสาสมัครที่เป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาแตํ
ละแหํง และนาเสนอผลให๎สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพแหํงอื่นๆ ได๎รํวมเรียนรู๎
2. ผลการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลภาคสนามตามองค์ประกอบของความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอน ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ด๎าน คือ 1) การกาหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู๎ การ
จัดโครงสร๎างและลาดับเนื้อหาสาระให๎เหมาะสมกับการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 2) การเลือกและระบุวิธีสอน
รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผลได๎
อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับเนื้อหาสาระ ผู๎เรียน และจุดประสงค์การเรียนรู๎ 3) การกาหนดกิจกรรม
การเรียนรู๎ เป็นลาดับขั้นตอน ตํอเนื่อง และทาให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎ และ 4) การ
ระบุข๎อดีและข๎อที่ควรปรับปรุงของการจัดการเรียนรู๎ตามที่ได๎ออกแบบไว๎ รวมทั้งนาข๎อมูลที่ได๎ไป
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ปรับปรุงการออกแบบการเรียนการสอนได๎ พบวํา ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
ของกรณีศึกษาทั้ง 11 สามารถสรุปได๎ดังนี้
2.1 ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
ก่อนการเข้าร่วมกระบวนการ
1) นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษาทั้ง 11 คน มีปัญหาในการออกแบบการ
เรียนการสอนรํวมกันในองค์ประกอบที่ 1-3 โดยทั้ง 3 ปัญหาหลักมีประเด็นปัญหา สภาพปัญหา และ
ลักษณะของปัญหาแตกตํางกันไป สามารถสรุปได๎ ดังนี้
(1) นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษามีปัญหากาหนดโครงสร๎าง
และการจัดลาดับเนื้อหาสาระไมํเหมาะสม โดยมีสภาพปัญหาแตกตํางกันใน 3 ลักษณะ คือ (ก) กาหนด
สาระสาคัญหลายสาระพร๎อมกันในหนึ่งคาบเรียน (ข) กาหนดคาบเรียนหลายคาบเรียนสาหรับ
สาระสาคัญเดียวกัน และ (ค) ไมํคานึงถึงสาระการเรียนรู๎ที่นักเรียนควรรู๎มากํอน
(2) นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษามีปัญหาในการเลือกและ
ระบุวิธีสอน รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ รวมทั้งแนวทางการวัดและ
ประเมินผลได๎อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับเนื้อหาสาระ ผู๎เรียน และจุดประสงค์การเรียนรู๎ 3 ประเด็น
ปัญหา ดังนี้
(2.1) การเลือกใช๎วธิ ีสอนและเทคนิคการสอนไมํสอดคล๎องกับสาระการ
เรียนรู๎และจุดประสงค์การเรียนรู๎ มีสภาพปัญหาแตกตํางกันใน 2 ลักษณะ คือ (ก) ไมํรู๎หลักการสอน ไมํรู๎
วิธีและเทคนิคที่เหมาะสม และ (ข) รู๎หลักการสอน รู๎วิธีและเทคนิคการสอน แตํเลือกใช๎วิธีสอนและ
เทคนิคการสอนไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎
(2.2) การเลือกใช๎วธิ ีสอนและเทคนิคการสอนไมํหลากหลาย มีสภาพปัญหา
แตกตํางกันใน 2 ลักษณะ คือ (ก) ไมํรู๎วิธีสอนอื่น และใช๎วธิ ีการสอนแบบบรรยายเป็นหลัก และ (ข) รู๎วิธี
สอนอื่นนอกเหนือจากการบรรยาย แตํมีข๎อจากัดในการนาวิธีการสอนอื่นไปใช๎
(2.3) การกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลไมํสอดคล๎องกับจุดประสงค์
การเรียนรู๎ มีสภาพปัญหาคือ แม๎นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูจะรู๎หลักในการวัดและประเมินผล แตํ
กาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลไมํสอดคล๎องกับจุดประสงค์การเรียนรู๎
(3) นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษามีปัญหาในการกาหนด
กิจกรรมการเรียนรู๎ เป็นลาดับขั้นตอน ตํอเนื่อง และทาให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎ 2
ประเด็นปัญหา ดังนี้
(3.1) การลาดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ไมํตํอเนื่องและ
สอดคล๎อง มีสภาพปัญหาแตกตํางกันใน 2 ลักษณะ คือ (ก) ไมํรู๎วําลาดับขั้นตอนควรตํอเนื่องและ
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สอดคล๎องกัน และ (ข) รู๎วําลาดับขั้นตอนควรตํอเนื่องและสอดคล๎องกัน แตํออกแบบการเรียนการ
สอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ไมํตํอเนื่องและสอดคล๎อง
(3.2) ไมํสามารถออกแบบกิจกรรมให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการ
เรียนรู๎ มีสภาพปัญหาแตกตํางกันใน 2 ลักษณะ คือ (ก) ออกแบบกิจกรรมโดยยึดโครงสร๎างกิจกรรม
ตามที่หนังสือเรียนกาหนด และ (ข) ออกแบบกิจกรรมโดยเน๎นการให๎นักเรียนอํานหนังสือเรียน และ/
หรือศึกษาใบความรู๎
2) ปัญหาการกาหนดโครงสร๎างและการจัดลาดับเนื้อหาสาระไมํเหมาะสม เป็นปัญหาที่
กรณีศึกษามีรํวมกันเป็นอันดับที่ 3 คือ มีกรณีศึกษา 8 คน ที่ประสบปัญหาดังกลําว กรณีศึกษาที่ไมํ
ประสบปัญหานี้ คือ กรณีศึกษาที่ 5, 8 และ 9 และเป็นปัญหาที่กรณีศึกษาที่เป็นสมาชิกชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน ก. ประสบรํวมกันทั้ง 3 คน โดยมีสภาพปัญหาที่แตกตํางกันไปดังนี้
กรณีศึกษาที่ 1 กาหนดคาบเรียนหลายคาบเรียนสาหรับสาระเดียวกัน กรณีศึกษาที่ 2 กาหนด
สาระสาคัญหลายสาระพร๎อมกันในหนึ่งคาบเรียน สํวนกรณีศึกษาที่ 3 กาหนดโครงสร๎างเนื้อหาสาระ
โดยไมํคานึงถึงสาระที่นักเรียนควรรู๎มากํอน
3) ปัญหาการเลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และ
จุดประสงค์การเรียนรู๎ เป็นปัญหาที่กรณีศึกษาทุกคนมีรํวมกัน (11 คน)
4) ปัญหาการเลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํหลากหลาย เป็นปัญหาที่กรณีศึกษามี
รํวมกันเป็นอันดับที่สอง คือ มีกรณีศึกษา 10 คน ที่ประสบปัญหาดังกลําว ยกเว๎นกรณีศึกษาที่ 1
5) ปัญหาการกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลไมํสอดคล๎องกับจุดประสงค์การเรียนรู๎
มีกรณีศึกษามีปัญหาเพียง 1 คน คือ กรณีศึกษาที่ 1
6) ปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนที่ไมํพบในกรณีศึกษาที่เป็นสมาชิกชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน ข. และ โรงเรียน ค. จานวน 3 ปัญหา คือ
(1) การลาดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ไมํตํอเนื่องและสอดคล๎อง
(2) การไมํสามารถออกแบบกิจกรรมให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎
(3) การกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลไมํสอดคล๎องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู๎
2.2 ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้าร่วมกระบวนการ
สภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาลดลงจากเดิม เมื่อกรณีศึกษา
รวมทั้งครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์รํวมดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียน
การสอนโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ โดยรวมตัวกันเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทาง
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วิชาชีพ และรํวมกันระบุเป้าหมายการเรียนรู๎ของนักเรียน รํวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนคิด
ด๎วยความไว๎วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อให๎นักศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาสามารถพิจารณาและตัดสินใจเลือก
แนวทางการสอนและสามารถออกแบบการเรียนการสอนที่ชํวยให๎นักเรียนของตนเองเกิดการเรียนรู๎ได๎
ดีที่สุด โดยการดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ชํวยให๎กรณีศึกษาเกิดการพัฒนา
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน ดังนี้
1) กรณีศึกษาทั้ง 11 คน สามารถแก๎ไขสภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของ
ตนเองได๎ทั้งหมด ภายในวงจรแก๎ปัญหารอบที่ 3 ทาให๎ความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้
(1) องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู๎ การจัดโครงสร๎างและ
ลาดับเนื้อหาสาระให๎เหมาะสมกับการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ภายหลังการเข๎ารํวมกระบวนการพบวํา
กรณีศึกษาสามารถกาหนดโครงสร๎างและการจัดลาดับเนื้อหาสาระได๎เหมาะสมมากขึ้น ไม่กาหนด
สาระสาคัญหลายสาระพร้อมกันในหนึ่งคาบเรียน ไม่กาหนดคาบเรียนหลายคาบเรียนสาหรับสาระสาคัญ
เดียวกัน คานึงถึงสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนควรรู้มาก่อน
(2) องค์ประกอบที่ 2 การเลือกและระบุวิธีสอน รูปแบบการสอน เทคนิคการ
สอน สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผลได๎อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับ
เนื้อหาสาระ ผู๎เรียน และจุดประสงค์การเรียนรู๎ ภายหลังการเข๎ารํวมกระบวนการ พบวํา กรณีศึกษา
สามารถเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอนสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้มาก
ขึ้น กรณีศึกษาสามารถเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอนหลากหลายมากขึ้น กรณีศึกษาสามารถ
กาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
(3) องค์ประกอบที่ 3 การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู๎ เป็นลาดับขั้นตอน ตํอเนื่อง
และทาให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎ ภายหลังการเข๎ารํวมกระบวนการพบวํา กรณีศึกษา
สามารถลาดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ต่อเนื่องและสอดคล้องกันมากขึ้น กรณีศึกษา
สามารถออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
(4) องค์ประกอบที่ 4 การระบุข๎อดีและข๎อที่ควรปรับปรุงของการจัดการเรียนรู๎
ตามที่ได๎ออกแบบไว๎ รวมทั้งนาข๎อมูลที่ได๎ไปปรับปรุงการออกแบบการเรียนการสอนได๎ ภายหลังการเข๎า
รํวมกระบวนการ พบวํา กรณีศึกษาสามารถระบุข้อดี ข้อควรปรับปรุงจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ตนเองได้
2) ปัญหาการกาหนดโครงสร๎างและการจัดลาดับเนื้อหาสาระไมํเหมาะสม อาจเป็นปัญหาที่
ควรได๎รับการแก๎ไขเป็นปัญหาแรก และสามารถแก๎ไขได๎กํอนเข๎าสูํวงจรแก๎ไขปัญหารอบที่หนึ่ง โดยมี
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กรณีศึกษา 3 คน จากกรณีศึกษาที่ประสบปัญหาทั้งหมด 8 คน ดาเนินการแก๎ไขกํอนเข๎าสูํวงจร
แก๎ปัญหารอบที่หนึ่ง
3) ในวงจรการแก๎ปัญหาแตํละรอบสามารถดาเนินการแก๎ไขปัญหาได๎มากกวํา 1 ปัญหา
และ บางกรณีการแก๎ไขปัญหาหลัก 1 ปัญหา อาจชํวยให๎สามารถแก๎ไขปัญหาอื่นรํวมด๎วย เชํน จาก
ข๎อมูลภาคสนามพบวํา กรณีศึกษาที่ 2 สามารถแก๎ไขปัญหา (1) การเลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการ
สอนไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎ และ (2) การไมํสามารถออกแบบ
กิจกรรมให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎ ได๎ในวงจรแก๎ปัญหารอบแรก รํวมกับปัญหาแรกที่
ต๎องการแก๎ไขคือ การกาหนดโครงสร๎างและการจัดลาดับเนื้อหาสาระไมํเหมาะสม
4) กรณีศึกษาสํวนใหญํต๎องใช๎เวลาในการแก๎ไขปัญหา (1) การเลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิค
การสอนไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎ โดย และ (2) การเลือกใช๎วิธีสอน
และเทคนิคการสอนไมํหลากหลาย มากกวําปัญหาอื่นๆ
5) กรณีศึกษาบางคนสามารถแก๎ไขปัญหา (1) การเลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํ
สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎ และ (2) การเลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการ
สอนไมํหลากหลาย ได๎ในวงจรแก๎ปัญหากํอนหน๎า และเมื่อดาเนินการแก๎ปัญหาอื่น กรณีศึกษากลับ
ประสบปัญหาเดิมซ้าอีกครั้ง
6) กรณีศึกษา รวมทั้งครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์เห็นวํากรณีศึกษาควรพัฒนาการ
เลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนให๎หลากหลายมากขึ้น เมื่อกรณีศึกษาสามารถแก๎ไขปัญหาการ
ออกแบบการเรียนการสอนอื่นๆ สาเร็จแล๎ว ดังนั้น ในวงจรแก๎ปัญหารอบที่ 3 และ 4 กรณีศึกษาสํวน
ใหญํจึงเลือกพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอนโดยพยายามใช๎วิธีการสอนที่หลากหลายมากขึ้น
7) กํอนวงจรแก๎ปัญหารอบแรก กรณีศึกษาจะใช๎ความรู๎และประสบการณ์จากการเรียนที่
ผํานมาในการแก๎ปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนของตนเอง
8) การใช๎ข๎อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎สะท๎อนผลในวงจรแก๎ปัญหารอบที่ผํานมา เป็น
แนวทางที่กรณีศึกษาเริ่มใช๎ในวงจรแก๎ปัญหารอบที่ 2 แตํกรณีศึกษาสํวนใหญํจะใช๎ข๎อมูลจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎สะท๎อนผลในวงจรแก๎ปัญหารอบที่ผํานมาในวงจรแก๎ปัญหารอบที่ 3
9) การรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ เป็นแนวทางที่กรณีศึกษา
เลือกใช๎ในการแก๎ไขรวมทั้งพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอนมากที่สุดทั้ง 4 วงจรแก๎ปัญหา
รองลงมาคือ การใช๎ความรู๎และประสบการณ์จากการเรียนในคณะ
10) การใช๎ข๎อมูลจากยูทูปและเว็บไซต์ เป็นแนวทางที่กรณีศึกษาที่เป็นสมาชิกชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพใช๎แก๎ไขปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนของตนเองตั้งแตํวงจรแก๎ปัญหารอบที่
หนึ่ง

281
11) กรณีศึกษาอาจใช๎การปรึกษานักศึกษาที่เป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพตําง
สถานศึกษา แทนการปรึกษานักศึกษาที่เป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา
นอกจากนี้การเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎แนวคิดชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามกระบวนการดังกลําว ยังสํงผลตํอ
บุคคลอื่นๆ ในฐานะสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ดังนี้
1. ครูพี่เลี้ยง
- ได๎มีโอกาสเรียนรู๎เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนพร๎อมกับนักศึกษา
- ได๎พัฒนาและปรับบทบาทในฐานะครูพี่เลี้ยง
- ได๎เครือขํายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และพัฒนาวิชาชีพ
2. อาจารย์นิเทศก์
- ได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับครูพี่เลี้ยง นักศึกษา รวมทั้งผู๎วิจัย
- ได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนานักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูโดยใช๎
แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
- ได๎ความรู๎จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผลไปประยุกต์ใช๎ในการสอนและ
การนิเทศนักศึกษา
อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัย มีประเด็นดังนี้
1. การอภิปรายผลด้านกระบวนการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพที่พัฒนาขึ้น ชํวยให๎นักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษาสามารถแก๎ไขปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนของตนเองได๎ทั้งหมด
และเมื่อพิจารณากระบวนการที่พัฒนาขึ้น พบวํามีประเด็นในการอภิปรายดังนี้
1) กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ เกิดจากการสังเคราะห์เอกสาร
และงานวิจัย รวมทั้งการเก็บรวบรวมข๎อมูลภาคสนามของผู๎วิจัย และดาเนินการปรับปรุงแก๎ไขให๎
เหมาะสมกับบริบทการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยในระยะเวลาประมาณ 1 ปี
การศึกษานี้ กระบวนการผํานการปรับปรุงแก๎ไขทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อให๎ได๎กระบวนการที่มีความ
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เหมาะสมและสอดคล๎องกับบริบทการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษาของนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
จุดเด่นของกระบวนการอยูํที่การมุํงเน๎นการแก๎ไขปัญหาในการออกแบบการเรียนการ
สอนของนักศึกษาแตํละคน ผํานการรวมตัวกันของนักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ซึง่ เป็น
การชํวยลดชํองวํางของสภาพปัญหาในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษาประการหนึ่ง
เนื่องจาก ผลการสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยงและผู๎บริหารโรงเรียนถึงสภาพปัจจุบันของการฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพครู ของ ปราโมทย์ พรหมขันธ์ (2553) มีประเด็นที่นําสนใจพบวํา ร๎อยละ 48 ไมํมีการนิเทศ
รํวมกับอาจารย์นิเทศก์มหาวิทยาลัย และร๎อยละ 60 ไมํได๎รับทราบผลการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์
มหาวิทยาลัย การรวมตัวกันเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ด๎วยความไว๎วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อรํวมกันระบุเป้าหมายการเรียนรู๎
ของนักเรียน รํวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนคิดจากการจัดการเรียนรู๎ของนักศึกษาจะชํวยให๎ครู
พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ได๎ดาเนินงานรํวมกันมากยิ่งขึ้น
โดยปกตินักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูจะได๎รับการนิเทศโดยอาจารย์นิเทศก์จากคณะครุ
ศาสตร์ ประมาณ 2 ครั้ง/ภาคการศึกษา ซึ่งการนิเทศครั้งแรกจะอยูํในชํวงเดือนที่สองของการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพ ทาให๎อาจารย์นิเทศก์อาจไมํสามารถรับทราบข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพการฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพของนักศึกษาซึ่งเกิดขึ้นในชํวงแรกของการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา ซึ่งเป็นชํวง
ระยะเวลาที่นักศึกษาต๎องการคาปรึกษาและข๎อแนะนาเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนที่จะ
สามารถนาไปใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะแม๎วําครูพี่เลี้ยง
ภายในสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพจะมีบทบาทหน๎าที่ในการดูแลและให๎ข๎อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์แกํนักศึกษาเชํนเดียวกับอาจารย์นิเทศก์ แตํกลับพบวําการแลกเปลี่ยนข๎อมูลที่สาคัญ
เกี่ยวกับสภาพและปัญหาในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพของนักศึกษาระหวํางครูพี่เลี้ยงและอาจารย์
นิเทศก์มีข๎อจากัด
นอกจากนั้น การนิเทศของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยงนั้นสํวนใหญํจะเป็นการมุํง
สังเกตและให๎ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครู มากกวําการมุํงสังเกตและให๎ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนรู๎ของผู๎เรียนซึ่งเป็นผลมาจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักศึกษาตามแนวทางที่ได๎ออกแบบการเรียนการสอนไว๎ ดังนั้นการ
รวมตัวกันเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพตามกระบวนการนี้จึงทาให๎ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์
นิเทศก์ รวมทั้งนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูคนอื่นๆ มีโอกาสได๎รํวมกันสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู๎
ของผู๎เรียนได๎อยํางชัดเจนมากขึ้น และทาให๎สามารถระบุประเด็นปัญหาในการออกแบบการเรียนการ
สอนของนักศึกษาที่สํงผลตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ซึ่งเป็นการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบ
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การเรียนการสอนที่สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและความต๎องการที่แท๎จริงของนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพมากที่สุด
อยํางไรก็ตามการดาเนินการตามกระบวนการในลักษณะนี้อาจมีข๎อจากัดในเรื่องเวลาที่
ครูพี่เลี้ยงรวมทั้งอาจารย์นิเทศก์จะต๎องใช๎ในการเข๎าสังเกตชั้นเรียนของนักศึกษา รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผล หากมีการบริหารจัดการในเชิงนโยบาย หรือแนวปฏิบัติในการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพที่ชํวยสํงเสริมหรือสนับสนุนให๎ครูพี่เลี้ยงรวมทั้งอาจารย์นิเทศก์สามารถดาเนินการ
เสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนให๎แกํนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูได๎ตาม
กระบวนการนําจะชํวยให๎นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และชํวยให๎ผู๎เรียนที่นักศึกษารับผิดชอบเกิดการเรียนรู๎ได๎ดีขึ้น
2) การดาเนินการตามกระบวนการ ชํวยให๎เกิดการทางานรํวมกันระหวํางสถาบันครุ
ศึกษาและโรงเรียนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ซึ่ง Zeichner (2010) ได๎เสนอไว๎วํา การฝึกหัดครูนั้นควร
จะต๎องนาทั้งความรู๎และความเชี่ยวชาญทั้งในโรงเรียนและในชุมชน ผสมผสานกับความรู๎ทางวิชาการ
ในมหาวิทยาลัย ทั้งยังสอดคล๎องกับข๎อเสนอของ วัชราภรณ์ เขื่อนวัง (2549) ที่เสนอวํา สถาบันครุ
ศึกษาควรสร๎างแนวรํวมกับทางโรงเรียนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู โดยมีเป้าหมายของการนิเทศการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูให๎มีทิศทางเดียวกันกับสถาบันครุศึกษา
การทางานรํวมกันระหวํางสถาบันครุศึกษาและโรงเรียนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ดังกลําวสอดคล๎องกับรูปแบบการดาเนินการของกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบ
การเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพทั้ง 5
รูปแบบ คือ (1) การดาเนินการโดยผู๎รับผิดชอบจากศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู (2) การดาเนินการ
โดยผู๎รับผิดชอบภายในสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู (3) การดาเนินการโดยอาจารย์นิเทศก์ (4)
การดาเนินการโดยครูพี่เลี้ยง และ (5) การดาเนินการโดยนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู เนื่องจากมี
บุคคลที่เกี่ยวข๎องในการดาเนินการ ประกอบด๎วย ผู๎ดาเนินการ หมายถึง บุคคล กลุํมบุคคล หรือ
หนํวยงานที่ต๎องการพัฒนาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูสาหรับนักศึกษา และสมาชิกในชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ ได๎แกํ นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ จะเห็นได๎วํา ใน
สํวนของสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ จะประกอบด๎วย นักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์
นิเทศก์ ซึ่งเป็นตัวแทนของสถาบันครุศึกษา และโรงเรียนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูมารวมตัวกัน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ สะท๎อนผลการปฏิบัติตามแนวทางของกระบวนการ
ถึงแม๎วํา รูปแบบการดาเนินการของกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
จะมี 5 รูปแบบดังกลําวข๎างต๎น แตํจากการเก็บรวบรวมข๎อมูลภาคสนามพบวําการดาเนินการโดย
อาจารย์นิเทศก์ และการดาเนินการโดยครูพี่เลี้ยงนําจะเป็นรูปแบบการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ
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มากที่สุด เนื่องจากเป็นการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพที่มีจานวนสมาชิกไมํมากเกินไป จึง
สะดวกตํอการจัดสรรเวลาในการเข๎าสังเกตชั้นเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผลหลัง
ออกแบบการเรียนการสอน และหลังการจัดการเรียนรู๎ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู สํวนการ
ดาเนินการในรูปแบบการดาเนินการโดยนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูอาจมีข๎อจากัดมากที่สุด
เนื่องจากนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูอาจไมํสามารถทาให๎เกิดการรวมตัวกันของสมาชิกชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพซึ่งต๎องประกอบด๎วยครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ได๎อยํางสมบูรณ์
3) การดาเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการทาให๎นักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์
นิเทศก์ เกิดการรวมตัวกันเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ซึ่งหลักการสาคัญข๎อหนึ่งของ
กระบวนการคือ สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนคิดด๎วยความ
ไว๎วางใจซึ่งกันและกันเพื่อแก๎ปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาที่สํงผลตํอการเรียนรู๎
ของนักเรียนเพื่อชํวยให๎นักศึกษาเกิดพัฒนาการด๎านการออกแบบการเรียนการสอน ซึ่งความไว๎วางใจ
ระหวํางสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา ได๎แกํ นักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และ
อาจารย์นิเทศก์ จะชํวยชักนาทาให๎เกิดความรู๎สึกภักดี ผูกพัน ซึ่งมีความจาเป็นตํอการรํวมกันตัดสินใจ
และการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ Bryk and Schneider
(2002) ที่ได๎ศึกษาบทบาทของความไว๎วางใจในเชิงความสัมพันธ์ พบวํา ความไว๎วางใจนี้ไมํได๎เพียงแตํ
เชื่อมโยงไปสูํชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพเทํานั้น แตํยังสํงผลทางตรงไปสูํผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู๎เรียนด๎วย
การรํวมกันดาเนินการตามกระบวนการในฐานะสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพนั้น
ชํวยสํงเสริมให๎นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูได๎พัฒนาสมรรถนะสาคัญสาหรับครูในศตวรรษที่ 21 คือ
นอกจากจะสามารถทางานอยํางเป็นอิสระแล๎ว ยังสามารถทางานรํวมกับกับคนอื่นๆ ในการพัฒนา
และ/หรือปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ที่จะชํวยให๎ผู๎เรียนที่แตกตํางกันให๎บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู๎
ได๎ นอกจากนั้น บทบาทของอาจารย์นิเทศในการดาเนินการตามกระบวนการยังมีความสอดคล๎องกับ
บทบาทของอาจารย์นิเทศก์แบบกัลยาณมิตร ดังที่ วัชราภรณ์ เขื่อนวัง (2549) ได๎เสนอไว๎วํา สถาบัน
ครุศึกษาควรพัฒนาคุณสมบัติอาจารย์นิเทศก์ให๎มีความเป็นกัลยาณมิตร โดยสามารถอานวยความ
สะดวกให๎นักศึกษาครู เพื่อนนักศึกษาครู และอาจารย์ครูพี่เลี้ยงเข๎ารํวมสังเกตการสอน รํวมรับฟัง
ข๎อมูลป้อนกลับ (Feedback) พร๎อมกัน ซึ่งทาให๎ได๎เรียนรู๎ไปพร๎อมกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน รวมทั้งรํวมปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของนักศึกษาครู โดยมีครู
พี่เลี้ยงให๎ความรํวมมือและให๎การสนับสนุนสํงเสริม เนื่องจากการนิเทศแบบกัลยาณมิตรชํวยให๎
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูมีการพัฒนาในเรื่องของการสอนดีขึ้น และมีความพยายามในการนา
ข๎อเสนอแนะมาปรับปรุงแก๎ไขในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎และการสอนของตนเองอยําง
สม่าเสมอ
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จากการดาเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการจะพบวํา อาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง
มีบทบาทสาคัญในการให๎การชี้แนะและให๎คาปรึกษาแกํนักศึกษาในการแก๎ไขปัญหา หรือพัฒนาการ
ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาทีละปัญหา เสนอแนวทางการสอน สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ที่
นําสนใจ รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผลที่จะทาให๎บรรลุเป้าหมายการเรียนรู๎ของผู๎เรียน เพื่อ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ผํานมาให๎มีคุณภาพมากขึ้น และเสนอแนวทางสาหรับการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสาระการเรียนรู๎มากที่สุด เพื่อให๎นักศึกษาสามารถปรับปรุงแก๎ไข
แนวทางการออกแบบการเรียนการสอนให๎ได๎แผนการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมและชํวยให๎ผู๎เรียนเกิด
การเรียนรู๎ได๎ดีที่สุด ซึ่งบทบาทดังกลําวยังสอดคล๎องกับบทบาทของครูในฐานะสมาชิกชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ ดังที่ วิจารณ์ พาณิช (2555) กลําวไว๎วํา ครูจาเป็นต๎องเปลี่ยนบทบาทของตนเอง
และการศึกษาต๎องเปลี่ยนจากที่เน๎นการสอนของครูมาเป็นเน๎นที่การเรียนรู๎ของนักเรียน เปลี่ยนจาก
เน๎นการเรียนของแตํละบุคคล (Individual Learning) มาเป็นเรียนรํวมกันเป็นกลุํม (Team
Learning) เปลี่ยนจากการเรียนแบบเน๎นการแขํงขันมาเป็นเน๎นความรํวมมือหรือชํวยเหลือแบํงปันกัน
จึงถือเป็นการเรียนรู๎รํวมกันไปกับกระบวนการเรียนรู๎ของครูผู๎สอนและสมาชิกที่อยูํในชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ
4) การดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎
แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู นี้เริ่มต๎นโดยการติดตํอ
ประสานงาน ชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงานในเบื้องต๎น จากนั้นจึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ชี้แจงและทาความเข๎าใจเกี่ยวกับการดาเนินการตามกระบวนการให๎แกํนักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และ
อาจารย์นิเทศก์ โดยพร๎อมเพรียงกันอีกครั้งหนึ่ง และทาให๎เกิดการรวมตัวกันเป็นสมาชิกชุมชนการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูแตํละแหํง พบวํา ผู๎บริหารให๎การ
สนับสนุน และสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ได๎แกํ นักศึกษาที่เป็นกรณีศึกษา รวมทั้งครูพี่เลี้ยง
และอาจารย์นิเทศก์ยินดีเข๎ารํวมกระบวนการ แม๎วํา ในชํวงระยะ 1-2 สัปดาห์แรกของการดาเนินการ
ผู๎วิจัยในฐานะของผู๎ดาเนินการจะเข๎าไปมีบทบาทคํอนข๎างมากในการชํวยเหลือ และกากับการ
ดาเนินงานของกรณีศึกษา ครูพี่เลี้ยง รวมทั้งอาจารย์นิเทศก์ในการระบุวันและเวลาการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และการวางแผนเข๎าสังเกตชั้นเรียนตามแผนการดาเนินงานของกระบวนการ
เพื่อให๎สามารถเก็บข๎อมูลภาคสนามในสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูทุกแหํงได๎มากที่สุด แตํเมื่อ
การดาเนินการในวงจรแก๎ปัญหารอบที่หนึ่งเสร็จสิ้น ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครูแตํละแหํงก็สามารถปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินการให๎สอดคล๎องและเหมาะสม
กับบริบทการทางานของกรณีศึกษา ครูพี่เลี้ยง รวมทั้งอาจารย์นิเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจเป็นการชี้ให๎เห็น
วํา ขั้นตอนการวางแผน การวางระบบการดาเนินการ ถือเป็นขั้นตอนที่สาคัญตํอความสาเร็จของการ
ดาเนินการในระยะยาว
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5) เมื่อวิเคราะห์กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
โดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นตาม
องค์ประกอบและตัวบํงชี้ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ที่ ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม (2553) ได๎ทาการวิจัย
เพื่อพัฒนาหลักเทียบสาหรับการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพในโรงเรียน โดยได๎สังเคราะห์
องค์ประกอบและตัวบํงชี้ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ไว๎วํา ประกอบด๎วย 3 องค์ประกอบ 9 ตัวบํงชี้
พบวํากระบวนการที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล๎องกับทุกองค์ประกอบและตัวบํงชี้ ดังนี้
(1) องค์ประกอบด๎านปัจจัย คือ
(1.1) ทักษะทางวิชาการและกลไกการเรียนรู๎: กรณีศึกษา ครูพี่เลี้ยง รวมทั้ง
อาจารย์นิเทศก์ในฐานะสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพอาศัยความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับ
โครงสร๎างเนื้อหาสาระ หลักการเรียนรู๎ของผู๎เรียน แนวทางการสอน และแนวทางการวัดและ
ประเมินผลเป็นกลไกในการเรียนรู๎รํวมกัน
(1.2) โครงสร๎างและสิ่งสนับสนุน: ผู๎บริหารสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ครูให๎การสนับสนุนและเปิดโอกาสให๎ครูพี่เลี้ยงเข๎ารํวมการดาเนินการตามกระบวนการ และประธาน
สาขาให๎การสนับสนุนให๎อาจารย์นิเทศก์เข๎ารํวมกระบวนการ
(2) องค์ประกอบด๎านกระบวนการ คือ
(2.1) การสร๎างบรรทัดฐานและคํานิยมรํวมกัน: ขั้นที่ 2 การดาเนินการ
เสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูผํานวงจร
แก๎ปัญหา สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพในสถานศึกษาแตํละแหํงจะรํวมกันกาหนดเป้าหมายการ
เรียนรู๎ ในขั้นตอนยํอยขั้นที่ 1 สร๎างกลุํมชุมชน
2.2) การปฏิบัติที่มีเป้าหมายรํวมกันเพื่อการเรียนรู๎ของนักเรียน: การ
ดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพ
ครูผํานวงจรแก๎ปัญหาในขั้นตอนที่ 2 ให๎ความสาคัญกับการแก๎ไขปัญหาการออกแบบการเรียนการ
สอนของกรณีศึกษาที่สํงผลกระทบตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน โดยในขั้นตอนยํอยขั้นที่ 3 นักศึกษาวาง
แผนพัฒนาตน จะชํวยให๎นักศึกษาเกิดความเข๎าใจเกี่ยวกับข๎อจากัดในการออกแบบการเรียนการสอน
และรู๎แหลํงข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ในการแก๎ปัญหาหรือพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอน รวมทั้ง
สามารถนาข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช๎แก๎ไขปัญหา หรือพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อ
แก๎ไขปัญหาการเรียนรู๎ของนักเรียนได๎ และขั้นตอนยํอยที่ 4 นักศึกษาฝึกฝนออกแบบการเรียนการ
สอน โดยใช๎ข๎อมูล ความรู๎ที่ได๎จากการศึกษาค๎นคว๎า รํวมกับการได๎รับการชี้แนะจากครูพี่เลี้ยง อาจารย์
นิเทศก์ ผู๎รู๎และเพื่อนนักศึกษาที่เป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพและ ขั้นตอนยํอยที่ 5
นักศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ออกแบบไว๎ และสามารถ
ปรับปรุงแก๎ไขการออกแบบการเรียนการสอน รวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎เหมาะสมมากขึ้น โดย
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มุํงพิจารณาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนที่นักศึกษานาแผนการจัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาจากการออกแบบการ
เรียนการสอนไปจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
(2.3) การรํวมมือรวมพลังกัน: การดาเนินการตามกระบวนการได๎มีการ
กาหนดวําสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาควรจะมีความสามารถในการทางาน
แบบรํวมมือรวมพลัง ได๎แกํ ความสามารถในการสร๎างความไว๎ใจซึ่งกันและกันในการระบุเป้าหมาย
การเรียนรู๎ทั้งของตนเองและนักเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การเปิดใจ การสื่อสาร และการสะท๎อน
คิด เพื่อให๎การดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎แนวคิด
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
(Seashore et al., 2003) ระบุวํา การรํวมมือรวมพลังจะสํงผลกระทบทางบวกตํอการเรียนรู๎ของครู
ในฐานะสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ซึ่งการเรียนรู๎ของครูจะสํงผลตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
(2.4) การเปิดรับการชี้แนะในการปฏิบัติงาน: การดาเนินการตาม
กระบวนการในระยะวงจรแก๎ปัญหา ซึ่งเป็นระยะการแก๎ปัญหาหรือพัฒนาออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาที่สํงผลตํอปัญหาการเรียนรู๎ของนักเรียนในชั้นเรียน และมีลักษณะเป็นวงจรแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎และสะท๎อนผล ตามปกติ กรณีศึกษา จะเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพที่มีบทบาทใน
การเปิดรับการชี้แนะในการปฏิบัติงานมากกวําสมาชิกที่เป็นครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ อยํางไรก็
ตาม การดาเนินการตามกระบวนการ มีการเปิดพื้นที่ให๎เกิดการชี้แนะในการปฏิบัติงานแกํครูพี่เลี้ยง
และอาจารย์นิเทศก์จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางภาคและปลายภาค
(2.5) การสนทนาที่มุํงสะท๎อนผลการปฏิบัติงาน: กระบวนการมีหลักการ
สาคัญวําด๎วย การสนับสนุนให๎สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพมีโอกาสสังเกตการจัดการเรียนรู๎ของ
นักศึกษา และโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รวมทั้งสะท๎อนผลการออกแบบการเรียนการสอนและการ
จัดการเรียนรู๎ของนักศึกษา เพื่อชํวยให๎สมาชิกเห็นความสาคัญของผลที่เกิดขึ้นจากการออกแบบการ
เรียนการสอน และเพื่อแก๎ปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาที่สํงผลตํอการเรียนรู๎ของ
นักเรียนเพื่อชํวยให๎นักศึกษาเกิดพัฒนาการด๎านการออกแบบการเรียนการสอน ซึ่ง ณรงค์ฤทธิ์
อินทนาม (2553) ชี้ให๎เห็นวํา การสนทนาที่มุํงสะท๎อนผลการปฏิบัติงานของครูเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนางานอยํางไมํเป็นทางการ และ
(3) องค์ประกอบด๎านผลลัพธ์ คือ
(3.1) ผลการปฏิบัติงานตามที่คาดหวัง: ในขั้นที่ 3 การสร๎างกลไกขับเคลื่อน
การเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู มีการ
ให๎สมาชิกของชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพได๎มีโอกาสทบทวนผลการดาเนินงานที่ผํานมาในแงํมุมตํางๆ
เพื่อสรุปผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการและสามารถดาเนินการตามกระบวนการได๎อยํางตํอเนื่องใน
ระยะยาว และ
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(3.2) การเป็นสมาชิกและเครือขําย: การดาเนินงานตามกระบวนการทาให๎
เกิดการรวมกลุํมหรือการติดตํอสัมพันธ์กันทางวิชาชีพ โดยกรณีศึกษาตํางสาขาวิชา ตํางสถานศึกษา
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู และตํางระดับชั้นได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันในฐานะสมาชิกชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพที่เข๎ารํวมกระบวนการ อาจารย์นิเทศก์ตํางสาขาวิชาเกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ระหวํางกัน รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง นอกจากนั้นยังเกิด
เครือขํายครูพี่เลี้ยงระหวํางสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ผลการอภิปรายข๎างต๎น แสดงให๎เห็นวํา กระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครู ที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์ข๎อมูลทั้งจากเอกสารและข๎อมูลภาคสนาม สามารถ
ชํวยเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูได๎
2. การอภิปรายผลด้านการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
เมื่อพิจารณาผลการศึกษาสภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษา พบวํามีประเด็นในการอภิปรายดังนี้
1) นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูประสบปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอน
คล๎ายคลึงกัน แม๎จะฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษาที่มีสังกัดแตกตํางกัน และรับผิดชอบการ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา รวมทั้งระดับชั้นแตกตํางกัน ซึ่งประเด็นปัญหาที่พบ ได๎แกํ
การกาหนดโครงสร๎างและการจัดลาดับเนื้อหาสาระไมํเหมาะสม การเลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการ
สอนไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎ การเลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการ
สอนไมํหลากหลาย การลาดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ไมํตํอเนื่องและสอดคล๎อง การไมํ
สามารถออกแบบกิจกรรมให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎ และ การกาหนดแนวทางการ
วัดและประเมินผลไมํสอดคล๎องกับจุดประสงค์การเรียนรู๎ ซึ่งสอดคล๎องกับองค์ประกอบที่มีผลกระทบ
ตํอกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน ตามที่ Richey et al. (2011) ระบุไว๎ คือ (1)
องค์ประกอบด๎านผู๎เรียนและกระบวนการเรียนรู๎ (2) องค์ประกอบด๎านการเรียนรู๎และบริบทที่ชํวยให๎
ผู๎เรียนแสดงความสามารถ (3) องค์ประกอบด๎านโครงสร๎างเนื้อหาสาระ และการจัดลาดับสาระการ
เรียนรู๎ (4) องค์ประกอบด๎านยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู๎ (5) องค์ประกอบด๎านสื่อการเรียนรู๎และ
ระบบสนับสนุน และ (6) องค์ประกอบด๎านผู๎ออกแบบและกระบวนการออกแบบ
จากการศึกษาความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูกํอนการเข๎ารํวมกระบวนการ พบวํา แม๎นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูประสบ
ปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนคล๎ายคลึงกัน แตํสภาพของปัญหากลับมีความแตกตํางกัน
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เชํน ปัญหากาหนดโครงสร๎างและการจัดลาดับเนื้อหาสาระไมํเหมาะสม พบวํา นักศึกษาปฏิบัติการ
วิชาชีพครูมีสภาพปัญหาแตกตํางกันใน 3 ลักษณะ คือ (1) กาหนดสาระสาคัญหลายสาระพร๎อมกันใน
หนึ่งคาบเรียน (2) กาหนดคาบเรียนหลายคาบเรียนสาหรับสาระสาคัญเดียวกัน และ (3) ไมํคานึงถึง
สาระการเรียนรู๎ที่นักเรียนควรรู๎มากํอน เป็นต๎น ครูพี่เลี้ยงรวมทั้งอาจารย์นิเทศก์จึงควรให๎ความสาคัญ
กับสภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพแตํละคน เพื่อให๎
สามารถชํวยหาแนวทางที่จะชํวยให๎นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่ประสบปัญหาดังกลําวสามารถ
แก๎ไขปัญหาที่มีสภาพปัญหาแตกตํางกันจึงมีรายละเอียดแตกตํางกันไป
2) ประเด็นปัญหาหลักที่กรณีศึกษามีรํวมกัน คือ ปัญหาในการเลือกและระบุวิธีสอน
รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผลได๎
อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับเนื้อหาสาระ ผู๎เรียน และจุดประสงค์การเรียนรู๎ เป็นปัญหาที่กรณีศึกษา
ทุกคนมีรํวมกัน โดยกรณีศึกษา 11 คน ที่ประสบปัญหาการเลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํ
สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎ และกรณีศึกษา 10 คน เลือกใช๎วิธีสอนและ
เทคนิคการสอนไมํหลากหลาย ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข๎อมูลพบวํา การที่นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพ
ครูเลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎นั้น
มีสภาพปัญหาแตกตํางกันใน 2 ลักษณะ คือ (1) ไมํรู๎หลักการสอน ไมํรู๎วิธีและเทคนิคที่เหมาะสม 6
คน และ (2) รู๎หลักการสอน รู๎วิธีและเทคนิคการสอน แตํเลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํ
สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค์การเรียนรู๎ 5 คนเชํนเดียวกับปัญหาการเลือกใช๎วิธีสอน
และเทคนิคการสอนไมํหลากหลาย ที่พบวํา มีสภาพปัญหาแตกตํางกันใน 2 ลักษณะ คือ (1) ไมํรู๎วิธี
สอนอื่น และใช๎วิธีการสอนแบบบรรยายเป็นหลัก 7 คน และ (2) รู๎วิธีสอนอื่นนอกเหนือจากการ
บรรยาย แตํมีข๎อจากัดในการนาวิธีการสอนอื่นไปใช๎ 3 คน
ปัญหาดังกลําว สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ รสริน เจิมไธสง (2554) ที่ศึกษาสภาพ
ปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาครู พบวํา นักศึกษาครูเลือกใช๎วิธีสอนหรือ
รูปแบบการเรียนการสอนไมํสอดคล๎องกับจุดประสงค์การเรียนรู๎ สาระการเรียนรู๎ และเลือกใช๎เทคนิค
วิธีสอนได๎ไมํหลากหลาย รวมทั้ง นักศึกษาครูไมํสามารถระบุถึงจุดอํอนของแนวทาง เทคนิควิธีสอน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ที่ออกแบบการเรียนการสอนไว๎ ทาให๎นักศึกษาไมํสามารถปรับปรุงการ
ออกแบบการเรียนการสอนของตนเองได๎ ผลดังกลําวสะท๎อนให๎เห็นถึงชํองวํางระหวํางความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาครู และความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากาหนดไว๎ในมาตรฐานที่ 4 ประการหนึ่งวํา ครูจะต๎องสามารถ
ออกแบบการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับวัยของผู๎เรียน สามารถเลือกใช๎ พัฒนาและสร๎างสื่ออุปกรณ์เสริม
การเรียนรู๎ของผู๎เรียน และสามารถจัดกิจกรรมที่สํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎เรียนได๎
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3) ปัญหาการกาหนดโครงสร๎างและการจัดลาดับเนื้อหาสาระไมํเหมาะสม เป็นปัญหา
ที่นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูที่เป็นกรณีศึกษา 8 คน มีรํวมกัน โดยมีสภาพปัญหาแตกตํางกันใน 3
ลักษณะ คือ (1) กาหนดสาระสาคัญหลายสาระพร๎อมกันในหนึ่งคาบเรียน (2) กาหนดคาบเรียนหลาย
คาบเรียนสาหรับสาระสาคัญเดียวกัน และ (3) ไมํคานึงถึงสาระการเรียนรู๎ที่นักเรียนควรรู๎มากํอน
เนื่องจากนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูกาหนดโครงสร๎างการสอนหรือกาหนดการสอนรายภาคโดย
เรียงลาดับเนื้อหาสาระตามที่หนังสือเรียนกาหนดไว๎เป็นหลัก ดังนั้น จึงทาให๎การกาหนดสาระการ
เรียนรู๎ในบางคาบเรียนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูไมํเหมาะสม โดยพบวํา กรณีศึกษา ครูพี่
เลี้ยง และอาจารย์นิเทศเห็นวําปัญหาการกาหนดโครงสร๎างและการจัดลาดับเนื้อหาสาระไมํเหมาะสม
เป็นปัญหาที่กรณีศึกษาควรแก๎ไขเป็นอันดับแรก เนื่องจากหากกาหนดโครงสร๎างและจัดลาดับเนื้อหา
สาระของรายวิชาไมํเหมาะสม ยํอมสํงผลตํอเนื้อหาสาระที่จะต๎องออกแบบการเรียนการสอนในแตํละ
หนํวย และแตํละคาบเรียน ซึ่งอาจารย์นิเทศทํานหนึ่งระบุวํา “การกาหนดโครงสร๎างและการจัดลาดับ
เนื้อหาสาระ เหมือนกับการติดกระดุม หากติดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุมเม็ดตํอไปยํอมติดไมํถูกต๎อง”
ซึ่งกรณีศึกษาสํวนใหญํกาหนดโครงสร๎างและจัดลาดับเนื้อหาสาระที่ต๎องออกแบบการเรียนการสอน
และต๎องนาไปใช๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในแตํละคาบเรียนโดยยึดลาดับกํอนหลังตามที่หนังสือเรียน
กาหนดไว๎เป็นหลัก จึงทาให๎เนื้อหาสาระดังกลําวไมํสอดคล๎องกับการเรียนรู๎ของผู๎เรียน และสํงผลตํอ
การออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษา ดังตัวอยํางเชํน การกาหนดโครงสร๎างและการ
จัดลาดับเนื้อหาสาระของกรณีศึกษาที่สอนวิชาภาษาไทยตามที่หนังสือเรียนกาหนด ทาให๎ในบางคาบ
เรียนมีเนื้อหาสาระที่ต๎องนามาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ไมํสอดคล๎องกัน โดยต๎องออกแบบการเรียนการ
สอน เพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับตัวสะกดตรงตามมาตรา กง และ กม รํวมกับตัวสะกด
ไมํตรงตามมาตร กก และ กบ ในคาบเรียนหนึ่ง และอีกคาบเรียนหนึ่ง ต๎องออกแบบการเรียนการสอน
เพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับตัวสะกดตรงตามมาตรา เกย และ เกอว รํวมกับตัวสะกดไมํ
ตรงตามมาตร กด และ กน ทาให๎กรณีศึกษาประสบปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอน และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ เป็นต๎น
4) ในชํวงสัปดาห์แรกการระบุสภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของ
กรณีศึกษาโดยสํวนใหญํเกิดจากความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์เป็นหลัก อาจเนื่องมาจากครูพี่เลี้ยงมี
ความกังวลวํา หากให๎ข๎อมูลที่พบวํา กรณีศึกษามีปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ หรือนักเรียนที่
กรณีศึกษารับผิดชอบไมํเกิดการเรียนรู๎ตามที่กาหนด อันเนื่องมาจากการออกแบบการเรียนการสอน
ของกรณีศึกษา จะสํงผลกระทบทางลบตํอการประเมินการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของกรณีศึกษา
สํวนกรณีศึกษาเองนั้น แม๎จะบอกได๎วําการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เกิดจากการออกแบบการเรียนการ
สอนของตนเองนั้น ยังไมํสามารถทาให๎นักเรียนมีสํวนรํวมกับการเรียนและไมํเกิดการเรียนรู๎ตาม
จุดประสงค์ที่กาหนดไว๎ แตํก็ยังไมํสามารถระบุถึงจุดที่เป็นปัญหาและควรได๎รับการแก๎ไข ซึ่งสอดคล๎อง
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กับผลการศึกษาของ รสริน เจิมไธสง (2554) ที่พบวํา นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูขาดความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอน ขาดความเชื่อมั่นที่จะวิเคราะห์การสอน และไมํสามารถระบุข๎อบกพรํอง
ที่เกิดจากการออกแบบการเรียนการสอนของตนเองได๎
อยํางไรก็ตามเมื่อผู๎วิจัย ในฐานะของผู๎ดาเนินการได๎อธิบายถึงความสาคัญและความ
จาเป็นในการรํวมกันระบุปัญหาดังกลําว และชี้แจงให๎ครูพี่เลี้ยง รวมทั้งนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
ที่เป็นกรณีศึกษามั่นใจวํา สภาพปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาที่ระบุในระหวําง
การเข๎ารํวมกระบวนการนั้นไมํมีผลตํอคะแนนการประเมินการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูโดยอาจารย์
นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยงและกรณีศึกษาก็สามารถสะท๎อนพฤติกรรมการเรียนรู๎ของผู๎เรียน การจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ของกรณีศึกษา ที่อาจเป็นผลมาจากปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนได๎
ผลการอภิปรายข๎างต๎น แสดงให๎เห็นวํา สภาพปัญหาการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูนั้นมีความสอดคล๎อง และสํงผลตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในชั้น
เรียน และสํงผลตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน และแม๎กรณีศึกษาจะมีสภาพปัญหาการออกแบบการเรียน
การสอนรํวมกัน แตํกลับพบวํา รายละเอียดของการเกิดปัญหาอาจมีความแตกตํางกันอยูํบ๎าง การระบุ
สภาพปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นนี้จะชํวยให๎การเสริมสร๎างความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพเกิดได๎อยํางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลภาคสนาม พบวํา สภาพปัญหาในการออกแบบการเรียน
การสอนของกรณีศึกษาลดลงจากเดิม เมื่อพิจารณาผลด๎านการเสริมสร๎างความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูพบวํามีประเด็นในการอภิปรายดังนี้
1) สภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
มีความสอดคล๎องกัน เมื่อกรณีศึกษาสามารถแก๎ไขปัญหาหนึ่งได๎ จะสํงผลตํอการแก๎ไขปัญหาอื่นๆ เชํน
การจัดลาดับเนื้อหาสาระที่เหมาะสมในแตํละคาบเรียนจะสํงผลตํอการออกแบบการเรียนการสอนของ
กรณีศึกษา โดยชํวยให๎กรณีศึกษาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และ
จุดประสงค์การเรียนรู๎ รวมทั้งชํวยให๎นักเรียนมีสํวนรํวมกับกิจกรรมการเรียนรู๎มากขึ้นกรณีศึกษาที่ 2
สามารถแก๎ไขปัญหาการเลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอนไมํสอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ และ
จุดประสงค์การเรียนรู๎ และการไมํสามารถออกแบบกิจกรรมให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎
ได๎ในวงจรแก๎ปัญหารอบแรก แม๎ปัญหาดังกลําวไมํได๎เป็นปัญหาแรกที่ต๎องการแก๎ไข
2) สภาพปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนสามารถเกิดขึ้นใหมํได๎เสมอ เมื่อ
สถานการณ์ เชํน เนื้อหาสาระ บริบทชั้นเรียน เปลี่ยนแปลงไป จากข๎อมูลภาคสนามพบวํา บางสภาพ
ปัญหา กรณีศึกษาบางคนสามารถแก๎ไขได๎สมบูรณ์ในวงจรแก๎ปัญหาหนึ่ง เมื่ออยูํในอีกวงจรแก๎ปัญหา
กลับพบวําสภาพปัญหาดังกลําวอาจเกิดขึ้นซ้าได๎อีก เนื่องจาก เนื้อหาสาระ และบริบทชั้นเรียน

292
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การรํวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ของสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ได๎แกํ กรณีศึกษา ครูพี่เลี้ยง รวมทั้งอาจารย์นิเทศก์ ชํวยให๎
สามารถค๎นพบสภาพการออกแบบการเรียนการสอนที่เป็นปัญหาได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น
3) กรณีศึกษา รวมทั้งครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ต๎องการให๎กรณีศึกษาพัฒนาการ
การเลือกใช๎เทคนิคและวิธีสอนให๎มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เมื่อกรณีศึกษาสามารถแก๎ไขสภาพ
ปัญหาดังกลําวได๎แล๎ว อาจเนื่องมาจาก กรณีศึกษาต๎องการพัฒนาตนเองเพื่อให๎มีตัวอยํางการ
ออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎วิธีการสอนและเทคนิคการสอนที่สามารถนาไปประยุกต์ใช๎ได๎ใน
บริบทที่แตกตํางกัน เนื่องจากแม๎กรณีศึกษาจะเลือกประเด็นในการพัฒนาเพียงประเด็นเดียว คือ
“ความหลากหลาย” แตํในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผลนักศึกษาจะได๎รับฟังข๎อมูลที่เป็น
ประโยชน์เกี่ยวกับการออกแบบ “สอดคล๎อง” รํวมด๎วย ซึ่งครูพี่เลี้ยงรวมทั้งอาจารย์นิเทศก์ก็จะได๎รํวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกใช๎เทคนิคและวิธีสอนให๎มีความหลากหลาย ครูพี่เลี้ยง
สามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานของตนเองได๎ สํวนอาจารย์นิเทศก์ ความสาคัญของการ
ต๎องการให๎นิสิตเกิดการพัฒนาด๎านการเลือกใช๎เทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายนําจะอยูํที่เป็นการชํวย
พัฒนานิสิตได๎ครอบคลุมประเด็นอื่นๆ รํวมด๎วย เนื่องจากการที่กรณีศึกษาสามารถเลือกใช๎เทคนิควิธี
สอนที่มีความหลากหลาย มาออกแบบการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎รวมทั้ง
จุดประสงค์ โดยลาดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมได๎อยํางตํอเนื่อง จนสามารถนาไปพัฒนาเป็นแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ชํวยให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ นําจะสามารถชํวยให๎นักเรียนเกิดการ
เรียนรู๎ได๎ดียิ่งขึ้น และอาจกลําวได๎วําอาจารย์นิเทศก์มีตัวอยํางแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในการให๎คาแนะนาในการนิเทศนักศึกษา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูคนอื่นๆ ตํอไป
4) สาเหตุที่ทาให๎กรณีศึกษาสามารถแก๎ไขปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอน
ของตนเองได๎ อาจเนื่องมาจากเหตุผลดังตํอไปนี้
4.1) มีการประสานความรํวมมือกันระหวํางครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ ซึ่ง
ชํวยให๎นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูได๎รับข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาการออกแบบการเรียน
การสอนของตนเองในทิศทางที่ไมํขัดแย๎งกัน และชํวยสนับสนุนซึ่งกันและกัน เนื่องจากบางคาแนะนา
ของอาจารย์นิเทศก์อาจไมํเหมาะสมกับบริบทการนาไปใช๎ในชั้นเรียนของกรณีศึกษา การรํวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ จะชํวยให๎กรณีศึกษาเกิดการผสมผสาน
ข๎อมูล ความรู๎ที่เป็นประโยชน์ตํอการนาไปใช๎ได๎อยํางแท๎จริง
4.2) มีการระบุสภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของกรณีศึกษาแตํ
ละคนชัดเจน และในการดาเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการ มุํงเน๎นที่การแก๎ไขปัญหาดังกลําว
เป็นหลัก เนื่องจาก หลักการสาคัญประการหนึ่งของการออกแบบการเรียนการสอน ที่ Morrison et
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al. (2011) กาหนดไว๎คือ กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนมักเริ่มต๎นที่การระบุปัญหาในการ
ออกแบบการเรียนการสอน โดยต๎องพิจารณาวํา ปัญหานั้นสามารถแก๎ไขได๎โดยใช๎กระบวนการเรียน
การสอนที่จะออกแบบหรือไมํ และจาเป็นต๎องใช๎สื่อการเรียนรู๎ และความรู๎ รวมทั้งทักษะที่จาเป็น
อะไรบ๎าง
4.3) หลังจากการดาเนินการในขั้นตอนที่ 4 การฝึกฝนออกแบบการเรียนการ
สอน และหลังจากขัน้ ที่ 5 นักศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ สมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพภายใน
สถานศึกษาทาการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการ
สอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของกรณีศึกษา ซึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผลทั้งหลัง
การออกแบบการเรียนการสอน และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวทางที่ออกแบบไว๎
กรณีศึกษาจะได๎ทบทวน สะท๎อนคิด เกี่ยวกับข๎อจากัด จุดที่ควรปรับปรุงในการออกแบบการเรียนการ
สอนของตนเอง ซึ่งการทบทวน วิเคราะห์จุดอํอน จุดดีของการออกแบบการเรียนการสอนในตัวอยําง
แผนการจัดการเรียนการสอน และแผนการจัดการเรียนการสอนของตนเอง จะชํวยให๎นักศึกษา
สามารถระบุจุดดี จุดอํอนของการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อใช๎ในการออกแบบการเรียนการ
สอนและปรับแผนการเรียนการสอนใหมํที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณคําแตกตํางจากแผนการจัดการ
เรียนการสอนเดิม (รสริน เจิมไธสง, 2554)
4.4) การรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางสมาชิกในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
ชํวยให๎นักศึกษาได๎ฝึกวิเคราะห์จุดดี จุดบกพรํองของการออกแบบการเรียนการสอนทั้งของตนเอง
รวมทั้งเพื่อนนักศึกษาที่เป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ รวมทั้งได๎ข๎อ มูลที่เป็นประโยชน์ตํอ
การออกแบบการเรียนการสอนของตนเองในครั้งตํอไป ซึ่งข๎อมูลดังกลําว อาจเป็นข๎อมูลที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผลการปฏิบัติของตัวนักศึกษาเอง หรืออาจเป็นข๎อมูลที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสะท๎อนผลการปฏิบัติของเพื่อนนักศึกษาที่เป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพภายในสถานศึกษาเดียวกัน
เหตุผลดังกลําวข๎างต๎น สอดคล๎องกับแนวคิดของ Niess (2008) ที่เสนอวํา กลยุทธ์ที่สาคัญที่
ทาให๎นักศึกษาครูสามารถพัฒนาความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนได๎ ก็คือ การให๎
นักศึกษาครูที่อยูํในสาขาวิชาเดียวกันได๎เรียนรู๎รํวมกันผํานประสบการณ์ตรงในกลุํมนักเรียนที่แตกตําง
กันไป โดยจะต๎องให๎นักศึกษาครูระบุประเด็นหัวข๎อที่จะวางแผนการสอน และออกแบบแนวทางการ
จัดการเรียนรู๎ การตัดสินใจระบุประเด็นหัวข๎อที่จะวางแผนการสอน และออกแบบแนวทางการจัดการ
เรียนรู๎ด๎วยตนเอง จึงนําจะเป็นสิ่งสาคัญที่ชํวยให๎กรณีศึกษาสามารถแก๎ไขปัญหาการออกแบบการ
เรียนการสอนของตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
สาหรับผู๎ที่สนใจจะเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช๎แนวคิด
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ควรปฏิบัติดังนี้
1) ศึกษาการดาเนินการตามกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการ
เรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพโดยเฉพาะอยําง
ยิ่งหลักการสาคัญ และโครงสร๎างการดาเนินงานของกระบวนการ ทั้งในสํวนของรูปแบบของการ
ดาเนินการ และลักษณะการรวมกลุํมยํอยของสมาชิกภายในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ให๎มีความ
เหมาะสมกับสภาพการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู เนื่องจากการ
ดาเนินการตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพต๎องอาศัยความรํวมมือของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องหลาย
ฝ่าย
2) ผู๎ดาเนินการควรจัดให๎มีการประชุมชี้แจงให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ในการดาเนินการ
เสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตาม
แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ประกอบด๎วย นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ครูพี่เลี้ยง และ
อาจารย์นิเทศก์ รวมทั้งผู๎บริหารสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ได๎รับทราบข๎อมูลรวมทั้งแนว
ทางการปฏิบัติที่สอดคล๎องกัน
3) การดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ต๎องอาศัยการรํวมมือรวมพลัง
ความยืดหยุํน และระบบการจัดการเพื่อวางแผนจัดตารางเวลาการดาเนินการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งใน
ระยะแรก คือ ระยะที่ 1 การวางระบบการใช๎กระบวนการ เพื่อเตรียมความพร๎อมกํอนการเริ่ม
ดาเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการ
4) การดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพควรพิจารณาการดาเนินการให๎
สอดคล๎องกับบริบทการทางานภายในสถานศึกษาแตํละแหํง และต๎องอาศัยระยะเวลา ดาเนินการ
อยํางคํอยเป็นคํอยไป และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดาเนินการให๎สอดคล๎องกับวัฒนธรรมการทางาน
ภายในสถานศึกษา
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาผลของรูปแบบของการดาเนินการเสริมสร๎างความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
และลักษณะการรวมกลุํมยํอยของสมาชิกภายในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
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2) ควรมีการศึกษาผลของกระบวนการเสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการ
เรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพที่มีตํอ
อาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง เนื่องจากการวิจัยนี้มุํงเก็บรวบรวมข๎อมูลที่สะท๎อนถึงความสามารถใน
การออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูทเี่ ป็นกรณีศึกษาหลักเทํานั้น
3) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอความสาเร็จและความยั่งยืนของการดาเนินการ
เสริมสร๎างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตาม
แนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
4) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการนาแนวคิดชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพไปใช๎ในการ
พัฒนาสมรรถนะด๎านอื่นๆ ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ในลักษณะของระบบฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพครู หรือกระบวนการที่ใช๎พัฒนานักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
5) ควรมีการศึกษาและวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอน
ของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลของประเด็นปัญหาในการออกแบบการเรียนการ
สอนที่ชัดเจน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการ
เสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

อาจารย์พิเศษ
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี

อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์

อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ

5. รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร

อาจารย์ประจา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติ ศรีประเสริฐ

ผู๎อานวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทาง
การศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ข.
ตัวอย่างสาระบางส่วนในคู่มือการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู

310
(หน๎าปก)

311
(ปกใน)

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
เรื่อง
“การเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู: การวิจัยกรณีศึกษา”

ของ
นางสาวเรวณี ชัยเชาวรัตน์

นิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ ดร.ชาริณี ตรีวรัญญู อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ม้าคนอง อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

เมษายน 2558

312
(คานา)

313

(สารบัญ)

314

315

(ใบปะหน๎า สํวนที่ 1)

316

(ใบปะหน๎า สํวนที่ 2)

317

(ใบปะหน๎า สํวนที่ 3)
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ขั้นสร้างกลุ่มชุมชน (Community Building) เป็นขั้นตอนของการเตรียมการให้นักศึกษา ครูพี่
เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์เกิดการรวมตัวกัน โดยการให้นักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์
รวมตัวกันเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้รวมทั้งวาง
แผนการดาเนินงานในฐานะสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน
การดาเนินงานในขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
เสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู ให้แก่ นักศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ รวมทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์เกิดการรวมตัวกัน
เป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและร่วมกันกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้รวมทั้งวางแผนการ
ดาเนินงานในฐานะสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
การดาเนินงานในขั้นตอนนี้ มีแนวทางการดาเนินงานสาหรับผู้ที่มีส่วนเกีย่ วข้อง ดังนี้
 แนวทางการดาเนินงานสาหรับผู้ใช้กระบวนการ
ผู้ใช้กระบวนการมีบทบาทในการประสานงาน เตรียมการ และให้คาปรึกษา โดยมีแนวทาง
ได้แก่
1. เตรียมการเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของสมาชิก PLC ตามกระบวนการฯ โดยศึกษา
รายละเอียดการดาเนินการตามกระบวนการฯ และทาความเข้าใจการดาเนินการในแต่ละระยะ เพื่อ
วางแผนการดาเนินการจัดการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูตามกระบวนการ รวมทั้งเตรียมการพัฒนา
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ระบบเทคโนโลยีสนับสนุน โดยการสร้างสังคมออนไลน์ เพื่อให้สมาชิก PLC ได้ใช้เป็นแหล่งข้อมูล
และสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. ประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ รวมทั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูเพื่อนัดหมายเข้าประชุมชี้แจงการดาเนินการเสริมสร้าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษาแต่ละแห่งเพื่อให้นักศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์
และผู้บริหารรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการร่วมกัน
3. ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ รวมทั้งการวางแผนการ
ดาเนินงานในฐานะสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแก่สมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่ง
ประกอบด้วย นักศึกษา ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ที่สนใจเข้าร่วมกระบวนการ
4. ตรวจสอบตารางเวลาในการดาเนินการตามกระบวนการฯ ของแต่ละสถานศึกษาจากที่
ได้วางแผนไว้ เพื่อนัดหมายและประสานงานอาจารย์นิเทศก์เข้าสังเกตการสอนและการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิก PLC แต่ละสัปดาห์ โดยต้องทาการตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
ตารางเวลาในแต่ละสัปดาห์เพื่อปรับตารางเวลาในการดาเนินการตามกระบวนการฯ ให้เป็นปัจจุบัน
 แนวทางการดาเนินงานสาหรับสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
o อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารสถานศึกษา
1. ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกระบวนการฯ ร่วมกับนักศึกษาครูที่อยู่ใน
ความดูแล ที่สมัครใจเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูตามกระบวนการ
2. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดาเนินการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบ
การเรียนการสอนตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
3. ระบุเป้าหมายการเรียนรู้รวมทั้งวางแผนการดาเนินงานในฐานะสมาชิก PLC
ร่วมกับนักศึกษา
o นักศึกษา
1. นักศึกษาที่สนใจ แสดงความสมัครใจเข้าร่วมการดาเนินการเสริมสร้าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดาเนินการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบ
การเรียนการสอนตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู
3. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลเกี่ยวกับระบุเป้าหมายการเรียนรู้
รวมทั้งวางแผนการดาเนินงานในฐานะสมาชิก PLC ร่วมกับครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์
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เป้าหมายการเรียนรู้ รวมทั้งแผนการดาเนินงานนั้น สมาชิกสามารถบันทึกได้โดยใช้แบบบันทึก
แผนการดาเนินงานตามกระบวนการฯ ดังนี้
แบบบันทึกแผนการดาเนินงานของสถานศึกษา
รายชื่อสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
โรงเรียน...............................................................สังกัด....................................................

ผู้บริหารสถานศึกษา
.........................................................................................................................
นักศึกษาครู
1. (S1)...............................สาขาวิชา........................หมายเลขโทรศัพท์......................
2. (S2)...............................สาขาวิชา........................หมายเลขโทรศัพท์......................
ครูพี่เลี้ยง
1. ..................................................หมายเลขโทรศัพท์......................................
2. ..................................................หมายเลขโทรศัพท์......................................
อาจารย์นิเทศก์
1. ..........................................................หมายเลขโทรศัพท์......................................
2. ..........................................................หมายเลขโทรศัพท์......................................
เป้าหมายการเรียนรู้ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...
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ภาคผนวก ค.
เป้าหมายการดาเนินงานตามกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา
เป้าหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ภายในโรงเรียนแต่ละแห่ง
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพในโรงเรียน ก.
เน๎นการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเป็นสาคัญ และเน๎นให๎
(สังกัดเทศบาล เน๎นสมาชิกสาขาวิชา
ผู๎เรียนอํานออก เขียนได๎ และใช๎ภาษาไทยได๎
ภาษาไทย)
อยํางถูกต๎องเหมาะสมตามวัย และสามารถ
นาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎อยํางเหมาะสม
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพในโรงเรียน ข.
ผู๎เรียนอํานออกเขียนได๎ กล๎าแสดงออก มีความ
(สังกัด สพป. เน๎นสมาชิกสาขาวิชาภาษาไทย) มั่นใจในตนเอง
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพในในโรงเรียน ค. ผู๎เรียนมีความรู๎คูํคุณธรรมตามหลักคํานิยม 12
(สังกัดเทศบาล เน๎นสมาชิกสาขาวิชาสังคม ประการ
ศึกษา)
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพในในโรงเรียน ง. ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎บนฐานสมรรถนะสาคัญ
(สังกัด สพป. เน๎นสมาชิกสาขาวิชาสังคม
ของผู๎เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูํ
ศึกษา)
ความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลก
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ภาคผนวก ง.
ตัวอย่าง แผนการดาเนินงานตามกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา
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แผนการดาเนินการตามกระบวนการฯ
โรงเรียน ก.
วันที่
พ 10 มิ.ย.
58
ขั้นที่
2
อ16 มิ.ย.58
พ17 – อา21
มิ.ย.58
อ23 มิ.ย.58
ขั้นที่
3-5
(P1)

พ 24 มิ.ย.
58

อ 30 มิ.ย.58
พ1 – อา12
ก.ค.58
อ14 ก.ค.58
ขั้นที่
พ15 ก.ค.58
3-5
(P2)

เวลา
8.30 – 9.30

กิจกรรม
นักศึกษา

ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์
เข้าสังเกตการสอน นิเทศ
การสอน สรุปประเด็นสภาพ
ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
การเรียนการสอนของ
นักศึกษา

กรณีศึกษา1 จัดกิจกรรมการ
ป.1/3
เรียนรูต้ าม
9.30 – 10.30 กรณีศึกษา2 แนวทางที่ได้
ออกแบบไว้
ป.6/2
10.30 –11.30 กรณีศึกษา3
ป.3/2
11.30 –12.00 Interview หลังสอน
14.30 –15.30 ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ สะท้อนผล: สภาพปัญหาในการ
ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
1. ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหา
ให้ข้อมูล คาแนะนาที่เป็น
2. ออกแบบการเรียนการสอน
ประโยชน์ต่อการแก้ไข
ปัญหาของนักศึกษา
14.30 –15.30 ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ สะท้อนผล: หลังออกแบบการเรียนการ
สอน
8.30 – 9.30 น. กรณีศึกษา1 จัดกิจกรรมการ
เข้าสังเกตการสอน นิเทศ
ป.1/3
เรียนรูต้ ามแนวทาง การสอน สรุปประเด็น
สภาพการเรียนรู้ของ
9.30 – 10.30 กรณีศึกษา2 ที่ได้ออกแบบไว้
ผู้เรียนที่ เกี่ยวข้องกับการ
ป.6/2
ออกแบบการเรียนการ
10.30 –11.30 กรณีศึกษา3
สอนของนักศึกษา
ป.3/2
11.30 –12.00 Interview หลังสอน
14.30 –15.30 ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ สะท้อนผล: หลังการจัดการเรียนรู้
1. ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหา
ให้ข้อมูล คาแนะนาที่เป็น
2. ออกแบบการเรียนการสอน
ประโยชน์ต่อการแก้ไข
ปัญหาของนักศึกษา
14.30 –15.30 ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ สะท้อนผล: หลังออกแบบการเรียนการ
สอน
8.30 – 9.30
กรณีศึกษา1 จัดกิจกรรมการ
เข้าสังเกตการสอน นิเทศ
ป.1/3
เรียนรูต้ ามแนวทาง การสอน สรุปประเด็น
สภาพการเรียนรู้ของ
9.30 – 10.30 กรณีศึกษา2 ที่ได้ออกแบบไว้
ผู้เรียนที่ เกี่ยวข้องกับการ
ป.6/2
ออกแบบการเรียนการ
10.30 –11.30 กรณีศึกษา3
สอนของนักศึกษา
ป.3/2
11.30 –12.00 Interview หลังสอน

325
วันที่
อ 21 ก.ค.58
พ22 ก.ค. –
อา16 ส.ค.
58
อ18 ส.ค.58
ขั้นที่ พ19 ส.ค.58
3-5
(P3)

อ 25 ส.ค.58
พ26 ส.ค. –
อา6 ก.ย.58
อ8 ก.ย.58
ขั้นที่
3-5
(P4)

พ9 ก.ย.58

อ 15 ก.ย.58

เวลา

กิจกรรม
นักศึกษา

ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์
14.30 –15.30 ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ สะท้อนผล: หลังการจัดการเรียนรู้
1. ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหา
ให้ข้อมูล คาแนะนาที่เป็น
2. ออกแบบการเรียนการสอน
ประโยชน์ต่อการแก้ไข
ปัญหาของนักศึกษา
14.30 –15.30 ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ สะท้อนผล: หลังออกแบบการเรียนการ
สอน
8.30 – 9.30
กรณีศึกษา1 จัดกิจกรรมการ
เข้าสังเกตการสอน นิเทศ
ป.1/3
เรียนรูต้ าม
การสอน สรุปประเด็นสภาพ
แนวทางที
ไ
่
ด้
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่
9.30 – 10.30 กรณีศึกษา2
ออกแบบไว้
เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
ป.6/2
การเรียนการสอนของ
10.30 –11.30 กรณีศึกษา3
นักศึกษา
ป.3/2
11.30 –12.00 Interview หลังสอน
14.30 –15.30 ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ สะท้อนผล: หลังการจัดการเรียนรู้
1. ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหา
ให้ข้อมูล คาแนะนาที่เป็น
2. ออกแบบการเรียนการสอน
ประโยชน์ต่อการแก้ไข
ปัญหาของนักศึกษา
14.30 –15.30 ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ สะท้อนผล: หลังออกแบบการเรียนการ
สอน
8.30 – 9.30
กรณีศึกษา1 จัดกิจกรรมการ
เข้าสังเกตการสอน นิเทศ
ป.1/3
เรียนรูต้ าม
การสอน สรุปประเด็นสภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่
9.30 – 10.30 กรณีศึกษา2 แนวทางที่ได้
ออกแบบไว้
เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
ป.6/2
การเรียนการสอนของ
10.30 –11.30 กรณีศึกษา3
นักศึกษา
ป.3/2
11.30 –12.00 Interview หลังสอน
14.30 –15.30 ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ สะท้อนผล: หลังการจัดการเรียนรู้

ภาคผนวก จ.
ข้อมูลพื้นฐานของกรณีศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์

ข้อมูลพื้นฐานของกรณีศึกษา
ภาระงานสอน

กรณี
ศึกษา

สาขา
วิชา

สถานศึกษาฝึก
ประสบการณ์

1

ภาษา
ไทย

โรงเรียน ก.

ภาษาไทย ป. 1

2

ภาษา
ไทย

โรงเรียน ก.

ภาษาไทย ป.3
และ ป.4
กิจกรรมแนะแนว
ลูกเสือ
ชุมนุม

3

ภาษา
ไทย

โรงเรียน ก.

ภาษาไทย ป.5
และ ป.6
กิจกรรมแนะแนว
ลูกเสือ
ชุมนุม

4

ภาษา
ไทย

โรงเรียน ข.

ภาษาไทย ป.2
และ ป.4
ลูกเสือ
ชุมนุม

5

ภาษา
ไทย

โรงเรียน ข.

ภาษาไทย ม.1
และ ม.2
ลูกเสือ
ชุมนุม

รายวิชา

ภาระงานอื่น
คาบ/
สัปดาห์
8
- ครูเวรประตูโรงเรียน
- กิจกรรมที่ได๎รับมอบหมาย ของ
กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย
เชํน กิจกรรมวันสุนทรภูํ การ
ประกวดแขํงขันวิชาการในกลุํม
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
12
- ครูเวรประตูโรงเรียน
- กิจกรรมที่ได๎รับมอบหมาย ของ
1
กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย
1
เชํน กิจกรรมวันสุนทรภูํ การ
1
ประกวดแขํงขันวิชาการในกลุํม
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
8
- ครูเวรประตูโรงเรียน
- กิจกรรมที่ได๎รับมอบหมาย ของ
1
กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย
1
เชํน กิจกรรมวันสุนทรภูํ การ
1
ประกวดแขํงขันวิชาการในกลุํม
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
6
- ครูเวรประจาวัน
- บรรณารักษ์ห๎องสมุด
1
- กิจกรรมที่ได๎รับมอบหมายอื่นๆ
1
ของกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
เชํน กิจกรรมวันสุนทรภูํ การ
ประกวดแขํงขันวิชาการ
6
- ครูเวรประจาวัน
- บรรณารักษ์ห๎องสมุด
1
- กิจกรรมที่ได๎รับมอบหมายอื่นๆ
1
ของกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
เชํน กิจกรรมวันสุนทรภูํ การ
ประกวดแขํงขันวิชาการ

328
ภาระงานสอน

กรณี
ศึกษา

สาขา
วิชา

สถานศึกษาฝึก
ประสบการณ์

6

สังคม
ศึกษา

โรงเรียน ค.

สังคมศึกษา ป.5
และ ป.6
ลูกเสือ
ชุมนุม

7

สังคม
ศึกษา

โรงเรียน ค.

สังคมศึกษา ม.1
ลูกเสือ
ชุมนุม

8

สังคม
ศึกษา

โรงเรียน ค.

สังคมศึกษา ม.3
ลูกเสือ
ชุมนุม

9

สังคม
ศึกษา

โรงเรียน ง.

สังคมศึกษา ป.5
และ ป.6
ลูกเสือ
ชุมนุม

รายวิชา

ภาระงานอื่น
คาบ/
สัปดาห์
8
- ประจาชั้น ป.6/1
- ครูเวรประจาวันจันทร์
1
- คุมแถวนักเรียนชั้น ป.6 เวลา
1
เคารพธงชาติและเวลาเข๎ารํวม
กิจกรรมตํางๆ
- กิจกรรมที่ได๎รับมอบหมายอื่นๆ
ของกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคม
ศึกษา เชํน กิจกรรมวันสาคัญทาง
ศาสนาตํางๆ การประกวดแขํงขัน
วิชาการในกลุํมโรงเรียนสังกัด
เทศบาล
8
- ประจาชั้น ม.1/3
1
- ครูเวรประจาวันจันทร์
1
- กิจกรรมที่ได๎รับมอบหมายอื่นๆ
ของกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคม
ศึกษา เชํน กิจกรรมวันสาคัญทาง
ศาสนาตํางๆ การประกวดแขํงขัน
วิชาการในกลุํมโรงเรียนสังกัด
เทศบาล
8
- ประจาชั้น ม.3/3
1
- ครูเวรประจาวันจันทร์
1
- กิจกรรมที่ได๎รับมอบหมายอื่นๆ
ของกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคม
ศึกษา เชํน กิจกรรมวันสาคัญทาง
ศาสนาตํางๆ การประกวดแขํงขัน
วิชาการในกลุํมโรงเรียนสังกัด
เทศบาล
9
- ครูเวรประจาวัน
1
- กิจกรรมที่ได๎รับมอบหมายอื่นๆ
1
ของกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคม
ศึกษา เชํน แขํงขันทักษะวิชาการ
จัดบอร์ด เป็นต๎น
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ภาระงานสอน

กรณี
ศึกษา

สาขา
วิชา

สถานศึกษาฝึก
ประสบการณ์

10

สังคม
ศึกษา

โรงเรียน ง.

สังคมศึกษา ป.4
และ ป.6
ลูกเสือ
ชุมนุม

11

สังคม
ศึกษา

โรงเรียน ง.

สังคมศึกษา ม.2
ลูกเสือ
ชุมนุม

รายวิชา

ภาระงานอื่น
คาบ/
สัปดาห์
9
- ครูประจาชั้น
- ครูเวรประจาวัน
1
- กิจกรรมที่ได๎รับมอบหมายอื่นๆ
1
ของกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคม
ศึกษา เชํน แขํงขันทักษะวิชาการ
จัดบอร์ด เป็นต๎น
8
- งานด๎านวิชาการโครงการสาระ
1
สังคมศึกษา
1
- กิจกรรมที่ได๎รับมอบหมายอื่นๆ
ของกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคม
ศึกษา เชํน แขํงขันทักษะวิชาการ
จัดบอร์ด เป็นต๎น

ข้อมูลพื้นฐานของครูพี่เลี้ยง
ประสบการณ์การนิเทศ
กรณี
วุฒิ
ที่ ศึกษาที่ เพศ อายุ การศึกษา/
จานวน
สาขา
แนวทาง
ดูแล
ปีการศึกษา
ปี
1 กรณีที่ 1 หญิง 58 ค.บ.
วิทยา1 รายบุคคล
การ
ศาสตร์
20 นาที/
ประถมศึกษา
1 ครั้ง/
/2529
สัปดาห์
2 กรณีที่ 1 หญิง 41 ค.บ.
การ
ประถมศึกษา
/2539

3 กรณีที่ 2 หญิง 59

ค.บ.
การ
ประถมศึกษา
/2529

-

-

-

ภาระงาน
สอน: 19 คาบ/สัปดาห์
อื่นๆ:ประจาชั้น และดูแล
ห๎องสมุดของโรงเรียน
สอน: 13 คาบ/สัปดาห์
อื่นๆ:ประจาชั้น และ
โครงการเกีย่ วกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎กลุํม
สาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย
ของโรงเรียน
สอน: 22 คาบ/สัปดาห์
อื่นๆ:ดูแลห๎องสมุดของ
โรงเรียน

330
ประสบการณ์การนิเทศ
กรณี
วุฒิ
ที่ ศึกษาที่ เพศ อายุ การศึกษา/
ภาระงาน
จานวน
สาขา
แนวทาง
ดูแล
ปีการศึกษา
ปี
4 กรณีที่ 2 หญิง 58 ค.บ.
คณิต
1 รายบุคคล สอน: 18 คาบ/สัปดาห์
การ
ศาสตร์
30 นาที/ อื่นๆ: ประถมศึกษา
1 ครั้ง/
/2534
สัปดาห์
5 กรณีที่ 3 หญิง 58 ค.บ./2528 สอน: 22 คาบ/สัปดาห์
อื่นๆ:ประจาชั้น และ
โครงการเกีย่ วกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎กลุํม
สาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย
ของโรงเรียน
6 กรณีที่ 3 หญิง 54 ค.บ.
สอน: 21 คาบ/สัปดาห์
การ
อื่นๆ:ประจาชั้น และ
ประถมศึกษา
โครงการเกีย่ วกับการจัด
/2526
กิจกรรมการเรียนรู๎กลุํม
สาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย
ของโรงเรียน
7 กรณีที่ 4 หญิง 40 ค.ม.
ภาษาไทย 1 รายบุคคล สอน: 16 คาบ/สัปดาห์
หลักสูตรและ
20-30
อื่นๆ:ประจาชั้น และงาน
การสอน
นาที/
สารสนเทศของโรงเรียน
/2551
1 ครั้ง/
สัปดาห์
ทั้งกํอน
และหลัง
การจัด
กิจกรรม
8 กรณีที่ 5 หญิง 51 ค.ม.
ภาษาไทย 1 รายบุคคล สอน: 16 คาบ/สัปดาห์
หลักสูตรและ
20-30
อื่นๆ:ประจาชั้น และงาน
การสอน
นาที/
บัญชีของโรงเรียน
/2551
1 ครั้ง/
สัปดาห์
ทั้งกํอน
และหลัง
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ที่

กรณี
ศึกษาที่ เพศ อายุ
ดูแล

วุฒิ
การศึกษา/
ปีการศึกษา

9 กรณีที่ 6 ชาย 54

ค.บ.
การบริหาร
โรงเรียน
/2527

10 กรณีที่ 7 ชาย 53

ค.บ.
สังคมศึกษา
/2527

11 กรณีที่ 8 หญิง 50

ค.บ.
สังคมศึกษา
/2530

12 กรณีที่ 9 หญิง 53

ค.ม.
บริหาร
การศึกษา
/2552

ประสบการณ์การนิเทศ
จานวน
สาขา
แนวทาง
ปี
การจัด
กิจกรรม
สังคม
2 รายบุคคล
ศึกษา
30-40
นาที/
1 ครั้ง/
สัปดาห์
ทั้งกํอน
และหลัง
การจัด
กิจกรรม
สังคม
10 รายบุคคล
ศึกษา
30 นาที/
1 ครั้ง/
สัปดาห์
กํอนการ
จัด
กิจกรรม
สังคม
5 รายบุคคล
ศึกษา
30 นาที/
1 ครั้ง/
สัปดาห์
กํอนการ
จัด
กิจกรรม
สังคม
1 รายบุคคล1
ศึกษา
ครั้ง/
สัปดาห์
กํอนและ
หลังการจัด
กิจกรรม
การเรียนรู๎

ภาระงาน

สอน: 20 คาบ/สัปดาห์
อื่นๆ:ประจาชั้น หัวหน๎า
ชํวงชั้นที่ 2, หัวหน๎าสาย
ชั้น ป.6 หัวหน๎างาน
กิจการนักเรียน และ
หัวหน๎าเวรสวัสดิการ
โรงเรียน

สอน: 22 คาบ/สัปดาห์
อื่นๆ: -

สอน: 16 คาบ/สัปดาห์
อื่นๆ: ประจาชั้น หัวหน๎า
ชํวงชั้นมัธยมศึกษา
หัวหน๎าสายชั้น ม.3 และ
หัวหน๎ากลุํมสาระการ
เรียนรูส๎ ังคมศึกษา
สอน: 32 คาบ/สัปดาห์
อื่นๆ: หัวหน๎าโครงการ
กลุํมสาระการเรียนรูส๎ ังคม
ศึกษา
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ที่

กรณี
ศึกษาที่ เพศ อายุ
ดูแล

13 กรณีที่ 10 หญิง 59
และ 11

วุฒิ
การศึกษา/
ปีการศึกษา

ค.บ.
สาขา
ภูมิศาสตร์
/2526

ประสบการณ์การนิเทศ
จานวน
สาขา
แนวทาง
ปี
เวลาที่ใช๎ไมํ
แนํนอน
สังคม
1 รายบุคคล
ศึกษา
20-30
นาที/
1 ครั้ง/
สัปดาห์
ทั้งกํอน
และหลัง
การจัด
กิจกรรม

ภาระงาน

สอน: 18 คาบ/สัปดาห์
อื่นๆ: โครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
และโครงการวันสาคัญ

ข้อมูลพื้นฐานของอาจารย์นิเทศก์
ประสบการณ์การนิเทศ
วุฒิ
อายุ การศึกษา
จานวน
สาขา
แนวทาง
/ปีการศึกษา
ปี
กรณีที่ 1 หญิง 33 ค.ม.
ภาษาไทย 1 รายบุคคลครั้ง
และ 4
ภาษาไทย
ละ 30 นาที
/2555
2 ครั้ง/ ภาค
การศึกษา ทั้ง
กํอนและหลัง
การจัด
กิจกรรม

กรณีศึกษา
ที่
เพศ
ที่ดูแล
1

2 กรณีที่ 2 หญิง

40

ค.ม.
ภาษาไทย
/2550

ภาษาไทย 7

ภาระงาน

สอน: 2 รายวิชา รวม
9 คาบ/สัปดาห์
อื่นๆ: นิเทศนักศึกษา
8 คน วิทยากร
โครงการอบรมครู งาน
ด๎านการพัฒนา
เอกสารหลักสูตร และ
งานด๎านโครงการ
ภาษาไทยของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
รายบุคคลครั้ง สอน: รวม 12 คาบ/
ละ 30 นาที สัปดาห์
2 ครั้ง/ ภาค อื่นๆ: นิเทศนักศึกษา
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กรณีศึกษา
ที่
เพศ
ที่ดูแล

ประสบการณ์การนิเทศ
จานวน
สาขา
แนวทาง
ปี
การศึกษา ทั้ง
กํอนและหลัง
การจัด
กิจกรรม
ค.ม.
ภาษาไทย 5 รายบุคคลครั้ง
หลักสูตร
ละ 30 นาที
และการสอน
2 ครั้ง/ ภาค
/2552
การศึกษา ทั้ง
กํอนและหลัง
การจัด
กิจกรรม

วุฒิ
อายุ การศึกษา
/ปีการศึกษา

3 กรณีที่ 3 หญิง

31

4 กรณีที่ 5 หญิง

30

ค.ม. การ
สอน
ภาษาไทย
/2555

5 กรณีที่ 6- ชาย
11

65

ค.ม. เศรษฐ- สังคม
ศาสตร์
ศึกษา
/2528

ภาษาไทย 3

40

ภาระงาน

6 คน และงานด๎าน
โครงการภาษาไทย
ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
สอน: 4 รายวิชา รวม
12 คาบ/สัปดาห์
อื่นๆ: นิเทศนักศึกษา
6 คน วิทยากร
โครงการอบรมครู งาน
ด๎านการพัฒนา
เอกสารหลักสูตร และ
งานด๎านโครงการ
ภาษาไทยของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
รายบุคคลครั้ง สอน: รายวิชากลุมํ
ละ 30 นาที สาขาภาษาไทย คณะ
2 ครั้ง/ ภาค มนุษยศาสตร์และ
การศึกษา ทั้ง สังคมศาสตร์
กํอนและหลัง อื่นๆ: นิเทศนักศึกษา
การจัด
8 คน วิทยากร
กิจกรรม
โครงการอบรมครู งาน
ด๎านการพัฒนา
เอกสารหลักสูตร และ
งานด๎านโครงการ
ภาษาไทยของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
รายบุคคลครั้ง สอน: 4 รายวิชา รวม
ละ 60 นาที 12 คาบ/สัปดาห์
2 ครั้ง/ ภาค อื่นๆ: นิเทศนักศึกษา
การศึกษา ทั้ง 12 คน
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กรณีศึกษา
ที่
เพศ
ที่ดูแล

วุฒิ
อายุ การศึกษา
/ปีการศึกษา

ประสบการณ์การนิเทศ
จานวน
สาขา
แนวทาง
ปี
กํอนและหลัง
การจัด
กิจกรรม

ภาระงาน

ภาคผนวก ฉ.
แนวคาถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แนวคาถามในการเก็บข๎อมูลสร๎างขึ้นตามวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาใน
การออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครู รํวมกับข๎อมูลที่ได๎จากการสังเกต
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎หลังการออกแบบการเรียนการสอน และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ซึ่งจะ
เป็นเพียงแนวทางที่สามารถยืดหยุํนและปรับไปตามบริบทของกระบวนการสัมภาษณ์ ปฏิสัมพันธ์ของ
ผู๎วิจัยกับผู๎ให๎ข๎อมูลการวิจัยในแตํละสถานการณ์ ผู๎วิจัยจะปรับคาถามให๎มีความลึกซึ้ง เฉพาะเจาะจง
กับแตํละสถานการณ์ สาหรับประเด็นคาถามในการเก็บข๎อมูล มีดังนี้
1. วิธีการคิดหรือวิธีการที่นักศึกษาใช๎เพื่อให๎ได๎แผนการจัดการเรียนรู๎ ใช๎แนวคาถาม ดังนี้
1.1 กํอนเขียนแผนนักศึกษาทาอะไรบ๎าง?
1.2 นักศึกษามีแนวคิดในการเขียนแผนอยํางไร?
1.3 ปรึกษาใครบ๎างหรือไมํ เพื่อให๎ได๎แผนการจัดการเรียนรู๎นี้?
2. ขั้นตอนที่นักศึกษารู๎สึกมีความยากลาบากหรือมีอุปสรรคในการดาเนินการมากที่สุด ใช๎แนว
คาถาม ดังนี้
2.1 ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎ นักศึกษาใช๎เวลากับการเขียนขั้นตอนไหนน๎อยที่สุด?
2.2 ทาไมถึงใช๎เวลาในขั้นตอนนั้นน๎อย?
2.3 ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎ นักศึกษาใช๎เวลากับการเขียนขั้นตอนไหนมากที่สุด?
2.4 ทาไมถึงใช๎เวลาในขั้นตอนนั้นมาก?
2.5 นักศึกษาปรึกษาครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ หรือเพื่อนที่ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูเกี่ยวกับ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎บ๎างหรือไมํ อยํางไร
3. แนวทางที่นักศึกษาใช๎ในการระบุจุดประสงค์การเรียนรู๎ ใช๎แนวคาถาม ดังนี้
3.1 เพราะเหตุใดจึงต๎องสอนเรื่องนี้?
3.2 สอนเรื่องนี้ต๎องการให๎นักเรียนทาอะไรได๎บ๎าง?
3.3 ทาไมต๎องการให๎นักเรียนทาสิ่งที่กาหนดให๎ได๎?
3.4 สิ่งที่ต๎องการให๎นักเรียนทาให๎ได๎ หรือต๎องการให๎นักเรียนเกิดขึ้นสาคัญอยํางไร?
3.5 กาหนดสิ่งที่ต๎องการให๎นักเรียนทาให๎ได๎ หรือต๎องการให๎นักเรียนเกิดขึ้นได๎อยํางไร?
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4. แนวทางที่นักศึกษาใช๎ในการกาหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ เพื่อให๎นักเรียนเกิดการ
เรียนรู๎ตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว๎ ใช๎แนวคาถาม ดังนี้
4.1 ทาอยํางไร / จัดกิจกรรมการเรียนรู๎อยํางไร จึงจะชํวยให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎บรรลุ
จุดประสงค์?
4.2 กิจกรรมการเรียนรู๎ที่กาหนดไว๎ จะชํวยให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ตามจุดประสงค์หรือไมํ
อยํางไร?
4.3 กิจกรรมการเรียนรู๎ที่กาหนดขึ้นใช๎วิธีสอน /หรือรูปแบบการสอน อะไรบ๎าง?
4.4 ใช๎เทคนิคการสอนอะไรบ๎าง?
4.5 ทาไมจึงต๎องใช๎วิธีสอน /หรือรูปแบบการสอน รวมทั้งเทคนิคการสอนดังกลําว?
4.6 ใช๎สื่อการเรียนรู๎ /หรือมีแหลํงการเรียนรู๎อะไรบ๎าง? เพราะอะไร?
4.7 สื่อการเรียนรู๎/แหลํงการเรียนรู๎ที่ใช๎ชํวยให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดีขึ้นหรือไมํ? เพราะ
เหตุใด?
5. แนวทางที่นักศึกษาใช๎ในการกาหนดการวัดและประเมินผล
5.1 นักศึกษาจะทราบได๎อยํางไรวําหากนาแผนการจัดการเรียนรู๎ไปใช๎แล๎วนักเรียนจะเกิดการ
เรียนรู๎ตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว๎?
5.2 ขั้นตอนไหนของกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สะท๎อนถึงชิ้นงาน/หรือสิ่งที่นักศึกษาจะนามาวัดและ
ประเมินผล?
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ภาคผนวก ช.
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้โปรแกรม Atlas.Ti
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1:34 “ในช่วงทีใ่ ห ้นักเรียนอ่านหนังส.. (48:48)
1:35 “คือทากาหนดการสอนรายปี รายภาคน.. (49:49)
1:36 “หนูก็พยายามหารูปหาอะไรแบบนีม
้ .. (50:50)
1:37 “คือหนูต ้องใช ้เวลาเตรียมตัวในก.. (51:51)
ึ ษาที่ 1: “ไม่รู ้จะทาให ้.. (4:8)
1:38 กรณีศก
1:39 “ใช ้กระบวนการให ้นักเรียนท่องจา.. (16:16)
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1:40
1:41
1:42
1:43
1:44
1:45
1:46

“...กิจกรรมมันคือสอนตามหนังสือ.. (19:19)
“คือนั กเรียนบางคนมีปัญหาการอ่า.. (23:23)
“การให ้นักเรียนเกิดความเข ้าใจใ.. (27:27)
“บางทีมันเป็ นเรือ
่ งแบบหลายๆ เร.. (29:29)
“หนูก็ไม่รู ้ว่าจะออกแบบกิจกรรม.. (35:35)
และกิจกรรมทีจ
่ ัดอาจทาให ้นักเรี.. (39:39)
“แบ่งกลุม
่ ไม่ได ้เลยครับ คือตอน.. (40:40)

Codes
=====
การเลือกใช ้วิธส
ี อนและเทคนิคการสอนไม่สอดคล ้องกับสาระการเรียนรู ้ และจุดประสงค์การเรียนรู ้ {11-0}
การเลือกใช ้วิธส
ี อนและเทคนิคการสอนไม่หลากหลาย {10-0}
การไม่สามารถออกแบบกิจกรรมให ้นักเรียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ้ {5-0}
การกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลไม่สอดคล ้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้ {1-0}
การกาหนดโครงสร ้างและการจัดลาดับเนือ
้ หาสาระไม่เหมาะสม {8-0}
การลาดับขัน
้ ตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ไม่ตอ
่ เนือ
่ งและสอดคล ้อง {2-0}
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HU: backup of สภาพปั ญหาในการออกแบบการเรียนการสอน
File: [C:\Users\poy\My Documents\Scientific Softwar...\backup of สภาพปั ญหาในการออกแบบ
การเรียนการสอน.hpr5]
Edited by: Super
Date/Time: 14/05/16 14:54:49
-------------------Codes-quotations list
Code-Filter: All
-------------------Code: การเลือกใช ้วิธส
ี อนและเทคนิคการสอนไม่สอดคล ้องกับสาระการเรียนรู ้ และจุดประสงค์การเรียนรู ้
{11-0}
P 1: สภาพปั ญหาออกแบบ.txt - 1:29 [“หนูพยายามอธิบายจากหนังสือค่ะ ..] (43:43) (Super)
Codes: [การเลือกใช ้วิธส
ี อนและเทคนิคการสอนไม่สอดคล ้องกับสาระการเรียนรู ้
และจุดประสงค์การเรียนรู ้]
“หนูพยายามอธิบายจากหนังสือค่ะ แต่เด็กไม่ฟังกันเลย วุน
่ วายมาก หนูก็เลยให ้จดจากหนังสือเลยค่ะ ต่าง
คนต่างจดแล ้วก็จะให ้ส่งสมุด”
P 1: สภาพปั ญหาออกแบบ.txt - 1:33 [“หนูให ้นักเรียนออกมาเล่านิทานแ..] (47:47) (Super)
Codes: [การเลือกใช ้วิธส
ี อนและเทคนิคการสอนไม่สอดคล ้องกับสาระการเรียนรู ้
และจุดประสงค์การเรียนรู ้]
“หนูให ้นักเรียนออกมาเล่านิทานแบบนี้ทก
ุ คาบค่ะ แบบบางทีมันก็ไม่เกีย
่ วกับเรือ
่ งทีส
่ อนค่ะ (หัวเราะ) แต่ก็
ไม่รู ้จะให ้ทาอะไรดี พอเล่านิทานเสร็จก็เหมือนถามพวกข ้อคิดค่ะ แล ้วก็คอ
่ ยสอนเนือ
้ หาตามหนังสือเรียน”
P 1: สภาพปั ญหาออกแบบ.txt - 1:37 [“คือหนูต ้องใช ้เวลาเตรียมตัวในก..] (51:51) (Super)
Codes: [การเลือกใช ้วิธส
ี อนและเทคนิคการสอนไม่สอดคล ้องกับสาระการเรียนรู ้
และจุดประสงค์การเรียนรู ้]
้ ไม่ได ้ค่ะ หนูก็อยากได ้คาแนะนา
“คือหนูต ้องใช ้เวลาเตรียมตัวในการสอนมากเลยค่ะ แบบบางทีก็คม
ุ ชัน
เกีย
่ วกับว่าจะสอนยังไงให ้น่าสนใจ คือแต่ละเรือ
่ งมันจะมีเทคนิคอะไรทีเ่ อามาใช ้จัดกิจกรรมให ้เด็กสนใจ
เรียนมากขึน
้ แบบนีค
้ ะ่ ”
ึ ษาที่ 1: “ไม่รู ้จะทาให ้..] (4:8) (Super)
P 1: สภาพปั ญหาออกแบบ.txt - 1:38 [กรณีศก
Codes: [การเลือกใช ้วิธส
ี อนและเทคนิคการสอนไม่สอดคล ้องกับสาระการเรียนรู ้
และจุดประสงค์การเรียนรู ้]
ึ ษาที่ 1: “ไม่รู ้จะทาให ้เด็กนักเรียนสนใจยังไงค่ะ ป.1 เอง เคยดูคลิปวิดโี อแนะนาการสอน ตอน
กรณีศก
นัน
้ เค ้าสอนเรือ
่ งอักษรสามหมูค
่ ะ่ มีนท
ิ านมาเล่าให ้นักเรียนฟั งก่อนตอนแรก เด็กสนใจมาก แล ้วก็สอนต่อ
ได ้ทัง้ คาบแบบสนุกเลย หนูก็เลยหานิทานมาเล่า สลับกับให ้ร ้องเพลงอะไรแบบนี้คะ่ ”
ผู ้วิจัย: “แล ้วในคลิปทีด
่ ู นิทานทีเ่ ค ้าเล่าเกีย
่ วกับเรือ
่ งอะไรคะ”
ึ ษาที่ 1: “ก็เกีย
กรณีศก
่ วกับเรือ
่ งอักษรสามหมูค
่ ะ่ แบบมีลก
ู โป่ งตัวอักษรลอยไปบนฟ้ า แยกกันตามหมู่
อะไรแบบนัน
้ ค่ะ ทีนเี้ ค ้าก็เอาคา เอาตัวอักษรจากนิทานมาให ้เด็กทากิจกรรมต่อได ้เลย”
ผู ้วิจัย: “แล ้วนิทานหรือเพลงทีเ่ ราใช ้ เอามาจัดกิจกรรมต่อเนือ
่ งได ้แบบนัน
้ มัย
้ คะ”
ึ ษาที่ 1: “อ๋อ...นั่นสิคะ หนูไม่เคยคิดเลยค่ะว่าต ้องเลือกเรือ
กรณีศก
่ งทีม
่ ันเกีย
่ วๆ กันมา”
P 1: สภาพปั ญหาออกแบบ.txt - 1:39 [“ใช ้กระบวนการให ้นักเรียนท่องจา..] (16:16) (Super)
Codes: [การเลือกใช ้วิธส
ี อนและเทคนิคการสอนไม่สอดคล ้องกับสาระการเรียนรู ้
และจุดประสงค์การเรียนรู ้]
“ใช ้กระบวนการให ้นักเรียนท่องจาตัวสะกดในแต่ละมาตรา อาจทาให ้ผู ้เรียนไม่เกิดการเรียนรู ้ตาม
วัตถุประสงค์นะคะ...”
P 1: สภาพปั ญหาออกแบบ.txt - 1:40 [“...กิจกรรมมันคือสอนตามหนังสือ..] (19:19) (Super)
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Codes: [การเลือกใช ้วิธส
ี อนและเทคนิคการสอนไม่สอดคล ้องกับสาระการเรียนรู ้
และจุดประสงค์การเรียนรู ้]
“...กิจกรรมมันคือสอนตามหนั งสือเรียนเลยค่ะ ตัวอย่างคาทีใ่ ห ้ผู ้เรียน คือ ใช ้แค่ตามตัวอย่างในหนังสือ
นักเรียนอาจตอบได ้ บอกได ้ว่าคาไหนคาเป็ น คาไหนคาตาย เพราะมันมีในหนังสือไง แต่ถ ้าเป็ นชุดคาอืน
่ ๆ
นักเรียนอาจจาแนกไม่ได ้ก็ได ้ เพราะบางคนก็ยังสับสนเรือ
่ งการจาแนกคาเป็ น-คาตายอยูเ่ ลย”
P 1: สภาพปั ญหาออกแบบ.txt - 1:41 [“คือนักเรียนบางคนมีปัญหาการอ่า..] (23:23) (Super)
Codes: [การเลือกใช ้วิธส
ี อนและเทคนิคการสอนไม่สอดคล ้องกับสาระการเรียนรู ้
และจุดประสงค์การเรียนรู ้]
่ ตัวเองก็ไม่ได ้
“คือนั กเรียนบางคนมีปัญหาการอ่านและการเขียนค่ะแบบอ่านไม่ได ้เลย บางคนเขียนชือ
เวลาแบ่งกลุม
่ แบบนีเ้ พือ
่ นก็ไม่อยากเอาเข ้ากลุม
่ ค่ะ หนูก็ไม่ทราบว่าจะออกแบบกิจกรรมให ้มันเหมาะสมกับ
เนือ
้ หาสาระและวัตถุประสงค์ แล ้วก็ให ้นั กเรียนทีม
่ ป
ี ั ญหาเข ้าร่วมกิจกรรมและเกิดการเรียนรู ้ได ้ยังไงค่ะ ”
P 1: สภาพปั ญหาออกแบบ.txt - 1:42 [“การให ้นักเรียนเกิดความเข ้าใจใ..] (27:27) (Super)
Codes: [การเลือกใช ้วิธส
ี อนและเทคนิคการสอนไม่สอดคล ้องกับสาระการเรียนรู ้
และจุดประสงค์การเรียนรู ้]
“การให ้นักเรียนเกิดความเข ้าใจในสาระสาคัญ คือ “คาไวพจน์” โดยครูเป็ นผู ้บรรยาย อาจไม่ชว่ ยให ้
นักเรียนเกิดการเรียนรู ้สาระสาคัญเกีย
่ วกับคาไวพจน์ น่าจะใช ้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้อืน
่ ๆ เพือ
่
ช่วยให ้นักเรียนเข ้าใจสาระสาคัญได ้ชัดเจนขึน
้ ตอนทบทวนตอนท ้ายอาจเป็ นการให ้ชุดคาทีเ่ ป็ นคาไวพจน์
และชุดคาทีไ่ ม่ใช่คาไวพจน์ เพือ
่ ตรวจสอบความเข ้าใจของนั กเรียน”
P 1: สภาพปั ญหาออกแบบ.txt - 1:43 [“บางทีมันเป็ นเรือ
่ งแบบหลายๆ เร..] (29:29) (Super)
Codes: [การเลือกใช ้วิธส
ี อนและเทคนิคการสอนไม่สอดคล ้องกับสาระการเรียนรู ้
และจุดประสงค์การเรียนรู ้]
“บางทีมันเป็ นเรือ
่ งแบบหลายๆ เรือ
่ งพร ้อมกันค่ะ ก็เลยไม่รู ้ว่าจะจัดกิจกรรมแบบไหนดี เวลาปกติถ ้า
อาจารย์ไม่มาดูนห
ี่ ้องจะวุน
่ วายมากค่ะ ตอนให ้ดูคลิปอะไรพวกนี้ หนูก็ต ้องเอาโน ้ตบุก
๊ มาเองค่ะ มาต่อ
ลาโพงเปิ ดให ้เด็กดู ทีนี้ก็จะมารุมดูกน
ั อยู่ทโี่ ต๊ะหนูวางคอมหน ้าห ้องค่ะ หนูก็เลยต ้องแบบให ้อ่านจาก
หนังสือพร ้อมๆ กันด ้วยค่ะ”
P 1: สภาพปั ญหาออกแบบ.txt - 1:44 [“หนูก็ไม่รู ้ว่าจะออกแบบกิจกรรม..] (35:35) (Super)
Codes: [การเลือกใช ้วิธส
ี อนและเทคนิคการสอนไม่สอดคล ้องกับสาระการเรียนรู ้
และจุดประสงค์การเรียนรู ้]
“หนูก็ไม่รู ้ว่าจะออกแบบกิจกรรมให ้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์ยังไงดีคะ่
P 1: สภาพปั ญหาออกแบบ.txt - 1:46 [“แบ่งกลุม
่ ไม่ได ้เลยครับ คือตอน..] (40:40) (Super)
Codes: [การเลือกใช ้วิธส
ี อนและเทคนิคการสอนไม่สอดคล ้องกับสาระการเรียนรู ้
และจุดประสงค์การเรียนรู ้]
“แบ่งกลุม
่ ไม่ได ้เลยครับ คือตอนแรกผมแบ่ง ทีนพ
ี้ อแบ่งเสร็จมีปัญหาม๊ากมากครับ ไม่อยากอยูก
่ ลุม
่ กะคน
นี้ ไม่อยากย ้ายทีน
่ ั่ง ไม่ทางานอะไรแบบนีค
้ รับ กว่าจะแบ่งได ้ก็หมดคาบ ไม่ต ้องทาอะไรแล ้ว ห ้องก็วน
ุ่ วาย
ไปหมด เข็ดเลยครับ ผมก็เลยไม่อยากแบ่งกลุม
่ อีก ทีนพ
ี้ อไม่แบ่งผมก็ไม่รู ้จะสอนยังไง แบบให ้เค ้าเข ้าใจ
เนือ
้ หาทีจ
่ ะสอนครับ ก็เลยได ้พาอ่าน แบบผมก็บรรยายไปเลยครับ ยากครับ ผมไม่รู ้ว่าจะออกแบบกิจกรรม
ให ้มันเหมาะสมกับเนื้อหาสาระกับจุดประสงค์ยังไงครับ”
-------------------Code: การเลือกใช ้วิธส
ี อนและเทคนิคการสอนไม่หลากหลาย {10-0}
P 1: สภาพปั ญหาออกแบบ.txt - 1:9 [“ไม่รู ้จะทายังไงค่ะ...ก็พยายาม..] (18:18) (Super)
Codes: [การเลือกใช ้วิธส
ี อนและเทคนิคการสอนไม่หลากหลาย]
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“ไม่รู ้จะทายังไงค่ะ...ก็พยายามหากิจกรรมมาให ้ทานะคะ แต่พอให ้ทากิจกรรมเป็ นกลุม
่ อะไรแบบนีห
้ ้องก็
้ เรียนค่ะ ว่ากิจกรรม
จะวุน
่ วายมาก...อยากได ้คาแนะนาและข ้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในชัน
การเรียนรู ้ทีจ
่ ัดมีข ้อบกพร่องอะไรบ ้าง เวลาสอนเป็ นยังไง แผนการจัดการเรียนรู ้ควรแก ้ไขตรงไหนบ ้าง...
มันมีวธิ ก
ี ารอะไรบ ้างทีจ
่ ะใช ้จัดการกับผู ้เรียน...”
P 1: สภาพปั ญหาออกแบบ.txt - 1:12 [“..ก็อยากให ้เค ้ามีกจ
ิ กรรม มีต.ั .] (21:21) (Super)
Codes: [การเลือกใช ้วิธส
ี อนและเทคนิคการสอนไม่หลากหลาย]
“..ก็อยากให ้เค ้ามีกจิ กรรม มีตวั อย่างคาให ้นักเรียนมากกว่านี้ คือ ใช ้คาอืน
่ นอกจากทีห
่ นังสือเรียนกาหนด
แล ้วก็อยากให ้เค ้าฝึ กให ้เด็กคิดคาเอง แล ้วเอาคามาแต่งประโยคปากเปล่าเป็ นรายบุคคลบ ้างค่ะ ”
P 1: สภาพปั ญหาออกแบบ.txt - 1:15 [เริม
่ กิจกรรมด ้วยการให ้ผู ้เรียน..] (24:24) (Super)
Codes: [การเลือกใช ้วิธส
ี อนและเทคนิคการสอนไม่หลากหลาย]
้ ร่วมกันอ่าน
เริม
่ กิจกรรมด ้วยการให ้ผู ้เรียนเล่นเกม หรือร ้องเพลง แล ้วอ่านบัตรคา จากนัน
้ นาผู ้เรียนทัง้ ชัน
่ ผู ้เรียนบางคนทากิจกรรมตามบทเรียนบ ้าง เสร็ จแล ้วจึงให ้
เนือ
้ หาสาระจากหนังสือเรียน อาจมีกจ
ิ กรรมสุม
ึ ษาพัฒนาขึน
ผู ้เรียนทาใบงานตามทีไ่ ด ้รับมอบหมายซึง่ ส่วนใหญ่จะให ้ทาแบบฝึ กหัดหรือใบงานทีก
่ รณีศก
้
มาเป็ นรายบุคคล
P 1: สภาพปั ญหาออกแบบ.txt - 1:16 [“นักเรียนบางคนมีปัญหาการอ่านค่..] (25:25) (Super)
Codes: [การเลือกใช ้วิธส
ี อนและเทคนิคการสอนไม่หลากหลาย]
“นักเรียนบางคนมีปัญหาการอ่านค่ะ อ่านไม่ออก เวลาให ้อ่านใบความรู ้แบบอ่านคนเดียวก็อา่ นไม่ได ้ แล ้ว
แบบเค ้าไม่คุ ้นเคยกับการทางานกลุม
่ ค่ะ ให ้แบ่งกลุม
่ บางทีก็ไม่อยากทา ไม่อยากเข ้ากลุม
่ แบบนีค
้ ะ่ ก็เลย
ต ้องให ้อ่านใบความรู ้เป็ นกลุม
่ ๆ บ ้าง แต่สว่ นใหญ่หนูก็จะอธิบายประกอบค่ะ”
P 1: สภาพปั ญหาออกแบบ.txt - 1:20 [“หนูคด
ิ ว่าหนูออกแบบการสอนได ้ไม..] (32:32) (Super)
Codes: [การเลือกใช ้วิธส
ี อนและเทคนิคการสอนไม่หลากหลาย]
“หนูคด
ิ ว่าหนูออกแบบการสอนได ้ไม่หลากหลายค่ะ คือก็จะสอนแบบเดิมๆ มันคิดอะไรทีแ
่ ปลกใหม่ไม่ออกค่ะ
ทีนก
ี้ ็กลัวว่าเวลาสอนมันจะไม่น่าสนใจ มันจะยากเกินไป เด็กก็จะไม่เข ้าใจ ไม่ให ้ความร่วมมือแบบนีค
้ ะ่ ”
P 1: สภาพปั ญหาออกแบบ.txt - 1:22 [ไม่มค
ี วามคิดทีม
่ ันแปลกใหม่ในกา..] (34:34) (Super)
Codes: [การเลือกใช ้วิธส
ี อนและเทคนิคการสอนไม่หลากหลาย]
ไม่มค
ี วามคิดทีม
่ ันแปลกใหม่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ค่ะ ก็จะสอนแบบเดิมๆ แบบนีต
้ ลอดค่ะ ไม่รู ้จะ
สอนแบบอืน
่ ๆ ยังไงดีคะ่
P 1: สภาพปั ญหาออกแบบ.txt - 1:25 [“เนือ
้ หาค่อนข ้างมากนะ และกิจกร..] (39:39) (Super)
Codes: [การเลือกใช ้วิธส
ี อนและเทคนิคการสอนไม่หลากหลาย]
“เนือ
้ หาค่อนข ้างมากนะ และกิจกรรมทีจ
่ ัดอาจทาให ้นักเรียนบางส่วนไม่มส
ี ว่ นร่วม เพราะใช ้กระบวนการ
้ เรียนอ่านและผู ้สอนเขียนสรุปบน
หลักโดยผู ้สอนเป็ นผู ้บรรยาย และให ้นักเรียนทัง้ ชัน

กระดาน ทีนผี้ ู ้สอนไม่

แบ่งการใช ้กระดาน คือขาดเทคนิคการใช ้กระดานทีถ
่ ูกต ้อง เขียนต่อกันจนดูแล ้วปวดหัวเลย ทัง้ ๆ ทีอ
่ าจใช ้
ลักษณะกิจกรรมอืน
่ ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ได ้”
P 1: สภาพปั ญหาออกแบบ.txt - 1:30 [เริม
่ กิจกรรมด ้วยการให ้ผู ้เรียน..] (44:44) (Super)
Codes: [การเลือกใช ้วิธส
ี อนและเทคนิคการสอนไม่หลากหลาย]
้ ร่วมกันอ่านเนือ
ึ ษาเขียนสรุป
เริม
่ กิจกรรมด ้วยการให ้ผู ้เรียนทัง้ ชัน
้ หาสาระจากหนังสือเรียน กรณีศก
สาระสาคัญบนกระดานดาประกอบในบางครัง้ จากนัน
้ ให ้ผู ้เรียนจดบันทึกลงสมุด หรือให ้ผู ้เรียนทา
แบบฝึ กหัดตามทีไ่ ด ้รับมอบหมายทัง้ แบบกลุม
่ และแบบรายบุคคล
P 1: สภาพปั ญหาออกแบบ.txt - 1:32 [เริม
่ กิจกรรมด ้วยการให ้ตัวแทนผู..] (46:46) (Super)
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Codes: [การเลือกใช ้วิธส
ี อนและเทคนิคการสอนไม่หลากหลาย]
เริม
่ กิจกรรมด ้วยการให ้ตัวแทนผู ้เรียนมาเล่านิทาน จากนัน
้ ก็ให ้ผู ้เรียนอ่านเนือ
้ หาสาระจากหนังสือเรียน
ึ ษา พร ้อมทัง้ เขียนสรุปสาระสาคัญบนกระดานดา จากนัน
ประกอบการอธิบายของกรณีศก
้ ให ้ผู ้เรียนจด
บันทึกลงสมุด หรือให ้ผู ้เรียนทาแบบฝึ กหัดตามทีไ่ ด ้รับมอบหมายทัง้ แบบกลุม
่ และแบบรายบุคคล
P 1: สภาพปั ญหาออกแบบ.txt - 1:36 [“หนูก็พยายามหารูปหาอะไรแบบนีม
้ ..] (50:50) (Super)
Codes: [การเลือกใช ้วิธส
ี อนและเทคนิคการสอนไม่หลากหลาย]
“หนูก็พยายามหารูปหาอะไรแบบนีม
้ าให ้เด็กดูคะ่ แบบให ้สนใจ ทีนี้ก็อธิบายตามหนังสือไปค่ะ แต่อย่าง
บางเรือ
่ งในหนังสือมันบอกแค่หัวข ้อแบบนีค
้ ะ่ หนูก็ไม่รู ้จะอธิบายยังไง ให ้อ่านให ้ทาอะไรคนเดียวบางที
เด็กก็อา่ นไม่ออกค่ะ ม.2 แล ้วบางคนเขียนคาง่ายๆ ก็ยังไม่ได ้เลยค่ะ เวลาเรียนให ้อ่านคนเดียวนีไ่ ปใหญ่
เลยค่ะ คาบางคาก็ยาก สอนไม่ตามหนังสือก็กลัวเด็กไม่รู ้เรือ
่ งค่ะ”
-------------------Code: การไม่สามารถออกแบบกิจกรรมให ้นักเรียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ้ {5-0}
P 1: สภาพปั ญหาออกแบบ.txt - 1:4 [จัดกิจกรรมโดยใช ้โครงสร ้างกิจกร..] (9:9) (Super)
Codes: [การไม่สามารถออกแบบกิจกรรมให ้นักเรียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ้]
จัดกิจกรรมโดยใช ้โครงสร ้างกิจกรรมตามหนังสือเรียนเป็ นหลัก คือ ให ้ผู ้เรียนหัดอ่านและสะกดคาจาก
้ เรียน ซึง่ ครูพเี่ ลีย
หนังสือเรียนพร ้อมๆ กันทัง้ ชัน
้ งเห็นว่าผู ้เรียนบางส่วนไม่มส
ี ว่ นร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู ้
ึ ษาที่ 1 คุมชัน
้ เรียนได ้ค่อนข ้างยาก
ทาให ้กรณีศก
P 1: สภาพปั ญหาออกแบบ.txt - 1:6 [“พีว่ า่ นั กเรียนบางคนไม่มส
ี ว่ นร..] (13:13) (Super)
Codes: [การไม่สามารถออกแบบกิจกรรมให ้นักเรียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ้]
“พีว่ า่ นั กเรียนบางคนไม่มส
ี ว่ นร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู ้นะ อาจเป็ นเพราะนักเรียนยังอ่านไม่คอ
่ ยคล่อง หรือ
อาจเกร็งคนแปลกหน ้า (ผู ้วิจัย) และก็เรียนตอนบ่ายด ้วยทาให ้สภาพห ้องเรียนไม่เป็ นตามปกติ ถ ้าเป็ นห ้อง
เมือ
่ เช ้า เค ้าจะร่วมกิจกรรมดีกว่านีน
้ ะ แบบมีบต
ั รคานี่แย่งกันออกไปทาเลยล่ะ
P 1: สภาพปั ญหาออกแบบ.txt - 1:28 [จัดกิจกรรมโดยใช ้โครงสร ้างกิจกร..] (42:42) (Super)
Codes: [การไม่สามารถออกแบบกิจกรรมให ้นักเรียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ้]
จัดกิจกรรมโดยใช ้โครงสร ้างกิจกรรมตามหนังสือเรียนเป็ นหลัก คือ ให ้ผู ้เรียนอ่านและทาแบบฝึ กหัดจาก
้ เรียน ซึง่ อาจารย์นเิ ทศก์เห็นว่า การทีน
หนังสือเรียนพร ้อมๆ กันทัง้ ชัน
่ ั กเรียนไม่มส
ี ว่ นร่วมกับกิจกรรม
ึ ษาให ้ข ้อมูลว่าในช่วงแรกพยายามอธิบายและจัด
เนือ
่ งจากกิจกรรมการเรียนรู ้ไม่น่าสนใจ โดยกรณีศก
กิจกรรม แต่เนือ
่ งจากรู ้สึกว่านั กเรียนไม่ให ้ความร่วมมือ
P 1: สภาพปั ญหาออกแบบ.txt - 1:34 [“ในช่วงทีใ่ ห ้นักเรียนอ่านหนังส..] (48:48) (Super)
Codes: [การไม่สามารถออกแบบกิจกรรมให ้นักเรียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ้]
“ในช่วงทีใ่ ห ้นักเรียนอ่านหนังสือ แล ้วทาแบบฝึ กหัด ครูดวู า่ นักเรียนไม่คอ
่ ยให ้ความสนใจนะ หรือไม่ม ี
ส่วนร่วมในการเรียน บางทีเค ้าก็เกิดการเบือ
่ หน่ายในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้ในลักษณะนี้ อย่าลืมว่า
ประวัตศ
ิ าสตร์มันยาขมกับเด็กมัธยมเนอะ ถ ้าสอนไม่สนุกยิง่ ไปกันใหญ่...”
P 1: สภาพปั ญหาออกแบบ.txt - 1:45 [และกิจกรรมทีจ
่ ัดอาจทาให ้นักเรี..] (39:39) (Super)
Codes: [การไม่สามารถออกแบบกิจกรรมให ้นักเรียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ้]
และกิจกรรมทีจ
่ ัดอาจทาให ้นักเรียนบางส่วนไม่มส
ี ว่ นร่วม เพราะใช ้กระบวนการหลักโดยผู ้สอนเป็ น
ผู ้บรรยาย
--------------------
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