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 เอกสาร “แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษา  เป็นเอกสารที่จัดท าข้ึน เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา  
ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูวิชาการ ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน 
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  สู่สถานศึกษา โดยให้รับรู้การขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
และน าสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 รายละเอียดสาระส าคัญในเอกสารนี้ประกอบด้วย บทน า ความรู้เรื่องชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ   การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา  แนวทางการนิเทศกระบวนการ PLC 
เครื่องมือการด าเนินการขับเคลื่อน และเครื่องมือนิเทศโรงเรียน 
 ขอขอบคุณ คณะท างานจัดท าแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา  
คณะครูชมรมวิทยาศาสตร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
 ขอขอบคุณ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  รองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร  คณบดี 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นายสมชาย  มิตรมูลพิทักษ์ ข้าราชการบ านาญ  
อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้เอกสารเล่มนี้ 
มีความสมบูรณ์ ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 ขอให้ผู้ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา โปรดศึกษาเอกสารนี้เพ่ือน าไปใช้ใน
การพัฒนาการจัดการจัดการเรียนการสอน ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 
 
 
                           กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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                                         ส่วนที่ 1 
                                                         บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 

 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional  Learning  Community)  เป็นกระบวนการ
สร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพ่ือท างานร่วมกันและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ร่วมกันวางเป้าหมายการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  และตรวจสอบ  สะท้อนผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวม
ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การวิพากษ์วิจารณ์  การท างานร่วมกัน  การร่วมมือรวมพลัง  โดย
มุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม  โดยมีการด าเนินการอย่างน้อย 5  ประการ  
ดังนี้  1)  มีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการเรียนรู้/การพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  2)  มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน้างาน/สถานการณ์จริงของชั้นเรียน  3)  ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องร่วมเรียนรู้และ
รวมพลัง/หนุนเสริมให้เกิดการสร้างความเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย  4)  มีการวิพากย์  สะท้อนผลการ
ท างานพัฒนาผู้เรียน  และ  5)  มีการสร้าง  HOPE  ให้ทีมงาน  อันประกอบด้วย (1)  honesty  &  
humanity  เป็นการยึดข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นและให้การเคารพกันอย่างจริงใจ  (2)  option  &  
openness  เป็นการเลือกสรรสิ่งที่ดีท่ีสุดให้ผู้เรียนและพร้อมเปิดเผย/เปิดใจเรียนรู้จากผู้อ่ืน  (3)  
patience  &  persistence  เป็นการพัฒนาความอดทนและความมุ่งมั่นทุ่มเทพยายยามจนเกิดผล
ชัดเจน  (4)  efficacy  &  enthusiasm  เป็นการสร้างความเชื่อม่ันในผลของวิธีการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนว่าจะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้  และกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่  (เรวดี  
ชัยเชาวรัตน,์  2558)  คุณลักษณะส าคัญท่ีท าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ยังต้องประกอบด้วย
คุณลักษณะส าคัญ  โดยมีการกล่าวถึงคุณลักษณะส าคัญท่ีจะท าให้เกิด  PLC  ไว้อย่างหลากหลาย  
อย่างไรก็ตามสามารถสรุปคุณลักษณะส าคัญที่ท าให้เกิด  PLC  ได้  5  ประการ คือ  1) การมีบรรทัด
ฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared  values  and  vision)  2) การร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน  (Collective  responsibility  for  students  learning)  3)  การสืบสอบเพ่ือสะท้อนผล 
เชิงวิชาชีพ (Reflective  professional  inquiry)   4) การร่วมมือรวมพลัง  (Collaboration)  และ  
5) การสนับสนุนการจัดล าดับโครงสร้างและความสัมพันธ์ของบุคลากร  (Supportive  conditions  
structural  arrangements  and  collegial  relationships)  (Hord,  Roussin  &  Sommers, 
2009)     
 นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบนโยบายใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการอบรม “PLC (Professional Learning  Community)  ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ”  ในวันที่  2  มีนาคม 2560 ว่า “ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ  มีแนวทางส่งเสริมให้
มีการอบรม  PLC  (Professional Learning Community)  หรือ  "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"  
ให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั่ว และได้ก าหนดให้ครูสามารถน าชั่วโมง PLC  ไปรวมกับจ านวน
ชั่วโมงการสอนหนังสือท่ีจะใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนวิทยฐานะ   
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นอกจากนี้  การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรโดยเริ่มจากล่างขึ้นบน  
(Bottom  Up)  อย่างแท้จริงแทนที่จะสั่งการจากส่วนบนลงมา  ซึ่งสิ่งส าคัญที่สุดของกระบวนการ  
PLC  อยู่ที่การเรียนรู้  (Learning)  กล่าวคือ  ครูต้องรู้ว่าวันนี้ได้เรียนรู้และแบ่งปันความรู้อะไรบ้าง  
และจะท าอย่างไรให้ความรู้ส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาของเด็ก  ไม่ใช่ค านึงถึงวิทยฐานะเพียงอย่างเดียว   
แต่วิทยฐานะเป็นเพียงรางวัลตอบแทนว่าครูมีความเก่งแค่ไหน ดังนั้น  หากจะพิจารณาว่าครูคนใดเก่ง  
ก็ต้องไปดูว่านักเรียนเก่งได้อย่างไร  ครูจึงจ าเป็นจะต้องมีประสบการณ์  และมีชั่วโมงการสอนที่อยู่ใน
เกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน  พร้อมกับมีการพัฒนาอบรมด้วยตนเองตามหลักสูตร  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ด าเนินการ
อบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ  PLC  (Professional  Learning  Community)  “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา  ส าหรับศึกษานิเทศก์  จ านวนทั้งสิ้น  687  คนณ  โรงแรมชลพฤกษ์รี
สอร์ท  อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก  ในระหว่างวันที่  26  เมษายน – 3  พฤษภาคม  พ.ศ.2560  
แบ่งการอบรมเป็น  ๔  รุ่น รุ่นละ ๒ วัน และอบรมรายเขตพ้ืนที่ในระดับภูมิภาค และในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ด าเนินการชับ
เคลื่อนกระบวนการ PLC ในระดับเขตพ้ืนที่ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ  PLC  
(Professional  Learning  Community)  “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”  สู่สถานศึกษา และ
ด าเนินการอบรมให้ความรู้แก่ผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูวิชาการทุกโรงเรียน และด าเนินการพัฒนา
เป็นรายเครือข่ายคุณภาพการศึกษา จ านวน 11 เครือข่ายในปีการศึกษา 2561 และมีโรงเรียนแกนน า 
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา จ านวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านดงก าพ้ี  โรงเรียน
บ้านเชียงอาด และโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ในปีการศึกษา 2562 จึงได้จัดท าแนวทางการหนุน
เสริมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional  Learning Community)  “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ” เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วยเนื้อหา จ านวน 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2 
ความรู้เรื่องชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา และ
ส่วนที่ 4 การนิเทศการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ทั้งนี้เพ่ือให้สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ  
สามารถขยายผลแกค่รูและบุคลากรทางการศึกษา และร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ  
PLC  (Professional  Learning  Community)  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วตัถุประสงค ์
 การจัดท าแนวทางการหนุนเสริมกระบวนการ PLC  (Professional  Learning  
Community)  “ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ”เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ PLC (Professional  Learning  Community)  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

2. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  
วางแผนการหนุนเสริมกระบวนการ  PLC  (Professional  Learning  Community)  “ชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ”  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนไปสู่การปฏิบัติใน สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 
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เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทาการศึกษา จ านวน 1,400  คน มีความรู้  
ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อน PLC 

2. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 102 โรงเรียน มีรูปแบบการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
 เชิงคุณภาพ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สามารถ 
ขับเคลื่อนกระบวนการ  PLC  (Professional  Learning  Community)  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สามารถพัฒนา 
ในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมตัวของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน 

โดยมีการด าเนินการอย่างน้อย 5 ประการ ดังนี้ 
  1.1 มีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการเรียนรู้/การพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ   
  1.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน้างาน/สถานการณ์จริงของชั้นเรียน   
  1.3 ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องร่วมเรียนรู้และรวมพลัง/หนุนเสริมให้เกิดการสร้างความเปลี่ยนแปลง
ตามเป้าหมาย   
  1.4  มีการวิพากย์  สะท้อนผลการท างานพัฒนาผู้เรียน   
  1.5  มีการสร้าง  HOPE  ให้ทีมงาน  ประกอบด้วย  
   1.5.1  Honesty  &  humanity  เป็นการยึดข้อมูลจริงที่เกิดข้ึนและให้การเคารพกัน
อย่างจริงใจ   
   1.5.2  Option  &  openness  เป็นการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้เรียนและพร้อม
เปิดเผย/เปิดใจเรียนรู้จากผู้อ่ืน   
   1.5.3  Patience  &  persistence  เป็นการพัฒนาความอดทนและความมุ่งมั่น
ทุ่มเทพยายยามจนเกิดผลชัดเจน   
   1.5.4  Efficacy  &  enthusiasm  เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในผลของวิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนว่าจะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้  และกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ 

2. แนวทางการหนุนเสริม หมายถึง ปัจจัย กระบวนการ/วิธีการที่จะช่วยขับเคลื่อนชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เกิดข้ึนในโรงเรียน โดยมีวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
  2.1  ผู้บริหาร ทีมบริหารจัดการ และอ านวยความสะดวก  ควรมีบทบาทหน้าที่ด าเนินการ
ในภารกิจส าคัญ 6 ภารกิจ คือ 
   2.1.1  การจัดท าท่ีมีคุณลักษณะส าคัญ คือ มีใจที่จะท างาน เปิดรับและเห็น
ความส าคัญในการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนางาน เข้าใจบทบาทหน้าที่ แนวคิดส าคัญและกระบวนการต่าง ๆ 
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    2.1.2  สร้าง HOPE แก่ผู้เกี่ยวข้อง  
   2.1.3  หาจุดร่วมในการท างาน (Share mission : Share vision : Share Value) 
   2.1.4  จัดโอกาสและพ้ืนทีใ่นการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น ก าหนดการ ตารางเวลาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดสถานที่ อาหาร/การบริการในการเรียนรู้ร่วมกัน การจัดสื่อ เอกสารส าหรับ
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  การจัดบรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตร การประสานผู้รู้ในเรื่องต่าง ๆ จาก
ภายในและภายนอก การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน  
  โดยมีปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ ได้แก่ การเข้าใจเนื้องาน การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ 
การตระหนักว่าทุกคนต้องร่วมเรียนรู้  และการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
  2.2  วิธีการพัฒนาครู  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งอาจจะด าเนินการในหลาย
ลักษณะ ดังนี้ 
   2.2.1  โรงเรียนคิดวิธีการและกระบวนการของตนเอง โดยน าความคิดส าคัญเก่ียวกับ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาออกแบบวิธีการพัฒนาครูส าหรับผู้เรียน 
   2.2.2   โรงเรียนใช้วิธีการที่ใช้อยู่ซึ่งการันตีผลการท างาน ผสานกับวิธีการทีคิดขึ้น ตาม
บริบทของโรงเรียน และลักษณะ/บุคลิกภาพของบุคลากรในโรงเรียน 
   2.2.3  โรงเรียนใช้วิธีการที่ใชอ้ยู่ ซึ่งการันตีผลการท างานวิธีเดียว เช่น 
    1)  ใช้วิธีการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
    2)  ใช้วิธีการศึกษาทั้งคณะ 
    3)  ใช้ชุมชนนักปฏิบัติ 
    4)  ใช้ระบบพีเ่ลี้ยง ฯลฯ 
   2.2.4  โรงเรียนใช้วิธีการที่ใชอ้ยู่  ซึ่งการันตีผลการท างานวิธีผสมผสานกัน เช่น 
    1)  ใช้วิธีการพัฒนาบทเรียนร่วมกันในการจัดการความรู้ และแนวคิดจิตปัญญา
ศึกษา 
    2) ใช้วิธีการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ร่วมกับระบบพี่เลี้ยง 
    3) ใช้วิธีการศึกษาทั้งคณะร่วมกับชุมชนนักปฏิบัติ ระบบพ่ีเลี้ยงและแนวคิดจิต
ปัญญาศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 
 เอกสารแนวทางการหนุนเสริมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  (Professional  Learning 
Community)  “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ฉบับนี้ มีเอกสาร ต ารา ที่เกี่ยวข้อง 
ดังต่อไปนี้ 

1. ทิศทางการศึกษาไทยในอนาคต 
2. แนวคิดเก่ียวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
3. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพ 
4. แนวคิด หลักการและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตปัญญาศึกษา 
5. การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 

 
ทิศทางการศึกษาไทยในอนาคต 
 1. “พระราชกระแสฯ ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9”  
  1.1  นักเรียน   
   1.1.1 “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลัง
มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน  เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เชน่ สอบได้ที่หนึ่ง
ของชั้น แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.55)   
   1.1.2“ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้
นักเรียนชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี  เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน”  (6 มิ.ย.55) 

1.1.3 “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกัน เป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น  
จะได้มีความสามัคคีรู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน”  
(5 ก.ค.55)  

1.1.4 “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี  นักเรียนรักครู  ครูรักนักเรียน” 
 (9 ก.ค.55) 
  1.2 คร ู
   1.2.1 “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะ
จ านวนไม่พอและครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อนให้พร้อมที่จะสอน
เด็กให้ได้ผลตามท่ีต้องการ  จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม
และปลูกจิตส านึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม  กล่าวคือ ต้องมี
ความรู้ทางวิชาการในสาขาท่ีเหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ  มีความเป็นครู
ที่แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดท่ีจะพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกิดของตนไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย.55)  
   1.2.2 “ต้องปรับปรุงครู...ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครู 
อย่างจริงจัง”  (6 มิ.ย.55)  
 



แนวทางการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน 6 

 

 
 
 

1.2.3 “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์   เขียนต าราส่งผู้บริหารเพื่อให้ 
ได้ต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น  แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่  ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไร
ตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดี
ความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมาก คือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.55)  

 1.2.4 “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน  หากนักเรียน
ต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้นจะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือ
ส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค.55)   
 พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 9 : ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษา
วิทยาลัย   วิชาการศึกษา  วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2503 

  “...ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น  ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการ และในทางการสอนเท่านั้น    
ก็หาไม่ จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรมรวมทั้งให้มีความส านึกรับผิดชอบ  
ในหน้าที่ และในฐานะที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปข้างหน้า การให้ความรู้หรือที่เรียกว่าการสอนนั้น 
ต่างกับการอบรมการสอนคือการให้ความรู้แก่ผู้เรียน ส่วนการอบรมเป็นการฝึกจิตใจของผู้เรียนให้ซึมซา
บติดเป็นนิสัย ขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าสอนแต่อย่างเดยีว ให้อบรมให้ได้รับความรู้ดังกล่าวมา 
แล้วด้วย...” 

 “...เราจะให้อะไรกับครู จะดูแลครู/ดูแลนักเรียนได้อย่างไร งบประมาณท่ีมีอยู่จะใช้
อย่างไรให้คุ้มค่าท่ีสุด...” 
 2. ศาสตร์พระราชา  
 2.1 23 หลักการทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวง รัชกาลที่ 9  ประกอบด้วย 
   1. จะท าอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 
    ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสาร แผนที่ 
สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพ่ือน าข้อมูล
เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเปูาหมาย 
   2.  ระเบิดจากภายใน  
    จะท าการใดๆ ต้องเริ่มจากคนที่เก่ียวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายใน
ให้เกิดความเข้าใจและอยากท า ไม่ใช่การสั่งให้ท า คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ท าก็เป็นได้ ในการท างานนั้น
อาจจะต้องคุยหรือประชุมกับลูกน้อง เพ่ือนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพ่ือให้ทราบถึงเปูาหมาย
และวิธีการต่อไป 
   3.  แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 
    ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เม่ือจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองในสิ่งที่คน
มักจะมองข้าม แล้วเริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ เสียก่อน เมื่อส าเร็จแล้วจึงค่อยๆ ขยับขยายแก้ไปเรื่อยๆ 
ทีละจุด เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการท างานได้ โดยมองไปที่เปูาหมายใหญ่ของงานแต่ละชิ้น 
แล้วเริ่มลงมือท าจากจุดเล็กๆ ก่อน ค่อยๆ ท า ค่อยๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละชิ้นก็จะลุลวงไปได้ตาม

http://www.ops.moe.go.th/ops2017/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/1863-23-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-9
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เปูาหมายที่วางไว้ “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก ก็ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่
ต้องแก้ปัญหาที่ท าให้เราปวดหัวให้ได้เสียก่อน เพ่ือจะให้อยู่ในสภาพที่ดีได้…” 
   4.  ท าตามล าดับขั้น  
    เริ่มต้นจากการลงมือท าในสิ่งที่จ าเป็นก่อน เมื่อส าเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จ าเป็นล าดับ
ต่อไป ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าท าตามหลักนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะส าเร็จได้โดยง่าย… ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จ าเป็นที่สุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึง
เป็นเรื่องสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน และสิ่งจ าเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร การอุปโภคบริโภค เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถน าไปปฏิบัติได้ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด “การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือความพอมี 
พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตาม
หลักวิชา เมื่อได้พ้ืนฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควร สามารถปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและ
ฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป…” พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 18 
กรกฎาคม 2517 
  5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
    การพัฒนาใดๆ ต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคม
วิทยาเก่ียวกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน 
“การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคม
วิทยา คือนิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้คนอ่ืนคิดอย่างอ่ืนไม่ได้ เราต้องแนะน า เข้าไปดูว่าเขา
ต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง” 
  6. ท างานแบบองค์รวม  
   ใช้วิธีคิดเพ่ือการท างาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองสิ่งต่างๆ ที่เกิดอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร ทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดข้ึนและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง 
 7. ไม่ติดต ารา 
  เมื่อเราจะท าการใดนั้น ควรท างานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้นๆ ไม่ใช่การ
ยึดติดอยู่กับแค่ในต าราวิชาการ เพราะบางที่ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมาก
จนเกินไปจนท าอะไรไม่ได้เลย สิ่งที่เราท าบางครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม 
และจิตวิทยาด้วย 
 8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
  ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วย
ความเรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถท าได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ใน
ภูมิภาคนั้นมาแก้ไข ปรับปรุง โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากนัก ดังพระราชด ารัส
ตอนหนึ่งว่า “…ให้ปลูกปุาโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัด
งบประมาณ…” 

 9. ท าให้ง่าย 
  ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด าริไปได้

โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและ
ระบบนิเวศโดยรวม “ท าให้ง่าย” 
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 10. การมีส่วนร่วม 
  ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น “ส าคัญที่สุดจะต้องหัดท าใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความ
คิดเห็น แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาละ
ประสบการณ์อันหลากหลายมาอ านวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง” 
 11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม 
  ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ ดังพระราชด ารัสตอน
หนึ่งว่า “…ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจร าคาญด้วยซ้ าว่า 
ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้
อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เป็นเพ่ือส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพ่ือตัวเอง
สามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้…” 
 12. บริการที่จุดเดียว 
  ทรงมีพระราชด าริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายแห่งทั่วประเทศ
โดยใช้หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสามัคคีและ
การร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้
ประชาชนใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการ
แก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วย 
 14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 
  ทรงน าความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทาง
ปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่ปกติ เช่น การบ าบัดน้ าเน่าเสียโดย
ให้ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ า 
 15. ปลูกปุาในใจคน 
  การจะท าการใดส าเร็จต้องปลูกจิตส านึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์
กับสิ่งที่จะท า…. “เจ้าหน้าที่ปุาไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูก
ต้นไม้ลงบนแผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” 
 16. ขาดทุนคือก าไร 
  หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ  
“การเสียสละ” เป็นการกระท าอันมีผลเป็นก าไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร 
 17. การพ่ึงพาตนเอง 
  การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เพ่ือการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า เพ่ือให้มีความแข็งแรงพอที่จะด ารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชน
สามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ พ่ึงตนเองได้ในที่สุด 
 18. พออยู่พอกิน 
  ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มี
ขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป 
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 19. เศรษฐกิจพอเพียง 
  เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนิน
ชีวิต ให้ด าเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งปรัชญานี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับ
บุคคล องค์กร และชุมชน 

 20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 
  ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้

มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 
 21. ท างานอย่างมีความสุข 
  ท างานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราท าอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุขเราจะ
ชนะ สนุกกับการท างานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะท างานโดยค านึงถึงความสุขที่เกิดจาก
การได้ท าประโยชน์ให้กับผู้อ่ืนก็สามารถท าได้ “…ท างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมี
ความสุขร่วมกัน ในการท าประโยชน์ให้กับผู้อื่น…” 

 22. ความเพียร 
  การเริ่มต้นท างานหรือท าสิ่งใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและ

ความมุ่งม่ัน ดังเช่นพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน้ า
ต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมน้ า 

 23. รู้ รัก สามัคคี  
  รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมี

ความรัก ที่จะลงมือท า ลงมือแก้ไขปัญหานั้นสามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่สามารถลงมือท าคน
เดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน 
 2.2 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา : วิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ภาพประกอบ 1  ศาสตร์พระราชา 
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  เข้าใจ (Understand) 
   1. จะท าอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 
   2. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
   3. ท างานแบบองค์รวม  
   4. ไม่ติดต ารา 
  5. ใช้อธรรมปราบอธรรม 
  6. ขาดทุนคือก าไร 
  เข้าถึง (Empathize) 
   1.  ระเบิดจากภายใน  
    2. การมีส่วนร่วม 
   3. ปลูกปุาในใจคน 

  4. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 
   5. ท างานอย่างมีความสุข 

  6. ความเพียร 
  7. รู้ รัก สามัคคี  

  พัฒนา (Development) 
   1.  แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 
   2.  ท าตามล าดับขั้น  
  3. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 

  4. ท าให้ง่าย 
  5. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม 
  6. บริการที่จุดเดียว 
  7. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
  8. การพ่ึงพาตนเอง 
  9. พออยู่พอกิน 
  10. เศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2 เนื้อหาองค์ความรู้ตามโครงการพระราชด าริ 
   1. การจัดการน้ า 
   2. การจัดการดิน 
   3. ปุาไม้และสิ่งแวดล้อม 
   4. สหกรณ์ 
   5. นวัตกรรมและพลังงาน 
   6. เกษตรทฤษฎีใหม่ 
   7. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   8. ศาสตร์พระราชาด้านอ่ืน ๆ 
 2.3  พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่  10 
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 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน 
  1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   1.1 มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง                                                                         
   1.2 ยึดมั่นในศาสนา 
   1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   1.4  มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน 
  2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม  
   2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ ชั่ว-ดี 
   2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
   2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
   2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
  3. มีงานท า – มีอาชีพ 
   3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้
เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งานท าจนงานส าเร็จ 
   3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอก หลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
ท างานและมีงานท าในที่สุด 
   3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท าจนสามารถเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครวั 
  4. เป็นพลเมืองดี 
   4.1 การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน 
   4.2 ครอบครัว - สถานศึกษาและสถาน ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท า
หน้าที่เป็นพลเมืองดี 
   4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่ จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งาน
อาสาสมัคร งานบ าเพ็ญ ประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท า ด้วยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร” 
 
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

1.  ความหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC มีวรรณกรรมทางการศึกษาจากการวิจัยหรือ
โครงการศึกษาต่างๆ สามารถ เรียบเรียงสรุปเป็นความหมายของ PLC ได้ดังนี ้
  Senge (1990) ได้ให้ความหมายว่า ชุมชน ที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาชีพได้นั้น จึงจ าเป็นต้องมีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทางวิชาชีพ มีฉันทะ และศรัทธาในการ
ท างาน “ครูเพ่ือศิษย์ร่วมกัน” บรรยากาศการอยู่ร่วมกันจึงเป็นบรรยากาศ “ชุมชนกัลยาณมิตร  
ทางวิชาการ” 
   Sergiovanni (1994) ได้กล่าวว่า PLCเป็นสถานที่ส าหรับ “ปฏิสัมพันธ์” ลด “ความโดด
เดี่ยว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียนในการท างาน เพ่ือปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนหรือ
งานวิชาการโรงเรียน 
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  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ได้ให้ความหมายของสังคมแห่งการเรียนรู้ไว้ว่า 
สังคมแห่งการเรียนรู้ หมายถึง ลักษณะของหน่วยงานหรือชุมชนที่ด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ 
หลายเรื่องพร้อม ๆ กันเกี่ยวกับการอนุรักษ์ บ ารุง รักษา ฟูนฟู ปกปูอง คุ้มครอง พิทักษ์ ส่งเสริม 
สนับสนุน ช่วยเหลือ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่และปลูกจิตส านึกให้แก่สมาชิกได้เรียนรู้ด้วยวิธีการผ่านผู้รู้ 
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจากองค์ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งท าให้สมาชิก 
สามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะและมีระบบการจัดการความรู้ที่ดี ตลอดจนใช้ความรู้เป็นเครื่องมือใน 
การแก้ปัญหา เพ่ือพัฒนาการด าเนินชีวิตให้มีความเหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานหรือชุมชนนั้น ๆ   
   วิจารณ์ พานิช (2555) ได้ให้ความหมายว่า  การมีคุณค่าร่วมและวิสัยทัศน์ร่วมกันไปถึง
การเรียนรู้ร่วมกันและการน าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้
เป็นเหมือนแรงผลักดัน โดยอาศัยความต้องการและความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพ่ือการเรียนรู้และ
พัฒนาวิชาชีพ สู่มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลัก (โดยมองว่าเป็น “ศิษย์ของเรา” มากกว่ามอง
ว่า “ศิษย์ของฉัน”และการ เปลี่ยนแปลงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มจาก “การเรียนรู้ ของครู” เป็น
ตัวตั้งต้น เรียนรู้ที่จะมองเห็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
  ปภาวี พิพัฒนลักษณ์ (2557) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การที่ กลุ่ม
ของผู้บริหารและบุคลากรครูผู้เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาได้มีการรวมตัวกันเพ่ือพัฒนาความรู้ ทาง
วิชาชีพผ่านการท างานและเรียนรู้ร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าความรู้ทางวิชาชีพไปพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน 
  ส านักราชบัณฑิตยสภา (2558) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การ
รวมกลุ่มกันของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในลักษณะชุมชนเชิงวิชาการท่ีมีเปูาหมายเพื่อ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การถอดบทเรียน และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

  กล่าวโดยสรปุ PLC หมายถึง การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกัน
ของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน์  
คุณค่า เปูาหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยท างานร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้น าร่วมกัน และ
ผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของ ผู้เรียนเป็นส าคัญ และความสุขของการท างาน
ร่วมกันของสมาชิกในชุมชน 

2. ความส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning  
Community) 
  ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ (2556) กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community) มีความจ าเป็นมากต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพราะ 
การศึกษาของเด็กไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดยการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนต้องเกิดจาก 
กระบวนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เหมาะสม เด็กมีสิทธิและโอกาสที่จะได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
และมีคุณภาพ       
  วรลักษณ์ ชูก าเนิด (2556) ให้ทรรศนะไว้ว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ถือเป็นกลยุทธ์
ใน การปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ที่ส าคัญ มีหลายพ้ืนที่ได้น าแนวทางของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไป 
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พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะช่วงแห่งการปฏิรูปการศึกษาของแต่ละประเทศ หรือช่วงแห่งการ 
เปลี่ยนแปลงการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งส่งผลให้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นเครื่องมือส าคัญ  
ในการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มครู  
   อภินันท์ สิริรัตนจิตต์ (2556) ให้ทรรศนะว่า การปฏิรูประบบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รัฐต้องสนับสนุนให้เกิดระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) โดย 
รัฐปรับบทบาทจากผู้จัดหามาเป็นผู้ก ากับดูแลคุณภาพและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้    
  สรุปได้ว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ัง
เชิง นโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ ซึ่งผู้บริหารต้องให้ความสนใจและขับเคลื่อนองค์การ สู่การเป็นชุมชน
การ เรียนรู้ทางวิชาชีพ ให้บุคลากรในองค์กรได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนางานที่มี 
คุณภาพต่อไป   

3. การแบ่งระดับของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  การเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถแบ่งออกเป็นระดับได้หลากหลาย ซึ่งเป็น กา
รท างานร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในระดับต่าง ๆ  มีนักวิชาการ นักการศึกษา ได้แบ่งระดับ 
ชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว้ ดังนี้ 
  สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2549) กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนสถานศึกษาเป็น “โรงเรียน         
แห่งการเรียนรู้” ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถจัดท าได้เป็น 3 ระดับ   
   ระดับท่ี 1 ระดับนักเรียน  (student level) ความส าคัญของการมีชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ของนักเรียนในสถานศึกษาก็เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ เชิงรุกและการสร้างความหมายจากสิ่งที่เรียนนั่นเอง  
   ระดับท่ี  2 เป็นระดับผู้ประกอบวิชาชีพ (professional level)  ซึ่งประกอบด้วย 
ครูผู้สอนและผู้บริหารของโรงเรียน จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งครูผู้สอนและผู้บริหารได้ใช้เพ่ือ การ
ปรับปรุงด้านวิธีสอน และด้านทักษะภาวะผู้น าให้มีคุณภาพและประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้น   
   ระดับท่ี  3 เป็นระดับการเรียนรู้ของชุมชน  (learning  community  level)   
ที่ ครอบคลุมถึงผู้ปกครอง  สมาชิกชุมชนและผู้น าชุมชนต้องมีส่วนเข้ามาร่วมสร้างและผลักดันวิสัยทัศน์
ของ โรงเรียนให้บรรลุผลตามเปูาหมายรวมทั้งให้ความสนับสนุนแก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ในการ
จัดการเรียนรู้ ผู้อาวุโสในชุมชนสามารถเป็นอาสาสมัครถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของ ตนแก่
โรงเรียน และชุมชนของตน  หน่วยงานและสถาบันที่อยู่ในชุมชนซึ่งอาจเป็นภาคธุรกิจเอกชน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาก็มีส่วนส าคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน  ตลอดจนเป็นแหล่ง เรียนรู้ที่
เป็นโลกแห่งความเป็นจริงในสังคม 
  Watkins & Marsick (1992: 278) ได้กล่าวถึงระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ไว้        
3 ระดับ ได้แก่ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร ดังนี้   
   1. ระดับบุคคล ทุกคนอภิปรายและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดอย่างเปิดเผย ระบุทักษะที่ 
ต้องการเพื่อการทางานในอนาคต ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ การสนับสนุนด้านงบประมาณและ
ทรัพยากร การสนับสนุนในการเรียนรู้ ปัญหาในการท างาน รางวัลจากการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
อย่างเปิดและตรงไปตรงมา ฟังก่อนพูด เคารพกันและกัน   
   2. ระดับกลุ่ม ทุกคนใช้เวลาเพ่ือสร้างความเชื่อถือกับผู้อื่นระดับกลุ่ม ทีมมีอิสระใน 
การตั้งเปูาหมายที่ต้องการทุกคนในทีมมีความเท่าเทียมกัน ทีมมีจุดเน้นที่งานของกลุ่มและ วิธีการท า
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งานที่ดี ทีมมีการทบทวนความคิดในผลงานของกลุ่ม ทีมได้รับรางวัลส าหรับผลสัมฤทธิ์ของ งานร่วมกัน 
ทีมมีความม่ันใจว่าองค์กรจะปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของทีม   
   3. ระดับองค์กร มีการสื่อสารสองทาง คนในองค์กรสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้สะดวก
และ รวดเร็ว องค์กรเก็บรักษาฐานข้อมูลเกี่ยวกับทักษะของผู้ปฏิบัติงาน มีระบบการวัดช่องว่างระหว่าง 
สภาพการปฏิบัติงานที่เป็นจริงและท่ีคาดหวัง องค์กรสร้างบทเรียนง่าย ๆ ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  องค์กร 
วัดการฝึกอบรมจากเวลาและทรัพยากรที่ใช้ องค์กรยกย่อง ยอมรับผู้ที่ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ องค์กรให้ 
ทางเลือกในการปฏิบัติงาน องค์กรเชิญชวนทุกคนร่วมสนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กร องค์กรให้ทุกคน มี
ส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากร  องค์กรสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง  องค์กรน าวิสัยทัศน์ 
ไปสู่การปฏิบัติในระดับและกลุ่มที่ต่างกัน องค์กรสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีชีวิตครอบครัวและ การท า
งานที่สมดุล  องค์กรส่งเสริมให้ทุกคนมีมุมมองที่กว้างไกล องค์กรส่งเสริมให้ทุกคนยึดเอา มุมมองของ
ผู้รับบริการมาใช้ตัดสินใจ องค์กรค านึงถึงสิ่งที่จะมีต่อขวัญกาลังใจของผู้ปฏิบัติงาน  องค์กรมีการท า
งานร่วมกับชุมชนภายนอก องค์กรสนับสนุนให้ค้นหาค าตอบจากปัญหาจากการศึกษา องค์กรอ่ืน ๆ 
องค์กรสนับสนุนโอกาสตามความต้องการการเรียนรู้และการฝึกอบรม องค์กรมี การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างผู้นากับผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการแข่งขัน แนวโน้มและทิศทางของ องค์กร องค์กรมีการ
เสริมสร้างอ านาจเพ่ือร่วมกันนาพาองค์กร องค์กรสร้างภาวะผู้นา องค์กรมองหา โอกาสที่จะเรียน และ 
องค์กรมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับค่านิยมในองค์กร   
  วรลักษณ์ ชูก าเนิด (2557) กล่าวถึงระดับของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว้ว่า “ชุมชน
การเรียนรู้” มีมิติการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ ระดับ สถานศึกษา 
ระดับเครือข่าย และระดับชาติ โดยแต่ละลักษณะจะแบ่งตามระดับ ดังนี้   
   1. ระดับสถานศึกษา คือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ขับเคลื่อนของบริบท 
สถานศึกษา สามารถแบ่งได้ 3 ระดับย่อย คือ     
    1.1 ระดับนักเรียน นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและร่วมมือให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น 
จากการท ากิจกรรมเพ่ือแสวงหาค าตอบที่สมเหตุสมผล ส าหรับตนนักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะที่ 
ส าคัญ คือ ทักษะการเรียนรู้   
    1.2 ระดับผู้ประกอบวิชาชีพ ประกอบด้วยครูผู้สอนและผู้บริหารของโรงเรียน โดย
ใช้ฐานของ “ชุมชนแห่งวิชาชพี” เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของชุมชน จึงเรียกว่า “ชุมชนการเรียนรู้ ทาง
วิชาชีพ” ซึ่งเป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของทุกคนในโรงเรียนที่จะต้องมาร่วมกัน พิจารณา
ทบทวนเรื่องนโยบายการปฏิบัติต่างๆ และกระบวนการบริหารจัดการต่างๆ  
ของโรงเรียนใหม่อีกครั้ง โดยยึดหลักในการปรับปรุงแก้ไขสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้สามารถบริการด้านการ
เรียนรู้แก่ นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล อีกท้ังเพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวน ามาสู่การสนับสนุน 
การปฏิบัติงานวิชาชีพของครูผู้สอน และผู้บริหารให้มีคุณภาพและสิทธิผลสูงยิ่งขึ้นมีบรรยากาศและ 
สภาพแวดล้อมของการท างานที่ดีต่อกันของทุกฝุายทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง    
    1.3 ระดับชุมชนทั่วไป จะครอบคลุมชุมชนไปนอกห้องเรียน เช่น ผู้ปกครอง 
สมาชิก ชุมชนและผู้น าชุมชน โดยบุคคลกลุ่มนี้จ าเป็นต้องมีส่วนเข้ามาร่วมสร้างและผลักดันวิสัยทัศน์
ของ โรงเรียนให้บรรลุผลตามเปูาหมาย กล่าวคือ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้อาวุโสในชุมชนตลอดจนสถาบัน 
ต่างๆ ของชุมชนเหล่านี้ต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเปูาหมายการเรียนรู้ของชุมชนและโรงเรียน 
กล่าวคือ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมทางการศึกษาได้โดยการให้การดูแลแนะน าการเรียนที่บ้านของนักเรียน 
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รวมทั้งให้การสนับสนุนแก่ครู และผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่บุตร หลานของตน ผู้
อาวุโสในชุมชนสามารถเป็นอาสาสมัครถ่ายทอดความรู้   
   2. ระดับกลุ่มเครือข่าย คือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ขับเคลื่อนในลักษณะ การ
รวมตัวกันของกลุ่มวิชาชีพจากองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มุ่งม่ันรวมกันสร้างชุมชน เครือข่าย ภายใต้
วัตถุประสงค์ร่วม คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ก าลังใจ สร้างความสัมพันธ์ และ
พัฒนาวิชาชีพร่วมกัน อาจมีทั้งการเปูาหมายที่เป็นแนวคิดร่วมกันร่วมกันอย่างชัดเจน สามารถ แบ่งได้ 2 
ลักษณะ คือ    
    2.1 กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน คือ การตกลงร่วมมือกันใน การ
พัฒนาวิชาชีพครูระหว่างสถาบันโดยมองว่าการร่วมมือกันของสถาบันต่างๆ จะท าให้ เกิดพลังการ
ขับเคลื่อน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ การแลกเปลี่ยนหรือร่วมลงทุนด้าน ทรัพยากร และการ
เกื้อหนุนเป็นกัลยาณมิตรคอยสะท้อนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน    
    2.2 กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกวิชาชีพครู คือ การจัดพื้นที่เปิดกว้างให้ 
สมาชิกวิชาชีพครูที่มีอุดมการณ์ร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
เชิงคุณภาพของผู้เรียนเป็นหัวใจส าคัญ สมาชิกท่ีรวมตัวกันไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับสังกัด แต่จะตั้งอยู่บน 
ความมุ่งม่ัน สมัครใจ ใช้อุดมการณ์ร่วมเป็นหลักในการไหลรวมกันเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพกรณี   
   3. ระดับชาติ คือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เกิดขึ้นโดยนโยบายของรัฐที่มุ่งจัด 
เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของวิชาชีพ 
โดยความร่วมมือของสถานศึกษา และครูที่ผนึกก าลังร่วมกันพัฒนาวิชาชีพ ภายใต้การสนับสนุนของรัฐ 
  กล่าวโดยสรุปว่า ระดับของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย ระดับนักเรียน ระดับผู้ประกอบวิชาชีพ และระดับชุมชนทั่วไป 
ระดับกลุ่มเครือข่าย ประกอบด้วย กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน และกลุ่มเครือข่าย ความ
ร่วมมือของสมาชิกวิชาชีพครู และระดับชาติ   
 4.  แนวทางการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  นีออน พิณประดิษฐ์ และคณะ (2551) กล่าวไว้ว่า  การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ต้องด าเนินโดยยึดหลักการที่ว่า  การศึกษาและการเรียนรู้เป็นกลไกส าคัญต่อการแก้ปัญหาและการ 
พัฒนาการเรียนรู้ อันจะส่งผลต่อการด ารงชีพและการปฏิบัติงานของบุคลากร     
  ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553) ได้ก าหนดมาตรฐานด้านการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาไว้ดังนี้  
   1)  การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  
   2) การ ก ากับติดตามและประเมินผล  
   3) การสนับสนุนผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องให้เกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
   4) การสรุปองค์ความรู้ที่จ าเป็นและ  
   5) การสร้าง เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้     
  กัมพล  ไชยนันท์ (2554) ให้แนวทางในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว้ว่า ควรมี 
การก าหนดนโยบายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูที่ชัดเจน รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ หา 
จุดเริ่มต้นในชุมชน จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน สร้างความสนใจในวงกว้าง พัฒนาบุคลากรที่จะเป็น 
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ผู้ด าเนินงาน วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ จัดท าแผนและก าหนดยุทธศาสตร์ในการ 
ด าเนินงาน วิเคราะห์ศักยภาพของหุ้นส่วน ด าเนินการตามแผนกิจกรรม ติดตามประเมินผล 
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน สร้างเครือข่าย และหามาตรการในการระดมทุนจากแหล่งต่าง ๆ    
  วิจารณ์ พานิช (2555) กล่าววา่การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ ครูอาจเรียนรู้ 
ร่วมกันในกลุ่มสาระของตนเองในโรงเรียน หรือเรียนรู้กับเพ่ือนครูต่างโรงเรียนก็ได้ โดยการสร้าง 
เครือข่ายการเรียนรู้หรือจับคู่บัดดี้เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีใจ 
จดจ่ออยู่ที่ Learning Outcome โดยหาทางส่งเสริมการวัด Learning Outcome เป็นระยะ ๆ สร้าง 
เปูาหมายชื่นชมหรือเฉลิมฉลองเม่ือโรงเรียนสามารถบรรลุเปูาหมายในแต่ละระยะ และ ส่งเสริม 
สนับสนุน รวมทั้งแสวงหาทรัพยากรในพ้ืนที่ เพ่ือการสร้าง PLC ประสบความส าเร็จ   
  แสงหล้า  เรืองพยัคฆ์ (2555) กล่าวว่า การสร้างชุมชนการเรียนรู้ สามารถท าได้โดย   
   1) หน่วยงานและชุมชนจะต้องมีการผสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความ
ร่วมมือแบบ หุ้นส่วน และมีส่วนร่วม  
   2) สร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ของบุคลากร  
   3) การส่งเสริมและการสร้าง กลไกเพ่ือการเรียนรู้  
   4) สร้างและพัฒนาเครือข่าย ส่งเสริมและสร้างกลไกเพ่ือการเรียนรู้  
   5) พัฒนา ระบบการบริการความรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ  
   6) แสวงหาภาคีเครือข่าย การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการส ารวจ วิเคราะห์ 
และจ าแนกประเภทเครือข่ายเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการประสานความร่วมมือ เพื่อให้สามารถท ากรอบ
และแผนงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และ  
   7) การสร้าง แรงจูงใจด้วยการยกย่องและให้รางวัล   
  สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2556) ให้ทรรศนะไว้ว่า ในการสร้างชุมชนแห่งวิชาชีพ ควร
ประกอบด้วย  
   1) การจัดกิจกรรมที่จ าเป็นต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อให้บุคลากรได้
แลกเปลี่ยน ระหว่างกัน มีการปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มบุคคลมากขึ้น ลดความรู้สึกโดดเดี่ยว  
   2) การสร้างค่านิยมและ บรรทัดฐานร่วมกัน เพ่ือเป็นแนวทางของการอยู่ร่วมกัน  
   3) ปรับโครงสร้างใหม่ ให้รองรับการเกิดชุมชน แห่งวิชาชีพพร้อมที่จะรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึนตลอดเวลาโดยเฉาะอย่างยิ่งต่อความ เป็นไปได้ ของชุมชนแห่งวิชาชีพที่จะ
เกิดในองค์กร และ  
   4) ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ (Professional Community Culture) เช่น ลด
ความเป็นองค์การที่ยึด “วัฒนธรรมแบบข้าราชการ หรือ Bureaucratic Culture” ไปสู่ “วัฒนธรรม
แบบกัลยาณมิตรทางวิชาการหรือ Collegial Culture” สร้างเสริมวัฒนธรรมแห่ง “ความไว้วางใจ
(Trust) และความนับถือ (Respect)” ต่อกันใน มวลหมู่สมาชิกของชมรมแห่งวิชาชีพ สร้างวัฒนธรรมใช้
ทักษะด้านการคิดและใช้สติปัญญาเป็นฐาน (A cognitive Skill Base) และการใช้สติปัญญาเป็น
เครื่องมือส าคัญในการประกอบวิชาชีพ บุคลากรจึงต้อง เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา สร้างวัฒนธรรมการริเริ่ม
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (Open to Innovation) โดยเฉพาะ องค์ความรู้ใหม่ (Knowledge Creation)  
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  สรุปได้ว่าการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝุาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารในฐานะผู้น าองค์การ ต้องทุ่มเทความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ีในการ 
ขับเคลื่อนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกคน 
 5. องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทสถานศึกษา 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบของชุมชนการ 
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ผู้ศึกษาวิจัยขอน าเสนอดังนี้ 
  McMillan and Chavis (1986 อ้างถึงใน ภัทรา เสงี่ยมในเมือง และคณะ, 2552) กล่าว 
ว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีองค์ประกอบส าคัญ ๆ ดังนี้  
   1) ทีม โดยสมาชิกทุกคนมีความรู้สึกเป็น ส่วนหนึ่งของกลุ่ม  ท าให้มีส่วนร่วมในการ 
ท างาน   
   2) การท างานร่วมกัน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือให้ เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มชุมชนมาก
ที่สุด  
   3) ความต้องการและการตอบสนองโดยชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพต้องเปิดโอกาสให้
ทุกคน มีโอกาสแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกของตน รวมทั้งการ ซักถาม และ  
   4) กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้ โดยสมาชิกมีโอกาสแลกเปลี่ยน 
ความคิด ความรู้สึก รวมทั้งการให้และรับข้อมูล 
  Martin M. (2011) กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีองค์ประกอบ ดังนี้  
   1) การมี บรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared values and vision) สมาชิกใน 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ต้องมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน  
   2) การร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ (Collective responsibility for learning)  
   3) การสืบสอบเพ่ือสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective professional inquiry) การ
พูดคุยสนทนากันระหว่างสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ นัก
การศึกษาและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือสะท้อน ผลการปฏิบัติรวมทั้งร่วมกัน เสนอแนะ
แนวทางการปฏิบัติที่ช่วยให้การพัฒนาองค์การเกิดได้ดีขึ้น ซึ่งการสะท้อนผลและการชี้แนะ การปฏิบัติ
จะเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการทบทวนประเด็นพื้นฐาน ส าคัญท่ีจะก่อให้เกิดผลทางบวกต่อ การ
พัฒนาคุณภาพการจัดการองค์กร  
   4) การร่วมมือรวมพลังเป็นทีม (Collaboration) ชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพให้ 
ความส าคัญกับการร่วมมือรวมพลังโดยการร่วมมือรวมพลังนี้จะต้องเป็นการร่วมมือรวม พลังของ
บุคลากรในภาพรวมทั้งหมดขององค์กร และสิ่งส าคัญของการร่วมมือรวมพลังในชุมชนการ เรียนรู้ทาง
วิชาชีพ คือ การด าเนินกิจกรรมเพ่ือมุ่งไปสู่ความส าเร็จภายใต้เปูาหมายเดียวกัน ทั้งนี้การ ร่วมมือรวม
พลังจะให้ ความส าคัญกับความรู้สึกพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันของสมาชิกในชุมชนระหว่าง การด าเนิน
กิจกรรม เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ และ  
   5) การสนับสนุนการจัดล าดับโครงสร้างและ ความสัมพันธ์ของบุคลากร (Supportive 
conditions structural arrangements and collegial relationships) การเตรียมพร้อมในด้านการ 
สนับสนุนให้บุคลากรหรือสมาชิกในชุมชนได้มีโอกาสสังเกต การปฏิบัติงาน วิพากษ์วิจารณ์และสะท้อน
การปฏิบัติงาน 
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  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553) ได้เปรียบเทียบมาตรฐานและ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือ สมศ. และมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
หรือ สพฐ. เกี่ยวกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งพบว่าการจัดการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญกับ 
ชุมชนการเรียนรู้ทั้งในระดับครูผู้สอน และระดับผู้เรียน ซึ่งมีหลักการและแนวทางคล้าย ๆ กัน สรุปได้ว่า 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ประกอบด้วย  
   1) ทีมเรียนรู้  
   2) แหล่งเรียนรู้  
   3) กระบวนการเรียนรู้  
   4) เครือข่ายและ  
   5) เทคโนโลยี สารสนเทศ 
  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2554) ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็น 
ส่วนประกอบในการท าให้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูประสบผลส าเร็จ ไว้ 6ประการ คือ   
   1) วิสัยทัศน์ โดยจะต้องมีผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ โปร่งใส 
ความสามารถในการ บริหารจัดการ การประสานงาน และการกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา  
   2) ความ ร่วมมือ คือ สมาชิกที่มีคุณภาพและมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม เข้ามาร่วมคิด 
ร่วมด าเนินการร่วมรับผิดชอบ ในทุกกระบวนการ  
   3) กระบวนการเรียนรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง คือจะต้องมี 
การเรียนรู้ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาและการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งต้องมีการถ่ายทอดความรู้ระหว่าง 
ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  
   4) สมรรถนะและศักยภาพความพร้อม คือจะต้องมีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้  และมี
ความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาสมรรถนะและทักษะความพร้อม ใช้ความรู้ในการ ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงให้เกิดกรรมวิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ หรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม  
   5) การจัดการความรู้ คือต้องมีระบบการเก็บความรู้ทั้งความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนและ
ความรู้ภายนอกชุมชนอย่างเป็นระบบ  และ เข้าใจง่าย รวมทั้งต้องรู้จักสร้างและน าความรู้ที่มีอยู่มาใช้
ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และ   
   6) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกชุมชนคือต้องมีความร่วมมือในหลาย 
ๆ ด้าน เช่น ทุน กิจกรรม วิชาการ มีการจัดการกลุ่มและเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพให้เกิดการพัฒนา
อย่างเชื่อมโยง  ประสานเกี่ยวเนื่อง ครอบคลุมในทุกบริบท เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการความรู้ 
  วิจารณ์ พานิช (2556) กล่าวว่า ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (Professional Learning 
Community) ประกอบด้วย  
   1) ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์  
   2) การก าหนดเปูาหมาย  
   3) ความเชื่อและค่านิยม  
   4) แนวปฏิบัติ  
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   5) การสนับสนุน เช่น การสร้างบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ การละลาย
พฤติกรรม การส่งเสริมความสุภาพ การฉลองความส าเร็จ  
   6) เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อท าให้ความเป็นชุมชนแน่นแฟูนขึ้น เช่น Facebook  
   7) การสร้างทีม โดยท าให้ทุกคนเข้าร่วมเป็นสมาชิกและมีความเข้มแข็ง และ  
   8) การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชน    
  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับสถานศึกษา หรือ ระดับผู้ประกอบวิชาชีพ น าเสนอ
เป็นองค์ประกอบของ PLC ที่มาจากข้อมูลที่รวบรวมและ วิเคราะห์จากเอกสารทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศน าเสนอเป็น 6 องค์ประกอบของ PLCในบริบทสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ร่วม
ทีมร่วมแรงร่วมใจ ภาวะผู้น าร่วม การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ชุมชนกัลยาณมิตร และโครงสร้าง
สนับสนุน ชุมชนน าเสนอจากการสังเคราะห์แนวคิดต่างๆ  และรายละเอียดต่อไปนี้ 

   องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)วิสัยทัศน์ร่วมเป็นการมองเห็น
ภาพเปูาหมาย ทิศทาง เส้นทาง และสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง เป็นเสมือนเข็มทิศในการขับเคลื่อน PLC ที่มี
ทิศทางร่วมกัน โดยมีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ทางวิชาชีพร่วมกัน (Sergiovanni, 1994) คือพัฒนาการ
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นภาพความส าเร็จที่มุ่งหวังในการน าทางร่วมกัน (Hord, 1997) อาจเป็นการ
มองเริ่มจากผู้น าหรือกลุ่มผู้น าที่มี วิสัยทัศน์ท าหน้าที่เหนี่ยวน าให้ผู้ร่วมงานเห็นวิสัยทัศน์นั้นร่วมกัน หรือ
การมองเห็นจากแต่ละปัจเจกที่มีวิสัยทัศน์เห็นในสิ่งเดียวกัน วิสัยทัศน์ร่วมมีลักษณะส าคัญ  4 ประการ 
(4 Shared) มีรายละเอียดส าคัญ ดังนี้ 

    1) การเห็นภาพและทิศทางร่วม (Shared Vision) จากภาพความเชื่อมโยงให้เห็น
ภาพความส าเร็จร่วมกันถึงทิศทาง ส าคัญของการท างานแบบมอง “เห็นภาพเดียวกัน” (Hord, 1997; 
Hargreaves, 2003)  

    2) เปูาหมายร่วม (Shared Goals) เป็นทั้งเปูาหมาย ปลายทาง ระหว่างทาง และ
เปูาหมายชีวิตของสมาชิกแต่ละคนที่ สัมพันธ์กันกับเปูาหมายร่วมของชุมชนการเรียนรู้ฯ ซึ่งเป็นความ
เชื่อมโยงให้เห็นถึงทิศทางและเปูาหมายในการท างานร่วมกัน โดยเฉพาะเปูาหมายส าคัญคือพัฒนาการ
การเรียนรู้ของผู้เรียน (Hargreaves, 2003; Schmoker, 2004; DuFour, 2006)  

    3) คุณค่าร่วม (Shared Values) เป็นการเห็นทั้งภาพเปูาหมาย และที่ส าคัญเม่ือ
เห็นภาพความเชื่อมโยงแล้ว ภาพดังกล่าวมีอิทธิพลกับการตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและของ งานจน
เชื่อมโยงเป็นความหมายของงานที่เกิดจากการตระหนัก รู้ของสมาชิกใน PLC จนเกิดเป็นพันธะสัญญา
ร่วมกัน ร่วมกัน หลอมรวมเป็น “คุณค่าร่วม” ซึ่งเป็นขุมพลังส าคัญที่จะเกิดพลัง ในการไหลรวมกัน
ท างานในเชิงอุดมการณ์ทางวิชาชีพร่วมกัน  (Hord, 1997; DuFour, 2006; Hargreaves, 2003) 

    4) ภารกิจร่วม (Shared Mission)เป็นพันธกิจแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้
บรรลุตามเปูาหมายร่วม รวมถึงการ เรียนรู้ของครูในทุกๆ ภารกิจ สิ่งส าคัญคือ การปฏิรูปการเรียนรู้ ที่
มุ่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหัวใจส าคัญ (Hord, 1997) โดยการเริ่มจากการรับผิดชอบในการพัฒนา
วิชาชีพเพ่ือศิษย์ร่วมกันของครู (Louis & Kruse, 1995; Senge, 2000; DuFour, 2006)   

   องค์ประกอบที่ 2 ทีมร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative Teamwork) ทีมร่วมแรง
ร่วมใจ เป็นการพัฒนามาจากกลุ่มท่ีท างาน ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ลักษณะการท างานร่วมกันแบบมี
วิสัยทัศน์ คุณค่า เปูาหมาย และพันธกิจร่วมกัน รวมกันด้วยใจ จนเกิดเจตจ านงในการท างานร่วมกัน
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อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้ บรรลุผลที่การเรียนรู้ของผู้เรียน (Louis, Kruse, & Marks, 1996) การเรียนรู้
ของทีม และการเรียนรู้ของครู บนพ้ืนฐานงานที่มี ลักษณะต้องมีการคิดร่วมกัน วางแผนร่วมกัน ความ
เข้าใจร่วมกัน ข้อตกลงร่วมกัน การตัดสินใจร่วมกัน แนวปฏิบัติร่วมกัน การประเมินผลร่วมกัน และการ
รับผิดชอบร่วมกัน จากสถานการณ์ ที่งานจริงถือเป็นโจทย์ร่วม (Hargreaves, 2003; Stoll & Louis, 
2007) ให้เห็นและรู้เหตุปัจจัย กลไกในการท างานซึ่งกันและกัน แบบละวางตัวตนให้มากที่สุด (There’s 
no I in team) (DuFour, 2006) จนเห็นและรู้ความสามารถของแต่ละคนร่วมกัน เห็นและรับรู้ถึง
ความรู้สึกร่วมกันในการท างานจนเกิด ประสบการณ์หรือความสามารถในการท างาน และพลังในการ
ร่วมเรียนรู้ ร่วมพัฒนาบนพื้นฐานของพันธะร่วมกันที่เน้นความสมัครใจ และการสื่อสารที่มีคุณภาพบน
พ้ืนฐานการรับฟังและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามการที่ PLC เน้นการขับเคลื่อน ด้วยการ
ท างานแบบทีมร่วมแรงร่วมใจ ที่ท าให้ลงมือท าและเรียนรู้ ไปด้วยกันด้วยใจอย่างสร้างสรรค์ต่อเนื่องนั้น 
ซึ่งมีลักษณะพิเศษของการรวมตัวที่เหนียวแน่นจากภายใน นั้นคือการเป็น กัลยาณมิตร ท าให้เกิดทีมใน 
PLC อยู่ร่วมกันด้วยความสัมพันธ์ ที่ต่างช่วยเหลือเกื้อกูล ดูแลซึ่งกัน จึงท าให้การท างานเต็มไปด้วย
บรรยากาศที่มีความสุข ไม่โดดเดี่ยว (Sergiovanni, 1994; Fullan, 1999) ซึ่งรูปแบบของทีมจะมีเป็น
เช่นไรนั้นขึ้นอยู่กับเปูาประสงค์ หรือพันธกิจในการด าเนินการของชุมชนการเรียนรู้ เช่น ทีมร่วม สอน 
ทีมเรียนรู้ และกลุ่มเรียนรู้ เป็นต้น  (วิจารณ์ พานิช, 2554;  Olivier &Hipp, 2006; Little & 
McLaughlin, 1993) 

  องค์ประกอบที่ 3 ภาวะผู้น าร่วม (Shared Leadership)ภาวะผู้น าร่วมใน PLC มี
นัยส าคญัของการผู้น าร่วม 2 ลักษณะส าคัญ คือ ภาวะผู้น าผู้สร้างให้เกิดการน าร่วม และภาวะ ผู้น า
ร่วมกัน ให้เป็น PLC ที่ขับเคลื่อนด้วยการน าร่วมกัน รายละเอียดดังนี้ 

   1) ภาวะผู้น าผู้สร้างให้เกิดการน าร่วมเป็นผู้น าที่สามารถท าให้สมาชิกใน PLC เกิดการ
เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง ตนเองและวิชาชีพ (Kotter& Cohen, 2002)  จนสมาชิกเกิดภาวะผู้น า
ในตนเองและเป็นผู้น าร่วมขับเคลื่อน PLC ได้โดยมี ผลมาจากการเสริมพลังอ านาจจากผู้น าทั้งทางตรง
และทางอ้อม โดยเฉพาะการเป็นผู้น าที่เริ่มจากตนเองก่อนด้วยการลงมือท างาน อย่างตระหนักรู้ และใส่
ใจให้ความส าคัญกับผู้ร่วมงานทุกๆคน (Olivier &Hipp, 2006) จนเป็นแบบที่มีพลังเหนี่ยวน าให้ 
ผู้ร่วมงานมีแรงบันดาลใจและมีความสุขกับการท างานด้วยกัน อย่างวิสัยทัศน์ร่วม (Hargreaves, 2003)  
รวมถึงการน าแบบไม่น า โดยท าหน้าที่ผู้สนับสนุนและเปิดโอกาสให้สมาชิกเติบโตด้วยการสร้างความเป็น
ผู้น าร่วม ผู้น าที่จะสามารถสร้างให้เกิดการน าร่วมดังกล่าวควรมีคุณลักษณะส าคัญ ดังนี้ มีความสามารถ
ในการลงมือท างานร่วมกัน การเข้าไปอยู่ในความรู้สึกของผู้อ่ืนได้ การตระหนักรู้ในตนเอง ความเมตตา
กรุณา การคอยดูแลช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน การโค้ชผู้ร่วมงานได้  การสร้างมโนทัศน์ การมวิสัยทัศน์การมี
ความมุ่งม่ันและทุ่มเทต่อการเติบโตของผู้อ่ืน เป็นต้น  (Thompson, Gregg, &Niska, 2004) 

   2) ภาวะผู้น าร่วมกัน เป็นผู้น าร่วมกันของสมาชิก PLC ด้วยการกระจายอ านาจ เพ่ิมพลัง
อ านาจ ซึ่งกันและกันให้สมาชิก มีภาวะผู้น าเพ่ิมข้ึน จนเกิดเป็น “ผู้น าร่วมของครู” (Hargreaves, 2003) 
ในการขับเคลื่อน PLC มุ่งการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยยึดหลักแนวทางบริหาร
จัดการร่วม การสนับสนุน การกระจายอ านาจ การสร้างแรงบันดาลใจของครู โดยครูเป็นผู้ลงมือกระท า 
หรือ ครูท าหน้าที่เป็น“ประธาน”เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ไม่ใช่ “กรรม” หรือ ผู้ถูก 
กระท า และผู้ถูกให้กระท า(วิจารณ์ พานิช, 2554 ซึ่งผู้น าร่วมจะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อมีบรรยากาศส่งเสริมให้ครู
สามารถแสดงออกด้วย ความเต็มใจ อิสระปราศจากอ านาจครอบง าที่ขาดความเคารพ ในวิชาชีพ แต่
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ยึดถือปฏิบัติร่วมกันใน PLC นั่นคือ “อ านาจทาง วิชาชีพ” (Hargreaves, 2003) เป็นอ านาจเชิงคุณธรรม
ที่มีข้อปฏิบัติที่มาจากเกณฑ์และมาตรฐานที่เห็นพ้องตรงกันหรือก าหนดร่วมกันเพ่ือยึดถือเป็นแนวทาง
ร่วมกันของผู้ประกอบวิชาชีพครูทั้งหลายใน PLC (Thompson etal.,2004) 
   กล่าวโดยสรุปคือ ภาวะผู้น าร่วมดังท่ีกล่าวมามีหัวใจส าคัญคือน าการเรียนรู้เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงตนเองของแต่ละคน ทั้งสมาชิก และผู้น าโดยต าแหน่งเมื่อใดที่บุคคลนั้นเกิดการเรียนรู้ ทั้ง
ด้านวิชาชีพและชีวิตจนเกิดพลังการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ ความสุขในวิชาชีพของตนเองและผู้อ่ืน ภาวะ
ผู้น าร่วมจะเกิดผล ต่อความเป็น PLC 
 

  องค์ประกอบที่ 4 การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ (Professional learning 
anddevelopment) การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพใน PLC มีจุดเน้นส าคัญ 2 ด้าน คือ การเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้เพื่อจิต วิญญาณความเป็นครู รายละเอียดดังนี้  

  1) การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ หัวใจส าคัญการเรียนรู้ บนพ้ืนฐานประสบการณ์ตรงในงาน
ที่ลงมือปฏิบัติจริง ร่วมกันของ สมาชิก จะมีสัดส่วนการเรียนรู้มากกว่าการอบรมจากหน่วยงาน ภายนอก 
อ้างถึงแนวคิดของ Dale (1969) แนวคิดกรวย ประสบการณ์ (Cone of Experience) ยืนยันอย่าง
สอดคล้อง ว่าการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการเรียนรู้ได้มาก
ที่สุด ด้วยบริบท PLC ที่มีการ ท างานร่วมกันเป็นทีม (Sergiovanni, 1994) จึงท าให้การเรียน รู้จากโจทย์
และสถานการณ์ที่ครูจะต้องจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการร่วมเห็น ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ (Dufour, 2006) ท าให้บรรยากาศการพัฒนาวิชาชีพของครูรู้สึก ไม่โดดเดี่ยว คอยสะท้อนการ
เรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถือเป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น สะท้อน
การเรียนรู้ สุนทรียะสนทนา การเรียนรู้สืบเสาะแสวงหา การสร้างมโนทัศน์ ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การ
คิดเชิงระบบ การ สร้างองค์ความรู้ การเรียนรู้บนความเข้าใจการท างานของสมอง และการจัดการความรู้ 
เป็นต้น (สุรพล ธรรมร่มดี และคณะ, 2553; Stoll & Louis, 2007) 

  2) การเรียนรู้เพ่ือจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองจากข้างใน หรือ 
วุฒิภาวะความเป็นครู ให้เป็นครูที่สมบูรณ์ โดยมีนัยยะส าคัญคือ การเรียนรู้ตนเอง การ รู้จักตนเองของครู 
เพ่ือที่จะเข้าใจมิติของผู้เรียนที่มากกว่าความรู้ แต่เป็นมิติของความเป็นมนุษย์ ความฉลาดทางอารมณ์ เมื่อ
ครูมี ความเข้าใจธรรมชาติตนเองแล้ว จึงสามารถมองเห็นธรรมชาติของ ศิษย์ตนเองอย่างถ่องแท้ จน
สามารถสอน หรือจัดการเรียนรู้โดยยึด การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญได้ รวมถึงการเรียนรู้ร่วมกันของ 
สมาชิกในชุมชน (Hargreaves, 2003) ที่ต้องอาศัยการตระหนักรู้ สติ การฟัง การใคร่ครวญ เป็นต้น จิตที่
สามารถเรียนรู้และเป็นครู ได้อย่างแท้จริงนั้นจะเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตา การ กรุณา 
และความอ่อนน้อม เห็นศิษย์เป็นครู  เห็นตนเองเป็นผู้เรียนรู้ มีพลังเรียนรู้ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดย
ใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ และการฝึกสติ 
เป็นต้น (สุรพล ธรรมร่มดี และคณะ, 2553) 

  กล่าวโดยสรุปการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพของ PLC นั้นมีหัวใจส าคัญคือการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุขของ ทีมเรียนรู้ เป็นบรรยากาศที่เปิดพ้ืนที่การเรียนรู้แบบน าตนเอง ของครูเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองและวิชาชีพ อย่างต่อเนื่องเป็นส าคัญ 
   องค์ประกอบที่ 5 ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring community) กลุ่มคนที่อยู่ร่วมโดยมี
วิถีและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน ในชุมชน มีคุณลักษณะคือ มุ่งเน้นความเป็นชุมชนแห่งความสุข สุขท้ัง
การท างานและการอยู่ร่วมกันที่มีลักษณะวัฒนธรรมแบบ “วัฒนธรรมแบบเปิดเผย” ที่ทุกคนมีเสรีภาพใน
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การแสดงความ คิดเห็นของตนเป็นวิถีแห่งอิสรภาพ และเป็นพื้นที่ให้ความรู้สึก ปลอดภัย หรือปลอดการ
ใช้อ านาจกดดัน บนพ้ืนฐานความไว้วางใจ เคารพซึ่งกันและกัน มีจริยธรรมแห่งความเอ้ืออาทรเป็นพลังเชิง
คุณธรรม คุณงามความดีที่สมาชิกร่วมกันท างานแบบอุทิศตนเพื่อวิชาชีพโดยมีเจตคติเชิงบวกต่อการศึกษา
และผู้เรียนสอดคล้องกับSergiovanni(1994) ที่ว่า PLCเป็นกลุ่มที่มีวิทยสัมพันธ์ต่อกัน เป็นกลุ่มที่เหนียว
แน่นจากภายใน ใช้ความเป็น กัลยาณมิตรเชิงวิชาการต่อกัน ท าให้ลดความโดดเดี่ยวระหว่าง ปฏิบัติงาน
สอนของครู เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กันทั้งในเชิงวิชาชีพ และชีวิต มีความศรัทธาร่วม อยู่ร่วมกันแบบ 
“สังฆะ” ถือศีล หรือ หลักปฏิบัติร่วมกัน โดยยึดหลักพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา เป็น
ชุมชนที่ยึดหลักวินัยเชิงบวก เชื่อมโยงการพัฒนา PLC ไปกับวิถีชีวิตตนเองและวิถีชีวิตชุมชนอันเป็น
พ้ืนฐานส าคัญของ สังคมฐานการพ่ึงพาตนเอง (สุรพล ธรรมร่มดี และคณะ, 2553)  มีบรรยากาศของ 
“วัฒนธรรมแบบเปิดเผย” ทุกคนมีเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นของตน เป็นวิถีแห่งอิสรภาพ ยึด
ความสามารถ และสร้างพ้ืนที่ปลอดการใช้อ านาจกดดัน (Boyd, 1992) ดังกล่าวนี้ สามารถขยายกรอบให้
กว้างขวางออกไปจนถึงเครือข่ายที่สัมพันธ์ กับชุมชนต่อไป 
   องค์ประกอบที่6 โครงสร้างสนับสนุนชุมชน (Supportive structure)โครงสร้างที่
สนับสนุนการก่อเกิดและคงอยู่ของ PLC มีลักษณะ ดังนี้ ลดความเป็นองค์การที่ยึดวัฒนธรรมแบบ
ราชการ หันมาใช้วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการแทน และเป็น วัฒนธรรมที่ส่งเสริมวิสัยทัศน์ 
การด าเนินการที่ต่อเนื่องและ มุ่งความยั่งยืน จัดปัจจัยเงื่อนไขสนับสนุนตามบริบทชุมชนมี โครงสร้าง
องค์การแบบไม่รวมศูนย์ (Sergiovanni, 1994) หรือ โครงสร้างการปกครองตนเองของชุมชน เพ่ือลด
ความขัดแย้ง ระหว่างครูผู้ปฏิบัติงานสอนกับฝุายบริหารให้น้อยลง มีการบริหาร จัดการ และการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เน้นรูปแบบทีมงาน เป็นหลัก (Hord, 1997) การจัดสรรปัจจัยสนับสนุนให้
เอ้ือต่อการด าเนินการของ PLC เช่น เวลา วาระ สถานที่ ขนาดชั้นเรียน ขวัญ ก าลังใจ ข้อมูลสารสนเทศ 
และอ่ืนๆ ที่ตามความจ าเป็นและบริบท ของแต่ละชุมชน (Boyd, 1992) โดยเฉพาะการเอาใจใส่
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข (สุรพล ธรรมร่มดี และ
คณะ, 2553) มีรูปแบบการ สื่อสารด้วยใจ เปิดกว้างให้พ้ืนที่อิสระในการสร้างสรรค์ของชุมชน เน้นความ
คล่องตัวในการด าเนินการจัดการกับเงื่อนไขความ แตกแยก  และมีระบบสารสนเทศของชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาวิชาชีพ (Eastwood & Louis, 1992) 
  กล่าวโดยสรุปทั้ง 6 องค์ประกอบของ PLC ในบริบท สถานศึกษา กล่าวคือ เอกลักษณ์
ส าคัญของความเป็น PLC แสดงให้เห็นว่าความเป็น PLC จะท าให้ความเป็น “องค์กร” หรือ “โรงเรียน” 
มีความหมายที่การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของ PLC ด้วยกลยุทธ์
การสร้างความ ร่วมมือที่ยึดเหนี่ยวกันด้วยวิสัยทัศน์ร่วม มุ่งการเรียนรู้ของผู้เรียน การเรียนรู้และพัฒนา
วิชาชีพ และชุมชนกัลยาณมิตร แสดงถึงการ รวมพลังของครูและนักการศึกษา ที่เป็นผู้น าร่วมกัน 
ท างานร่วมกัน แบบทีมร่วมแรงร่วมใจ มุ่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ ภายใต้โครงสร้าง
อ านาจทางวิชาชีพ และอ านาจเชิงคุณธรรม ที่มาจากการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมน า ร่วมพัฒนาของครู 
ผู้บริหาร นักการศึกษาภายใน PLC ที่ส่งถึงผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 6. ประโยชน์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 
   S.M. Hord. (1997) ได้ท าการสังเคราะห์รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีการจัดตั้ง
ชุมชนแห่งวิชาชีพ โดยใช้ค าถามว่า โรงเรียนดังกล่าวมีผลลัพธ์อะไรบ้างที่แตกต่างไปจากโรงเรียนทั่วไปที่
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ไม่มีชุมชนแห่งวิชาชีพ  และถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดีต่อครูผู้สอนและต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง  ได้ผลสรุป
เป็นประเด็นย่อๆ  ดังนี้ 
   6.1 ประโยชน์ต่อครูผู้สอน 
   - ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวในงานสอนของครูลง 

   - เพ่ิมความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเปูาหมายของโรงเรียนมากขึ้น  โดยเพิ่มความ
กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน 
   - รู้สึกว่าต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียน  และร่วมกันรับผิดชอบ
เป็นกลุ่มต่อผลส าเร็จของนักเรียน 
   - รู้สึกเกิดสิ่งที่เรียกว่า  “พลังการเรียนรู้  (Powerful  learning)”  ซึ่งส่งผลให้การ
ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของตนมีผลดียิ่งขึ้น  กล่าวคือ  มีการค้นพบความรู้และความเชื่อใหม่ๆ  ที่
เกี่ยวกับวิธีการสอนและตัวผู้เรียนซึ่งตนไม่เคยสังเกตหรือสนใจมาก่อน 
   - เข้าใจในด้านเนื้อหาสาระที่ต้องท าการสอนได้แตกฉานยิ่งขึ้น  และรู้ว่าตนเองควรแสดง
บทบาทและพฤติกรรมการสอนอย่างไร จึงจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดตามเกณฑ์ที่
คาดหมาย 
   - รับทราบข้อมูลสารสนเทศต่างๆ  ที่จ าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้น  
ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพของตนได้ตลอดเวลา  ครูเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างแรง
บันดาลใจต่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนต่อไป 
   - เพ่ิมความพึงพอใจ เพ่ิมขวัญก าลังใจต่อการปฏิบัติงานสูงขึ้น  และลดอัตราการลาหยุด
งานน้อยลง 
   - มีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนวิธีสอน ให้สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนได้อย่างเด่นชัด 
และรวดเร็วกว่าที่พบในโรงเรียนแบบเก่า 
   - มีความผูกพันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดและยั่งยืน 
   - มีความประสงค์ที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ต่อปัจจัยพ้ืนฐานด้าน
ต่างๆ 

 6.2 ประโยชน์ต่อนักเรียน 
   - ลดอัตราการตกซ้ าชั้น  และจ านวนชั้นเรียนที่ต้องเลื่อนหรือชะลอการสอนให้น้อยลง 
   - อัตราการขาดเรียนลดลง 
   - มีผลการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้นเด่นชัด ปรากฏให้เห็นทั่วไปโดยเฉพาะในแทบทุกโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
   - มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  และ
วิชาการอ่านที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัด  เมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเก่า 
   - มีความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์การเรียน ระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีภูมิหลังไม่เหมือนกัน 
ลดลงชัดเจน 

  กล่าวโดยสรุป  ถ้าผลงานวิจัยดังกล่าวมีน้ าหนักมากพอที่เชื่อมโยงถึงการที่ครูผู้สอนและผู้น า
สถานศึกษาได้ท างานร่วมกันในชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพแล้ว  ก็มีค าถามตามมาว่า  แล้วจะเพ่ิม
จ านวนโรงเรียนที่มีชุมชนดังกล่าวให้มากขึ้นได้อย่างไร  กระบวนทัศน์ทางการศึกษาที่เปลี่ยนไปบ่งชี้ว่า  
ทั้งบรรดาครูผู้สอนทั้งหลายและสาธารณชน จ าเป็นต้องร่วมกันก าหนดบทบาทใหม่ที่เหมาะสมของครู  
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โดยต้องทบทวนการที่ต้องให้ครูใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันอยู่หน้าชั้นเรียน และอยู่กับนักเรียน
ตลอดเวลานั้น  ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบเรื่อง  การใช้เวลาของครูผู้สอนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก  
ปรากฏผลออกมาชัดเจนว่าในหลายประเทศ  เช่น  ในญี่ปุุน  พบว่า  ครูมีชั่วโมงสอนน้อยลง  และมี
โอกาสได้ใช้เวลาที่เหลือส่วนใหญ่ไปกับการจัดท าแผนเตรียมการสอน  การประชุมปรึกษาหารือกับเพ่ือน
ร่วมงาน  การให้ค าปรึกษาและท างานกับนักเรียนเป็นรายบุคคล  การแวะเยี่ยมชั้นเรียนอ่ืนเพื่อสังเกต
การเรียนการสอน  และการได้ใช้เวลาไปเพ่ือกิจกรรมต่างๆ  ด้านการพัฒนาวิชาชีพของครูมากข้ึน  
(Darling – Hammond, 1994, 1996)  เป็นต้น  การที่จะให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นได้นั้น  
จ าเป็นต้องสร้างความตระหนัก และให้มุมมองใหม่ต่อสาธารณชน และวงการวิชาชีพครูที่ต้องเน้นและ
เห็นคุณค่าของความจ าเป็นต้องพัฒนาครูให้มีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น  ถ้าหากต้องการคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน  ดังที่มีผู้กล่าวว่า  “ครูต้องเป็นบุคคลแรกที่ต้องเป็นนักเรียน  (Teachers  
are  the  first  learners)”โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ  ซึ่งจะ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมากขึ้น  และช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนสูงตามไป
ด้วย  นั่นคือความปรารถนาใฝุฝัน ของบุคคลฝุายที่มิอาจปฏิเสธได้ 
 7. กลยุทธ์ในการจัดการและใช้ชุมชนการเรียนทางรู้วิชาชีพ (PLC) อย่างย่ังยืน 
  การน ากระบวนการ PLC ไปใช้ในสถานศึกษา สามารถด าเนินการได้ตามข้ันตอน ดังนี้ 
  7.1 เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่ายๆ (Take a baby steps)โดยเริ่มต้นจากการก าหนด
เปูาหมายอภิปราย สะท้อนผล แลกเปลี่ยนกับคนอ่ืนๆ เพ่ือก าหนดว่า จะด าเนินการอย่างไรโดยพิจารณา
และสะท้อนผลในประเด็นต่อไปนี้ 

   1) หลักการอะไรที่จะสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
   2) เราจะเริ่มต้นความรู้ใหม่อย่างไร 
   3) การออกแบบอะไรที่พวกเราควรใช้ในการตรวจสอบหลักฐานของการเรียนรู้ 

ที่ส าคญั 
  7.2 การวางแผนด้วยความร่วมมือ (Plan Cooperatively)สมาชิกของกลุ่มก าหนด
สารสนเทศที่ต้องใช้ในการด าเนินการ 

  7.3 การก าหนดความคาดหวังในระดับสูง (Set high expectations)และวิเคราะห์
การสอนสืบเสาะหาวิธีการที่จะท าให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด 

   1) ทดสอบข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการสอนหลังจากได้มีการจัดเตรียมต้นแบบที่เป็นการ
วางแผนระยะยาว (Long-term) 

   2) จดัให้มีช่วงเวลาของการชี้แนะ โดยเน้นการน าไปใช้ในชั้นเรียน 
   3) ให้เวลาส าหรับครูที่มีความยุ่งยากในการสังเกตการณ์ปฏิบัติในชั้นเรียนของครูที่

สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างประสบผลส าเร็จ 
  7.4 เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ (Start small)เริ่มต้นจากการใช้กลุ่มเล็กๆก่อน แล้วค่อยปรับ

ขยาย 
  7.5 ศึกษาและใช้ข้อมูล (Study and use the data)ตรวจสอบผลการน าไปใช้และ

การสะท้อนผลเพื่อน ามาก าหนดว่า แผนไหน ควรใช้ต่อไป/แผนไหนควรปรับปรุงหรือยกเลิก 
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  7.6 วางแผนเพื่อความส าเร็จ (Plan for success)เรียนรู้จากอดีต ปรับปรุงหรือปฏิเสธ
ในสิ่งที่ไม่ส าเร็จ และท าต่อไปความส าเร็จในอนาคต หรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กับเจตคติและพฤติกรรม
ของครู 

  7.7 น าสู่สาธารณะ (Go public)แผนไหนที่ส าเร็จก็จะมีการเชิญชวนให้คนอ่ืนเข้ามามี
ส่วนร่วมยกย่องและแลกเปลี่ยนความส าเร็จ 

  7.8 ฝึกฝนร่างกายและหล่อเลี้ยงสมอง  (Exercise the body & nourish the 
brain)จัดกิจกรรมที่ได้มีการเคลื่อนไหวและ เตรียมครูที่ท างานส าเร็จของแต่ละกลุ่มโดยมีการจัดอาหาร 
เครื่องดื่มที่มีประโยชน์ 

 
ภาพประกอบ 2  วงจรการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ดัดแปลงจาก: Luis Martinez อ้างถึงใน Hord, Roussin&Sommers, 2010 
  
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ 

 เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ  (Professional  Development)  หรือการพัฒนา
บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  (Professional)  ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับครูทุกระดับความรู้  
ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญ  และผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรง  การพัฒนาวิชาชีพหรือการพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพเดิมเรียกการพัฒนาบุคลากร  Staff  Development  (Glickman  and  others.    
2010  :  333 – 356)  ซึ่งการพัฒนาบุคลากรในที่นี้หมายถึง  การพัฒนาในวิชาชีพทางการศึกษานั่นเอง  
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ความหมายของการพัฒนาวิชาชีพ 
  วัชรา  เล่าเรียนดี  (2554  :  134  -  135  ;  อ้างอิงมาจาก Speak  and  Hirsh.   
(1988)  ;  Levine, (2002) ; Lawrence. (1982)  ; Glickman  and  other.  1995,  2004)   
ได้กล่าวถึง ความหมายของการพัฒนาวิชาชีพว่า หมายถึง การพัฒนาวิชาชีพเป็นกิจกรรมและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน  โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาครูและ
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บุคลากรในทุกด้าน  ทั้งในเรื่องที่เก่ียวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบและความรู้  และความพึงพอใจในงาน
และอาชีพ  ซึ่งช่วยส่งเสริมงานในวิชาชีพของตนเองให้เจริญก้าวหน้าและมีสมรรถภาพในการท างาน 
ที่สูงขึ้นน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและการเรียนการสอนเป็นส าคัญ   
  วัชรา  เล่าเรียนดี  (2554  :  134 – 135)  ได้สรุปไว้ว่า  การพัฒนาบุคลากรหรือ 
การพัฒนาในวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง  กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้ส าหรับครูหรือบุคลากร 
ทางการศึกษาเพ่ือให้มีความรู้  มีความสามารถมีศักยภาพมากยิ่งข้ึน  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ  และส่งผลถึงพัฒนาการด้านคุณภาพของนักเรียนในที่สุด  
  วัชรา  เล่าเรียนด.ี   (2556 :  259)  ได้สรุปไว้ว่า การพัฒนาวิชาชีพ  (Professional  
Development  :  PD)  หรือการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  (Professionals)  เป็นเรื่องที่ส าคัญ
ในวงการศึกษาในยุคศตวรรษที่  21  ควบคู่กับการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน  
การพัฒนาผลผลิตหรือผลลัพธ์ให้มีคุณภาพสูงย่อมต้องอาศัยผู้ผลิตที่มีคุณภาพสูงเช่นกัน   
  การพัฒนาวิชาชีพ  (Professional  Development)   มีลักษณะส าคัญดังนี้  
   1.  เป็นการพัฒนาที่ใช้ข้อมูลเป็นฐาน  (Base  on  Data) 
   2.  ครูหรือผู้ที่จะพัฒนา  คือศูนย์กลางของการใช้ภาวะผู้น าและการตัดสินใจ 
   3.  การพัฒนาวิชาชีพอาศัยวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถภาพและศักยภาพ  
(Culture  of  Learning  Together)  
   4.  การพัฒนาวิชาชีพต้องมีผู้บริหารและเพ่ือให้ความสนับสนุนร่วมมือ 
   5.  การพัฒนาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ  ต้องส่งเสริมทางการเรียนรู้ของนักเรียนและครู 
   6.  การเรียนรู้ของนักเรียน  คือ  จุดเน้นแรกท่ีส าคัญในการพัฒนาวิชาชีพ 
   7.  การพัฒนาวิชาชีพต้องน าข้อมูลจากการวิจัยมาใช้ในการตัดสินใจปฏิบัติ  
(Research Based  Knowledge)   
   8.  การพัฒนาวิชาชีพต้องมีการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง  พร้อมการปรับปรุง
ดัดแปลงวิธีการปฏิบัติให้ดีที่สุดเสมอ  (Zepeda.   2009) 
   9.  การพัฒนาวิชาชีพต้องพัฒนาในขณะท างานและต่อเนื่อง  มีการสนับสนุน  ส่งเสริม
การพัฒนาโดยใช้กระบวนการต่าง ๆ เช่น  การโค้ชเพื่อน  (Peer  Coaching)  การศึกษาเป็นกลุ่ม  
(Study  Group)  การวิจัยให้ปฏิบัติการ  (Action  Research)  และการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  จากการ
จัดการสอนและการปฏิบัติงานจริง 
  การพัฒนาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (Effective  Professional  
Development)   มีลักษณะส าคัญคือ 
   1.  เป็นการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องไม่หยุด  (Life  Long  Learning)  
   2.  มีการฝึกอบรม  การฝึกปฏิบัติ  การให้ข้อมูลย้อนกลับกับโอกาสในการคิดไตร่ตรอง
เป็นรายบุคคล  เป็นรายกลุ่ม  มีการสืบเสาะความรู้เป็นกลุ่ม  มีการโค้ชและช่วยดูแลการปฏิบัติงานทุก
ขั้นตอน 
   3.  เป็นการพัฒนาที่โรงเรียน  (School  Based)  และขณะปฏิบัติงาน  (Job – 
embedded)  
   4.  เน้นความร่วมมือกัน  เปิดโอกาสให้ครูมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน ๆ อย่างเปิดเผย 
(Collaboration) 
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   5.  เน้นการเรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติผลส าเร็จทางการเรียน 
   6.  กระตุ้นสนับสนุนการด าเนินงานที่เป็นของโรงเรียนโดยครูเป็นผู้ริเริ่มเองก่อน  
(Teacher  Centered)   
   7.  อยู่บนฐานของความรู้จริงด้านการสอน 
   8.  ใช้หลักการ  แนวคิด  การสร้างความรู้  (Constructivist  Learning  Theories)  
กับการสอนและการเรียนรู้  
   9.  ให้ความส าคัญกับครูทุกคนว่าเป็นมืออาชีพและเป็นผู้ใหญ่  (Professional)  
   10.  ให้เวลาและมีการติดตามสนับสนุน  
 2.  ขั้นตอนในการพัฒนาวิชาชีพ   
  คือ งานที่ส าคัญงานหนึ่งของการนิเทศการศึกษาหรือนิเทศการสอนที่น าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา Sparks  and  Horseley  (2003)  ได้น ารูปแบบการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนา
วิชาชีพ  5  รูปแบบไปใช้และประสบผลส าเร็จ  ดังนี้คือ  1)  รูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบรายบุคคล  
(Individal  Guided  Staff  Development)  2)  รูปแบบการพัฒนาบุคลากรและสังเกตและประเมิน  
(Observation/Assessment)  3)  รูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการปรับปรุง
และพัฒนา  (Involvement  in  a  Development  and  Improvement  Process)  4)  รูปแบบ
การพัฒนาบุคลากรแบบฝึกอบรม  (Training  Model)  5)  รูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบสืบเสาะ  
(Inquiry  Model)  
  2.1  รูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบรายบุคคล 
   รูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบรายบุคคล  (Individal  Guided  Staff  
Development)  อยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าครู  (ผู้ใหญ่)  สามารถเรียนรู้ได้มากมายด้วยตนเอง  การ
เรียนรู้ของผู้ใหญ่จะเกิดขึ้นได้เมื่อเขาได้ริ่เริ่มด้วนตนเองและวางแผนเลือกวิธีเรียนด้วยตนเอง  การเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพจึงควรมาจากแนวคิดริเริ่มในเรื่องที่สนใจตรงกับงานที่รับผิดชอบ  เลือกแบบการ
เรียนรู้ด้วนตนเอง  ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนมากเท่าใด  จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดีที่สุด  ถ้าให้
โอกาสจัดโอกาสอ านวยความสะดวกตามที่ครูต้องการ  ซึ่งความเชื่อเหล่านี้สอดคล้องกับทฤษฎี 
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่  รูปแบบการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง  (วัชรา  เล่าเรียนดี.  2550) 
   แนวทางการปฏิบัติส าหรับการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบรายบุคคล 
    1.  ระบุชื่อเรื่องท่ีสนใจและต้องการพัฒนาของตัวเองให้ชัดเจน 
    2.  วางแผนและพัฒนาแผน  และแนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุความต้องการหรือ
ความสนใจของตนเองที่จะพัฒนา 
    3.  เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เช่น  การร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การอ่านเอกสารที่เก่ียวข้อง  เยี่ยมชั้นเรียนในโรงเรียนของตนเองหรือโรงเรียนอ่ืน   
    4.  รวบรวมข้อมูลและสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรมที่เลือกปฏิบัติ 
    5.  ประเมินผลการเรียนรู้  ความรู้ที่ได้รับที่น าสู่การพัฒนาตนเอง  และสอดคล้อง
กับเรื่องที่ต้องการ  และสนใจที่เลือกพัฒนาในขั้นที่  1  ว่าผลที่เกิดขึ้นระดับใดและอย่างไร 
    6.  บันทึกผลการพัฒนาตนเองไว้เป็นหลักฐาน  พร้อมเสนอรายงานต่อหัวหน้างาน 
   ในการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบดังกล่าวอาจด าเนินการด้วยตนเอง  หรือร่วมกันกับ
เพ่ือนร่วมงานหรือผู้นิเทศจากภายนอกก็ได้  ที่น่าใจก็คือ  วิธีการพัฒนาบุคคลากรแบบรายบุคคลเป็น
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การเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง  (Self  Directed  Learning)  การนิเทศแบบน าตนเองหรือก ากับ
ตนเอง  (Self  Directed  Supervision)  ตามแนวคิดของ  Glathorn  (1984) 
  2.2  แนวทางการด าเนินการพัฒนาวิชาชีพด้วยตนเอง  (Self  Directed  Learning)  
   1.  ครูเลือกปัญหา  ประเด็นหรือเรื่องที่สนใจที่จะปรับปรุงและพัฒนา  (กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ที่ตนเองสอน) 
   2.  เลือกวิธีการ  เทคนิควิธีที่เหมาะสม และสนใจที่จะน ามาใช้ 
   3.  เขียนแผนการสอน  แผนการนิเทศแบบน าตนเอง  และแผนการปฏิบัติการ 
ในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง  สร้างหรือเลือกเครื่องมือสังเกตการณ์สอนของตนเองก าหนดวัน 
และเวลารายงานผลการพัฒนาตนเองกับเพ่ือนหรือผู้รับผิดชอบโครงการ 
   4.  วิเคราะห์ข้อมูล  และประมวลผลข้อมูลจากการบันทึก  การเรียนรู้ของนักเรียน  
ผลการทดสอบความรู้ของนักเรียน  แบบบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียน  แบบบันทึกผลการจัดการ
เรียนการสอนของตนเองและจากแบบประเมินผลการสอนของตนเอง 
   5.  ไตร่ตรอง  (Reflect)  สะท้อนความคิดเกี่ยวกับผลงานของตนเองและน าเสนอ
รายงานผลส าเร็จ 
 3. หลักการ  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการชี้แนะ (Coaching) 
  ความหมายของการชี้แนะ  
   Mink, Owen and Mink (1993) ให้ความหมายว่า การชี้แนะเป็นกระบวนการ              
ของบุคคลที่ เรียกว่า ผู้ชี้แนะ (Coach) สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนที่ช่วยให้เขาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ผู้
ชี้แนะช่วยให้ บุคคลได้บรรลุเปูาหมายการท างานในระดับที่สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ กระบวนการนี้เป็นการ
สร้างให้ซึ่ง บุคคลมีความเข็มแข็งข้ึน ภูมิใจในตนเอง แสดงความสามารถซึ่งเป็นผลต่อการท างานที่จะ
ตามมา กระบวนชี้แนะจึงเป็นกระบวนการเสริมพลังอ านาจ   
   วีณา   ก๊วยสมบูรณ์ (2547) ให้ความหมายว่า การชี้แนะคือการให้ความช่วยเหลือและ
อ านวย ความสะดวกแก่ผู้รับการชี้แนะเพ่ือพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ ไปสู่สภาพที่พึงปรารถนา ซึ่ง
ครอบคลุม ถึงการชี้แนะทางกีฬา หรืการชี้แนะทางความคิด   
   จะเห็นได้ว่า การชี้แนะเป็นการด าเนินการที่ใช้การมีปฏิสัมพันธ์แบบรายบุคคลหรือ
กลุ่มย่อย ที่มีผู้ท าหน้าที่ชี้แนะ ให้ความช่วยเหลือผู้รับการชี้แนะสามารถจัดระบบความคิด ทบทวนการ
ท างาน ของตนและหาแนวทางในการพัฒนางานและแก้ปัญหาการท างานด้วยตนเอง   มีเปูาหมาย คือ 
การแก้ปัญหาในการท างาน พัฒนาความรู้ ทักษะหรือความสามารถในการท างาน  การประยุกต์ใช้
ทักษะ หรือความรู้ การชี้แนะมีลักษณะปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชี้แนะกับผู้รับการชี้แนะ  และใช้เวลาในการ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน (Co-Construction)  ไม่มีใครรู้มากกว่าใคร  จึงต้องเรียนรู้ 
ไปพร้อมกัน 
  การชี้แนะเป็นกระบวนการที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ ที่มีความสัมพันธ์กับ
วิธีการ พัฒนาอ่ืน ๆ เพื่อเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานและส่งผลให้การด าเนินงานประสบ 
ความส าเร็จ   
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  หลักของการชี้แนะ 
   การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาและสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการโค้ช  ในการโค้ชการสอนของ  The  University  of  Kansus  Centre  for  
Research  on  learning   ได้ให้หลักการโค้ชการสอนไว้  3  ประการ  คือ   
    1.  การให้ทางเลือก  (Choice)  โค้ชให้ความเคารพในการเป็นมืออาชีพ  และ          
การตัดสินใจของคร ู โค้ชจะเสนอทางเลือกให้ครูอย่างกว้าง ๆ เพ่ือครูจะน าไปพิจารณาใช้  หรือปรับ
ใช้ได้อย่างเหมาะสมส าหรับนักเรียนของตนเอง 
    2.  การสนทนา  (Dialogue)  โค้ชและครูจะใช้เวลาพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนรู้และ
การสอนโดยใช้ความคิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์ 
    3.  การน าความคิดสู่การปฏิบัติ  (Knowledge  in  Action)  โค้ชจะตั้งมาตรฐาน
ไว้ว่าการเรียนรู้ที่เร็วที่สุดจะเกิดข้ึนเมื่อมีการปฏิบัติงานจริงโค้ชและครูจึงร่วมมือกันปฏิบัติ                               
อย่างสร้างสรรค์ 
    4.  ความเป็นหุ้นส่วนการเรียนรู้  นอกจากหลักการโค้ชทั้ง  3  ประการที่กล่าว
มาแล้ว  Jim  Knight  กล่าวถึงหลักการของหุ้นส่วนการเรียนรู้  (Partnership  Learning)  7  ประการ
ที่มีหลักการโค้ชทั้ง  3  ประการอยู่ด้วย  อีก  4  ประการยังไม่ได้กล่าวถึง  มีดังนี้ 
     4.1  ความเสมอภาค  (Equality)  ความเป็นหุ้นส่วนมีสิทธิที่จะเสนอ            
ความคิดเห็นที่เท่าเทียมกันไม่มีใครเหนือกว่าใครในการคิด  การแสดงความคิดเห็น  การรับประโยชน์
จากการท าภายใต้บทบาทหน้าที่ของแต่ละคน  ที่แต่ละคนต้องเคารพต่อกัน 
     4.2  เสียง  (Voice)  ผู้เป็นหุ้นส่วนได้รับรู้ในการแสดงทัศนะ  และรับฟังเสียง
ของผู้อ่ืนเพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องการที่จะข้าใจให้เข้าจริง ๆ ทั้งเนื้อหาสาระและบุคลิกลักษณะ 
     4.3  การสะท้อน  ผู้รับการโค้ชสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้า  เพ่ือแสดงออกถึง
ความเข้าใจเจตคติว่าเป็นอย่างไร  มากน้อยเพียงใดเพ่ือรักษา  หรือพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติ           
ที่สืบเนื่องต่อจากการเรียนรู้ 
     4.4  การเข้าถึง  การเข้าถึงเพ่ือให้การน าความรู้ใหม่ไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์
อย่างใดอย่างหนึ่งได้ส าเร็จ  ผู้ใช้ต้องเข้าใจสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่  ใช้ความล้ าลึกในวิธีคิดท่ีจะ
ปฏิบัติให้เป็นผลส าเร็จ  การเข้าใจผู้รับการโค้ช  ก็จะช่วยรักษาความสัมพันธ์อันดี  หรือการพัฒนาผู้รับ
การโค้ช 
  ลักษณะและรูปแบบของการชี้แนะ   
   การชี้แนะมีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีความแตกต่างกันในด้านจุดมุ่งหมาย  
บทบาท สมาชิกของในกลุ่มต่อการเป็นผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะ  ขนาดของกลุ่ม เป็นต้น 
   การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาและสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับการโค้ชแบบต่าง ๆ  
(Types  of  Coaching)  โดย  Costa  and  Garmston  (2002)  Jane  Kise  (2006)  Knight  
(2009)  Sweeney  (2011)  และวัชรา  เล่าเรียนดี  (2556  :  304 – 306) ได้กล่าวถึงการโค้ช 
แบบต่าง ๆ ดังนี้ 
     1.  การโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching)  ซึ่งต่อมาจ าแนกเป็น  
โค้ชแบบเพื่อนร่วมอาชีพ  (Collegial Coaching)  การโค้ชแบบร่วมมือ  (Collaborative  Coaching)  
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การโค้ชดังกล่าวเน้นความเป็นเพ่ือนร่วมงานร่วมมือกันและเป็นการโค้ชแบบเพื่อนครูด้วยกันผลัดกันท า
หน้าที่โค้ช 
     2.  การโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญ  (Expert  Coaching)  การโค้ชผู้ท าหน้าที่โค้ชเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  เฉพาะสาขา ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  การเป็นที่ยอมรับท าหน้าที่โค้ช และ
ได้รับการอบรมบทบาทหน้าที่เทคนิคการโค้ชมาเป็นอย่างดี 
     3.  การโค้ชแบบ  Site – Base  Coaching  เป็นการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  
(Peer Coaching)  หรือการโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญ  ณ  สถานประกอบการในสถานการณ์จริง 
ของการปฏิบัติงาน 
     4.  การโค้ชแบบกระจกเงา  (Mirror  Coaching)  เป็นการโค้ชแบบไม่เป็น
ทางการเพ่ือช่วยสังเกตบันทึกข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของอีกฝุายหนึ่งตามประเด็นที่ร้องขอ
เท่านั้น  ไม่มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่กัน 
     5.  การโค้ชการจัดการเรียนการสอน  (Instructional  Coaching)               
เป็นการโค้ชเพื่อช่วยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
     6.  การโค้ชเพื่อพัฒนาการสอนเนื้อหาสาระส าคัญ  (Content  Coaching)  
เป็นการโค้ชเพื่อการช่วยและร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาการสอนเนื้อหาสาระให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน  ตลอดจนวิธีสอนเนื้อหาส าคัญ  การใช้กลยุทธวิธีเสนอในแต่ละหน่วยให้เหมาะสม  ส่งเสริม
พัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียน  (Knight.   2009) 
     7.  การโค้ชเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้หนังสือหรือทักษะการอ่านและเขียน  
(Literacy  Coaching)  เป็นการโค้ชเพื่อเน้นการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโดยตรง  โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านและเขียน  เป็นการโค้ชในแบบ  Expert  Coaching 
     8.  การโค้ชการจัดการในชั้นเรียน  (Coaching  Classroom  Management)  
เป็นการโค้ชเพื่อพัฒนาการจัดการในชั้นเรียนโดยเฉพาะ 
     9.  การโค้ชเพื่อพัฒนาปัญญาและความคิด  (Cognitive  Coaching)  เป็น
แนวคิดของ  Costa  และ  Garmston  ที่แพร่หลายในปัจจุบันมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  เป็นหลักการ  
แนวคิด  แนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
     10.  การโค้ชที่เน้นความแตกต่างในด้านต่าง ๆ ของผู้รับการโค้ช  
(Differentiated  Coaching)  ซึ่งเป็นการโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นการร่วมมือ  ส่งเสริมจุดเด่น  และ
ลักษณะการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน  (Learning  Styles)   ของผู้รับการโค้ช 
     11.  การโค้ชที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  (Student  -  Centered  Coaching)  
เป็นการโค้ชที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา  โดยใช้ข้อมูลผลการเรียนรู้  
(Assessment  Data) ของผู้เรียนเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมกันพัฒนาระหว่างโค้ชกับผู้รับการโค้ช 
     12.  การโค้ชเพื่อพัฒนาภาวะผู้น า (Leadership  Coaching) 
     13.  การโค้ชโดยการให้ค าปรึกษาแนะน า  (Mentor  Coaching) 
     14.  การโค้ชแบบร่วมมือ   (Collaborative  Coaching)  
     15.  การโค้ชโดยผู้บริหาร (Eruptive  Coaching)  
     16.  การโค้ชในแบบการให้ค าดูแลปรึกษาในวิชาชีพ  (Mentoring)  ส าหรับครู
และบุคลากรที่ใหม่ต่ออาชีพและต าแหน่ง 
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   Beach and  Reinhartz (2000) ได้ประมวลรูปแบบการชี้แนะ เพื่อให้นักการศึกษา
เลือกใช้ ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้ การชี้แนะแบบเพ่ือนชี้แนะ (Peer Coaching) การชี้แนะ           
ทางปัญญา (Cognitive Coaching) และการชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching) ซึ่งรูปแบบ         
การชี้แนะดังกล่าว มีแนวคิดหลักคือการความร่วมมือกันของครูแต่รูปแบบทั้ง 3 ลักษณะมีจุดเน้น
บางส่วนที่แตกต่างกัน สาระส าคัญของรูปแบบทั้ง 3 มีดังนี้  
    2.1 การชี้แนะแบบเพ่ือนชี้แนะ (Peer Coaching) เป็นการชี้แนะภายในสมาชิก           
ในกลุ่ม โดยสมาชิกในกลุ่มผลัดกันท าหน้าที่ผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะ อาจใช้ในกรณีท่ีใช้ทีมครูข้าม
ระดับหรือ ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และการให้ก าลังใจซึ่งกันและ
กัน  เพื่อให้ เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน โดยบทบาทของผู้ชี้แนะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในขณะ
ร่วมงานกับ ครูในกลุ่มเพ่ือน  แนวทางท่ีใช้จะด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กในการเรียนรู้ ในระหว่างการเรียนรู้
ในกลุ่มมี การตั้งค าถามเพ่ือช่วยให้ครูมีความเข้าใจในด้านการเรียนการสอนของตนอย่างชัดเจน  ทั้งนี้ครู
ที่เป็น สมาชิกและผู้ชี้แนะจะต้องร่วมกันวิเคราะห์และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อช่วยให้ครูตัดสินใจในการ 
ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง ทักษะที่สามารถน ามาใช้ประกอบด้วย  ทักษะการสังเกต              
การสื่อสารและทักษะการแก้ปัญหา การชี้แนะในลักษณะนี้จะช่วยให้ครูประยุกต์ใช้ทักษะการสอนใหม่ 
ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น  
    2.2 การชี้แนะทางปัญญา  (Cognitive Coaching ) เป็นกระบวนการที่ไม่เน้น         
การตัดสิน ความถูกผิดแต่ใช้การะประชุมวางแผน การสังเกต และการประชุมเพ่ือสะท้อนพฤติกรรม 
การสอนและ ยังใช้เพ่ือการวางกลยุทธ์ที่มีลักษณะเฉพาะเพ่ือเสริมสร้างการรับรู้การตัดสินเกี่ยวกับ    
การพัฒนาการ เรียนของนักเรียน เป็นแนวทางการพัฒนาครูโดยใช้ผลสะท้อนกลับที่มุ่งเน้นให้เกิด           
การเปลี่ยนแปลง ทางความคิด จากการเรียนรู้แบบชี้น าตนเอง ส่งผลให้ครูเกิดความสามารถในการ
ตัดสินใจ  ผู้ชี้แนะมี บทบาทในการเป็นสื่อกลาง เป็นผู้ฟัง ผู้ตั้งค าถาม พูดทวน เพ่ือให้ครูเกิดการคิด
สะท้อนเกี่ยวกับการ กระท าของตนและน าไปสู่การปรับปรุงพฤติกรรมการสอน ที่พึงปรารถนา โดย            
ผู้ชี้แนะจะให้ความช่วยเหลือหรือจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก 
   หลักการของการชี้แนะทางปัญญา ประกอบด้วย การที่ผู้ชี้แนะน ากลยุทธ์ต่างๆ 
(Coach’s Strategies )มาใช้ เพื่อให้ผู้รับการชี้แนะเกิดกระบวนการคิดภายใน (Teacher’s Inner 
Thought Processes)  จากการคิดสะท้อน และน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมภายนอกของผู้รับการชี้แนะ 
(Teacher’s Overt Behaviors)  
   ลักษณะส าคัญของการชี้แนะทางปัญญา ประกอบด้วย 1) การพัฒนาและรักษาความ
ไว้วางใจ 2) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ และ 3) การส่งเสริมความงอกงามในพฤติกรรมที่เป็นอิสระ
และพ่ึงพา อาศัยกัน   
   การชี้แนะทางปัญญา มีข้ันตอน 4 ขั้น ได้แก่ การประชุมเพ่ือวางแผน (Planning 
Conference)การสังเกต (Observation)  การประชุมเพ่ือสะท้อนความคิด (Reflecting Conference) 
และการประยุกต์ใช้ (Application) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้   
    1) การประชุมเพ่ือวางแผน (Planning Conference) เป็นการสร้างความ ไว้วางใจ
ให้เกิดข้ึนทั้งความไว้วางใจในตนเองและความไว้วางใจระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความไว้วางใจ ต่อผู้ชี้แนะ
หรือความไว้วางใจต่อผู้ได้รับการชี้แนะ ผู้ชี้แนะเน้นที่เปูาหมายของครู ให้ข้อมูลรายละเอียด ต่างๆ แก่
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ครเูพ่ือทบทวนท าความเข้าใจเปูาหมายของบทเรียน  ก าหนดตัวชี้วัดในการประชุมเพ่ือสะท้อนผล การ
เก็บข้อมูล และส่งเสริมให้ผู้ได้รับการชี้แนะชี้แนะตนเอง  
    2) การสังเกต (Observation)  ผู้ชี้แนะรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตหลักฐาน     
ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน กลยุทธ์ของผู้รับการชี้แนะ และการตัดสินใจของผู้รับการชี้แนะ ซึ่งเก็บ ข้อมูล
จากพฤติกรรมการสอนของผู้รับการชี้แนะ การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นการประชุม 
วางแผน โดยใช้วิธีที่หลากหลายและผู้รับการชี้แนะจะต้องรับทราบถึงข้อมูลที่จะจัดเก็บและรูปแบบ        
ในการเก็บข้อมูล ซึ่งทั้งข้อมูลที่จัดเก็บและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลจะต้องมีความหมายและ
สอดคล้อง กับการพัฒนาตนเองของผู้รับการชี้แนะ    
    3) การประชุมเพ่ือสะท้อนความคิด (Reflecting Conference) ผู้ชี้แนะจะเป็น 
ตัวกลางให้ผู้รับการชี้แนะสะท้อนคิดโดยสรุปความประทับใจและประเมินผลบทเรียนพร้อมทบทวน 
ข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุน เปรียบเทียบแผนกับการด าเนินการโดยการตัดสินใจของผู้รับการชี้แนะ และ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ลงข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนกับการตัดสินใจ และ
พฤติกรรมของผู้รับการชี้แนะ    
    4) การประยุกต์ใช้ (Application) ผู้ชี้แนะจะเป็นตัวกลางให้ผู้รับการชี้แนะ 
สังเคราะห์การเรียนรู้ของตนและก าหนดวิธีน าการเรียนรู้ของตนไปประยุกต์ใช้ สะท้อนคิดเกี่ยวกับ 
กระบวนการชี้แนะ และให้ค าแนะน าผู้ได้รับการชี้แนะในการปรับแต่งความรู้ การชี้แนะทางปัญญา  
จะประสบความส าเร็จเมื่อผู้ชี้แนะมีเวลาเพียงพอให้สมาชิกในกลุ่มได้ ท างานร่วมกันด้วยบรรยากาศที่มี
อิสระในการพิจารณาประเด็นที่ไม่คุ้นเคยและท าการสังเกตซึ่งกันและกัน  จึงเป็นรูปแบบที่อยู่บนพ้ืนฐาน
ของความไว้วางใจ  การชี้แนะในรูปแบบนี้จะท าให้ครูมีความเป็นตัวของตัวเอง มั่นในใจในตนเองและมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน   
     2.3 การชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching) เป็นการชี้แนะที่ช่วยให้บุคคลได้
สะท้อน ความสามารถของตน เพื่อหาจุดที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยเป็นการช่วยเหลือรายบุคคลใน
การน าความรู้ไปใช้ในการท างานและพัฒนาความสามารถของตน การชี้แนะสะท้อนคิดไม่ใช่การสอน 
สิ่งใหม่  จุดพื้นฐานของการชี้แนะอยู่บนพื้นฐานของความรู้หรือทักษะเดิมที่มีอยู่แล้ว  จากลักษณะและ
รูปแบบของการชี้แนะในลักษณะต่างกันมีลักษณะเฉพาะของตน และ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน
ได้ตามความเหมาสม โดยควรค านึงประเด็นต่อไปนี้ จุดมุ่งหมายว่าใน การชี้แนะมีมุ่งหมายอย่างไร เช่น 
ต้องการให้ผู้รับการชี้แนะมีความรู้ก็จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้  เป็นต้น เวลาจัดสรรให้พอเพียงกับ           
การด าเนินการและเลือกกิจกรรมมาใช้ในการชี้แนะ  ขนาดของกลุ่มเป็น เรื่องที่จะน ามาใช้ในการ
พิจารณาเลือกรูปแบบการชี้แนะ  
 วิธีการที่ใช้ในการชี้แนะ         
  Mink, Owen and Mink (1993) กล่าวว่าวิธีการที่ใช้ในการชี้แนะมีวิธีการที่หลากหลาย 
ได้แก่ การเป็นแบบอย่าง (modeling) เป็นการชี้แนะโดยท าเป็นตัวอย่างให้เห็น เป็นแรงบันดาลใจให้ 
ผู้รับการชี้แนะเห็นการเปลี่ยนแปลง บางครั้งผู้ชี้แนะที่เป็นครูผู้สอนช่วยให้ผู้รับการชี้แนะมีทัศนะได้ 
เรียนรู้ทักษะใหม่ ซึ่งต้องรู้ว่าจะสอนอย่างไรหรือจัดสภาพการณ์ให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นอาจจะเป็น  
การสอนงาน (instructing/teaching/facilitating) การเป็นกระจกสะท้อน (mirroring) การเป็นกระจก
สะท้อนคือการช่วยให้บุคคลได้สะท้อนประสบการณ์ที่ผ่านมาให้ก้าวผ่านมโนทัศน์และคุณค่าเดิมที่ จ ากัด
ศักยภาพที่มีอยู่ สุดท้ายการเรียนรู้คือการช่วยทบทวนการกระท าของตนเอง การเลือกยุทธวิธีใน การ
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ชี้แนะเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสภาพความต้องการในการรับความช่วยเหลือ หรือการเป็นที่ปรึกษา 
(counseling)  
   Knight (2004) น าเสนอว่าผู้ชี้แนะต้องการเรียนรู้และปรับตัวในการมีส่วนร่วมกับครู 
โดยใช้ วิธีการหลักคือ   
    1) การสร้างทางเลือก (choice) กล่าวคือ เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการท างานร่วมกับ
ครู คือการเคารพในการตัดสินใจของครูให้ได้รับทางเลือกในการท างานร่วมกับผู้ชี้แนะ ครูมีความคิดท่ีดี 
เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองรู้และสิ่งที่ผู้ชี้แนะต้องการ    
    2) การสนทนา (dialogue) ผู้ชี้แนะและครูใช้เวลาในการสนทนาเกี่ยวกับการเรียนรู้ 
ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนและช่วยแก้ปัญหาไปพร้อมกัน 3) ความรู้ในการปฏิบัติ (knowledge in action) 
ผู้ชี้แนะสอนการท างานใน สมมติฐานว่า การเรียนรู้ เรียนรู้ได้เร็วขึ้น เมื่อเรียนจากการท างาน ผู้ชี้แนะ
แบ่งปันความคิดกับครู ระหว่างการประชุมในช่วงเวลาที่ว่างจากการสอนหรือการเป็นแบบอย่างการสอน
ในชั้นเรียน  
 บทบาทของผู้ช้ีแนะ   
  ผู้ชี้แนะมีบทบาทในการช่วยเหลือให้ผู้รับการชี้แนะได้วิเคราะห์ปัญหาและพัฒนากลวิธี 
แก้ปัญหาด้วยตนเอง  ผู้ชี้แนะจะเป็นตัวกลางระหว่างบุคคลกับเหตุการณ์ ปัญหา ความขัดแย้ง ความ 
ท้าทาย หรือสถานการณ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาการชี้น าตนเองให้แก่ผู้รับการชี้แนะ โดยการช่วยให้ผู้รับการ 
ชี้แนะได้คิดสะท้อนและเรียนรู้จากกระบวนการแก้ปัญหา เพ่ือเรียนรู้ที่จะน าไปประยุกต์ใช้ใน 
สถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต    
    Costa & Garmston (1994) น าเสนอว่า ในการชี้แนะ ผู้ชี้แนะควรมีคุณลักษณะ  
3 ประการ คือ  
    1)  การสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน หมายถึง การที่ผู้ชี้แนะแสดงถึงความ 
เคารพต่อความรู้สึก ความคิด และทัศนคติของบุคคลแต่ละคน เพื่อรักษาความสัมพันธ์ในการท างาน 
ร่วมกัน และความรู้สึกไว้วางใจกัน  
    2)  การมีความตั้งใจที่ชัดเจน  ผู้ชี้แนะจะต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของ 
ตนเองในฐานะของผู้ชี้แนะ โดยท าหน้าที่ประเมินและให้ค าแนะน าแก่ผู้รับการชี้แนะเพ่ือเปิดโอกาสให้ 
ผู้รับการชี้แนะได้คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผู้ชี้แนะจะไม่คิดวิธีแก้ปัญหาให้ผู้รับการชี้แนะ รวมทั้งไม่ 
พยายามแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผู้อ่ืน ซึ่งจะเป็นการท าลายความสัมพันธ์ที่มีอยู่บนพ้ืนฐานความ 
ไว้วางใจ   
    3)  การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ผู้ชี้แนะจะต้องมีวิสัยทัศน์เก่ียวกับสภาพที่พึงปรารถนา 
ที่จะเกิดขึ้น เช่น การช่วยให้บุคคลรับรู้ในความสามารถของตน ช่วยให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับ เปูาหมาย 
ผลงาน กลวิธีในการปฏิบัติตน สร้างความตระหนักในค่านิยมของตน รวมถึงการพัฒนา ความสัมพันธ์
แบบพ่ึงพาอาศัยกัน ตามสถานการณ์และลักษณะของผู้ได้รับการชี้แนะ  การชี้แนะสามารถเกิดขึ้นทั้งใน
ลักษณะการสนทนาที่ไม่เป็นทางการ ตามโอกาสและ สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
พูดคุยระหว่างเดินด้วยกัน หรืออาจเกิดในลักษณะการสนทนาที่เป็นทางการและมีการวางแผนล่วงหน้า 
เช่น การประชุมครู การสังเกตการณ์เรียนการสอนที่ เป็นทางการ เป็นต้น ผู้ชี้แนะต้องใช้ภาษาท่ีมี
จุดมุ่งหมายในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด ของบุคคลอื่น ซึ่งเครื่องมือทางภาษาต่าง ๆ 
เหล่านี้ รวมถึงการสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ การ ตั้งค าถามที่มีจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลง
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ความคิด การท าให้เห็นถึงสภาพที่พึงปรารถนา การไม่ตัดสินและต่อต้านแนวทางแก้ปัญหาของผู้อ่ืน            
เข้าสู่โลกของผู้รับการชี้แนะเมื่อผู้ชี้แนะสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาและท่าทางที่แสดงออกว่า                
เข้า ใจความตั้งใจ ความคิด หรือความเป็นจริงของผู้รับการชี้แนะ  
   สิริพันธุ์  สุวรรณมรรคา  (สัมภาษณ์  ค าผุย  อ้างอิงมาจาก มาเรียม  นิลพันธ์.   2554)  
ได้เสนอแนะคุณลักษณะของการโค้ชการสอนไว้  9  ประการ  ดังนี้ 
    1.  บุคคลที่มีต้นทุนของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา  วิธีการสอน 
    2.  บุคลิกภาพ  เจตคติท่ีดีสม่ าเสมอ 
    3.  มีความยืดหยุ่น  ไวต่อความรู้สึก  และเป็นกัลยาณมิตร 
    4.  มีพื้นฐานและประสบการณ์ท่ีเข้าใจธรรมชาติและวัฒนธรรมการท างาน 
    5.  มีการพัฒนาทักษะการฟัง  การคิด  การถาม  การเขียนที่ชัดเจน 
    6.  มีระบบการคิดทบทวน  (Reflective  Thinking) 
    7.  มีพฤติกรรมการมองเชิงบวก  เมื่อคิดถึงปัญหาจะเริ่มต้นจากตนเอง 
    8.  มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  พูดน้อยลง  ฟังมากข้ึน  ไม่สั่งการใด ๆ  
    9.  ช่วยก าหนดจุดพัฒนา  เชื่อมโยงสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 
   มาเรียม  นิลพันธุ์   (2554   :  65)  ภายใต้หลักการโค้ชการสอน  และจุดหมาย          
ที่กล่าวมาแล้วโค้ชการสอนจะต้องมีทักษะในหลายบทบาท  รวมทั้งมนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสาร             
การจัดการและความเป็นผู้เชี่ยวชาญ เช่น 
    1.  สร้างความเชื่อถือต่อการบริหารโค้ชการสอน  จัดประชุมครู  กลุ่มย่อยโดยใช้
เวลาสั้น ๆ เพื่ออธิบายเปูาหมาย  ปรัชญา  กิจกรรมต่าง ๆ การสนับสนุนที่จะน ามาใช้ฐานะโค้ชการสอน  
ให้เวลาในการซักถามให้ข้อมูลให้ครูเกิดความสนใจที่จะร่วมงานด้วย 
    2.  วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของครู  โค้ชจะพบกับครูในเวลาที่ครูสะดวกเพ่ือ
ค้นหาความจ าเป็นและสนทนาถึงสิ่งสอดแทรก  (Intervention)   เช่น  วิธีการ  กิจกรรม  สื่ออุปกรณ์  
ที่จะช่วยแก้ปัญหาความต้องการของครู  ในการสนทนาโค้ชจะใช้ค าถามปลายเปิด  และเสนอทางเลือก
จุดประกายความคิด  แนะแนวทางโดยใช้ครูมือครูรายการตรวจสอบ  (Checklist)  และสื่ออ่ืน ๆ  
เพ่ือให้ครูได้ตัดสินใจด้วยตนเอง 
    3.  สร้างความร่วมมือในการหากิจกรรมสอดแทรก  โค้ชการสอนและครูสร้าง
เปูาหมายร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมสอดแทรกที่จะช่วยครูได้ดีที่สุด  เช่น  ระบุวิธีสอนแบบสร้างองค์
ความรู้  จะสามารถช่วยเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนได้  โค้ชการสอนและครูก็จะอภิปรายกัน
ถึงรายละเอียดจนครูมองเห็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติได้ 
    4.  เตรียมสื่อและอุปกรณ ์ เปูาหมายของโค้ชการสอน  ก็คือการท าให้ง่ายและ
เป็นไปได้ที่จะช่วยให้ครูประสบความส าเร็จในการสอน  โค้ชจะพยายามลดภาระของครูให้มากท่ีสุด
เท่าท่ีจะมากได้ในบางสถานการณ์  การเตรียมสื่อ  อุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งที่โค้ชจะช่วยครูได้ 
    5.  สังเกตการสอนของครูตามแผนที่วางไว้และให้ข้อมูลย้อนกลับ  การร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูในชั้นเรียนเพื่อให้ครูได้สังเกตการณ์สอน  หรือสังเกตการณ์สอนของ
ครู  เพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับที่ถูกต้องด้วยความเป็นกัลยาณมิตรและครูรับไปปฏิบัติเป็นบทบาทส าคัญของ
โค้ช  ในการให้ข้อมูลย้อนกลับมีแนวปฏิบัติที่สามารถน ามาพิจารณาใช้ได้  ดังนี้ 
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     5.1  บอกทางอ้อม  หรือบอกทางตรง เช่น “คุณไม่เข้าท่า”เพ่ือแสดงว่าผม
โกรธคุณ  บอกทางตรง  ได้แก่  บอกความรู้สึก เช่น “ผมโกรธคุณ” 
     5.2  บอกโดยสรุปพฤติกรรมหรือบอกโดยบรรยายพฤติกรรม  บอกโดยสรุป
พฤติกรรม  เช่น  “คุณโกรธผม”  ซึ่งแปลจากการแสดงออกท่ีปรากฏ  บอกโดยการบรรยาย  เช่น   
บอกว่า  “คุณก าลังก าหมัด  และหน้าของคุณก าลังแดงข้ึน ๆ” 
     5.3  บอกโดยการประเมิน  หรือบอกโดยการไม่ประเมิน  บอกโดยการ
ประเมิน  เช่น  “วันนี้คุณอารมณ์ไม่ดี”  บอกโดยการไม่ประเมิน  เช่น  “วันนี้คุณพูดเสียงดัง” 
     5.4  บอกโดยทั่ว  ๆ  ไปหรือบอกอย่างเจาะจง  บอกโดยทั่ว ๆ ไป  เช่น  
ท าไมต้องมอเรียกชื่อเล่นในที่ประชุม”  บอกอย่างเจาะจง  เช่น  “ผมไม่ชอบให้คุณเรียกชื่อเล่นของผม” 
     5.5  บังคับให้ท าหรือให้โอกาสเลือกท า  บังคับให้ท า  เช่น  “อย่างเรียกผลว่า
ไอ้ด า”  ให้โอกาสเลือกท า  เช่น  “ผู้รู้สึกโกรธเมื่อคุณเรียกผมว่าไอ้ด า” 
     5.6  รอโอกาสหน้าหรือให้โอกาส  รอโอกาสหน้า  เช่น  “ต่อไปจะให้เวลา
มากกว่านี้”  ให้โอกาส  เช่น  “ให้เวลาอกี  5  นาที” 
     5.7  อ้างบุคคลภายนอก  หรือ ใช้กลุ่มร่วม  อ้างบุคคลภายนอก  เช่น “คุณ
หมอท่านให้ความส าคัญเรื่องนี้มาก”  ใช้กลุ่มร่วม  (ใช้กลุ่มให้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลย้อนกลับ)  เช่น  
“พวกเรามีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร” 
    6.  เป็นแบบอย่าง  เมื่อครูสังเกตการสอนของโค้ช  โค้ชจะสาธิตให้เห็นการใช้
กิจกรรมสอดแทรกใหม่ที่น ามาใช้ในการสอน  ในบางกรณีโค้ชอาจมอบหมายการตรวจสอบ (Checklist)  
ให้ครูใช้เป็นเครื่องมือในการสังเกตพฤติกรรมการสอนที่ต้องการให้สังเกต 
 
 
   การปฏิบัติที่ ไม่ใช่ หน้าที่ของโค้ช ได้แก่ ประเมินครู  ให้ข้อมูลที่จะน าไปใช้ 
ในการประเมินครู  สอนแทน  รับค าสั่งจากครูใหญ่ไปปฏิบัติ  รับผิดชอบการสอน พัฒนา  เตรียมการ
ด้านงบประมาณ รับผิดชอบวินัยนักเรียน บอกค าตอบ  (ถ้าจ าเป็นต้องบอก  ให้ผู้รับการโค้ชยกตัวอย่าง  
2  ตัวอย่าง  สั่งการ และสั่งสอน 
   กระบวนการโค้ชโดยทั่ว ๆ ไป  ประกอบด้วย   
    1.  การประชุมก่อนสังเกตการสอน  (Pre Conference)   
    2.  การสังเกตการสอน  (Observation)   
    3.  การประชุมหลังการสังเกตการสอน  (Post  Conference)   ซึ่งครูผู้รับการโค้ช  
(Inviting  Teacher)  จะเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในแต่ละขั้นตอน  ซึ่งจะแตกต่างจากแนวคิดและ
กระบวนการนิเทศที่ด าเนินมาในอดีต 
   กิจกรรมการโค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching Activities)  แบ่งออกเป็น 
2 กิจกรรม  ได้แก่ 
    1. กิจกรรมการโค้ชแบบไม่เป็นทางการ  (Informal  Activities)   
     มีลักษณะเป็นการร่วมมือกันแก้ปัญหาเฉพาะด้านหรือเฉพาะเรื่อง  (Problem  
Solving)  การร่วมกันศึกษาหาความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (Study  Group)  การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนร่วมกัน  (Material  Development)  การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน  (Curriculum  
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Development)   การใช้กิจกรรมการเล่าประสบการณ์  (Story  Telling)  การร่วมวิเคราะห์  VDO  
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน  การร่วมกันวางแผนหน่วยการเรียนรู้บูรณาการข้ามสาระ  (Planning  
Interdisceplingy  Unit)  การช่วยสังเกตการสอน  บันทึกข้อมูล  (Mirror Coaching)  เป็นต้น 
    2. กิจกรรมการโค้ชแบบเป็นทางการ  (Formal  Activities)   
     กิจกรรมการโค้ชแบบเป็นทางการจะมีลักษณะเป็นการน าไปปฏิบัติใน
กระบวนการหรือระบบพัฒนาวิชาชีพที่มีอยู่แล้ว  หรือเป็นกิจกรรมที่อยู่ในระยะใดระยะหนึ่งหรือ
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการโค้ชและการพัฒนาวิชาชีพ  เช่น  การร่วมสอนบทเรียน  (Co-Teaching  
Unson)  การร่วมกันเรียนรู้โดยโค้ชเป็นผู้ร่วมเรียน  (Coach a  Collaborator or Team Leaning)   
   จุดมุ่งหมายทั่วไปของการน าการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer  Coaching)  ไปใช้
คือ  
    1.  การใช้การโค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน  เพื่อช่วยครูน าความรู้  ทักษะใหม่ที่ได้
เรียนรู้จากการฝึกอบรม  (Training)  หรือจากการฝึกปฏิบัติการ Workshop  มาใช้ในห้องเรียน   
    2.  การใช้การโค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน  เพื่อให้บุคลากรในวิชาชีพเดียวกันหรือ
คณะครูร่วมมือกันและเรียนรู้ร่วมกัน  (Collaborative  Learning)  ในประเด็นต่าง ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับ
เรื่องท่ีไปอบรมมา  เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชาชีพ  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น  หรือ
เพ่ือพัฒนาการไตร่ตรอง  สะท้อนคิด  หรือการท าวิจัยของครูแต่ละคน  การแก้ปัญหาร่วมกัน  ไม่ว่าจะ
เป็นการโค้ชแบบใดวิธีใดก็ตาม  ความมุ่งหวังความพยายามของการโค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน   
(Peer  Coaching)  คือทุกคนจะร่วมกันเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและผลงานให้ดียิ่งขึ้น  ขยายเพ่ิมพูน
ความรู้ทักษะในวิชาชีพครูให้สูงขึ้น  ดังนั้น การใช้การโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่ง 
ของชีวิตและเหตุผลในการน าการโค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพื่อนมาใช้  คือ  1)  ลดช่องว่างการท างานแบบตัว
คนเดียว  2)  สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน  3)  สร้างเวทีเพ่ือการอภิปรายปัญหาการเรียนการสอน  
4)  ถ่ายโยงความรู้ทักษะใหม่จากการฝึกอบรม  ฝึกปฏิบัติการสู่การปฏิบัติในห้องเรียนจริง ๆ  5)  
ส่งเสริมการเป็นครูนักวิจัย  6)  ส่งเสริมพัฒนาการไตร่ตรองสะท้อนคิด  (Reflective  Practice)  7)  
ส่งเสริมพัฒนาความเป็นเพื่อนร่วมอาชีพ  (Collegiality)  8) ส่งเสริมพัฒนาความเป็นมืออาชีพ 
   ประโยชน์ของการโค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน  (Peer  Coaching  Benefits)   
(วัชรา  เล่าเรียนดี,  2556  :  299  ;  อ้างอิงมาจาก Pam  Robbins.  1991,  13 – 14)  มีดังนี้  
    1. ช่วยปรับปรุงทักษะในวิชาชีพครู  
    2.  ช่วยพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์บทเรียนของตนเอง   
    3.  เข้าใจการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียนมากข้ึน   
    4.  พัฒนาความรู้ด้านกลยุทธ์  วิธีการสอน  ให้กว้างและลึกซึ้งมากขึ้น   
    5.  พัฒนาความรู้ว่าตนเองมีสมรรถนะในการสอน   
    6.  มีความสัมพันธ์ที่ดีในวิชาชีพกับเพ่ือนครูมากขึ้น   
    7.  ช่วยปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน   
    8.  ช่วยท าให้หลักสูตรมีความชัดเจนมากขึ้น   
    9.  ช่วยให้โรงเรียนมีวัฒนธรรมของความร่วมมือมากข้ึน   
    10. โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีดี  ครูมีความสุขในการท างานร่วมกับเพ่ือนมากข้ึน   
    11. เป็นระบบที่ดีปฏิบัติได้ทุกวันในโรงเรียน 
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    12. เป็นรูปแบบการโค้ชหรือการนิเทศที่ผู้บริหารสามารถดึงดูดบุคลากรต่าง ๆ  
ในโรงเรียนทุกระดับประสบการณ์ให้มาร่วมพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนได้  และเป็นการใช้
ทรัพยากรบุคคลในโรงเรียนที่คุ้มค่าที่สุด  โดยการน ารูปแบบการโค้ชจะต้องเตรียมและด าเนินการ 
อย่างถูกต้อง  (Start  Right)  ง่ายกว่ามาแก้ไขภายหลัง 
 

ตาราง  1  บทบาทของผู้บริหารและครูเพ่ือความส าเร็จของการโค้ช  (Peer Coaching)  
 

บทบาทของผู้บริหารเพ่ือความส าเร็จ 
ของการโค้ช  (Peer  Coaching) 

บทบาทของครูเพ่ือความส าเร็จ 
ของการโค้ช  (Peer  Coaching) 

1.  ยอมรับความส าคัญกับ  Peer  Coaching 
2.  สร้างบรรทัดฐานใหม่  วัฒนธรรมใหม่ในโรงเรียน 
ทีบุ่คลากรเป็นมืออาชีพ ยอมรับ ร่วมมือ  และพ่ึงพา
อาศัยกันและกัน 
3.  ให้เวลาและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  การเริ่มต้น
การใช้  Peer  Coaching  ควรระบุโดยเริ่มต้นแนะน า
ด้วยความคิดที่ถูกต้อง 
4.  ก าหนดบทบาทของตัวเองให้ชัดเจน  ในการปฏิบัติ 
5.  สร้างเครือข่ายการสนับสนุนจากภายนอกโรงเรียน 
6.  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทุกครั้งในโรงเรียน  
ประกอบด้วยกระบวนการ  Peer  Coaching  เสมอ 
7.  เริ่มต้นจากคณะครูกลุ่มเล็ก ๆ ที่สมัครใจก่อน 
 

1.  ยอมรับและให้ความร่วมมืออย่างจริงใจ 
2.  เต็มใจที่จะปฏิบัติเรื่องเดียวกันเพ่ือเปูาหมาย
เดียวกัน 
3.  เต็มใจที่จะเป็นทั้งโค้ชและผู้รับการโค้ช 
4.  เต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคน 
5.  ใจกว้าง  ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน 
ในการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการสอน พัฒนาความรู้
ทักษะของตนเอง พร้อมทั้งช่วยเพื่อให้พัฒนา 
6.  ท างานเป็นทีมกับเพ่ือนร่วมงาน  เพื่อร่วมกัน
เรียนรู้และพัฒนาในด้านยุทธวิธีการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน 

 
   3.  การโค้ชเพื่อพัฒนาความรู้และสติปัญญา 
    Costa  and  Gramston  (2002)  ได้สรุปไว้ว่า การโค้ชเพื่อพัฒนาความรู้และ
สติปัญญา  หรือการโค้ชเพ่ือพัฒนาปัญญาและความคิด  (Cognitive Coaching)  คือ  กระบวนการ 
ของการเป็นสื่อกลางในการสนับสนุน  ส่งเสริม  สร้าง และพัฒนาสติปัญญาและความคิด  การรับรู้และ
การตัดสินใจ  ในการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงาน  ดังนั้นในกระบวนการโค้ชผู้ท าหน้าที่โค้ช
อาจเป็นทั้งสองฝุาย  ผลัดกันท าหน้าที่  จะต้องใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ เพื่อช่วยให้อีกฝุายหนึ่งพัฒนาการรับรู้    
ที่มีประสิทธิภาพ  มีสมรรถนะการตัดสินใจและพัฒนาสติปัญญาในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
กระบวนการคิดท่ีเกิดข้ึนภายในด้วยตนเอง  ซึ่งกระบวนการคิดท่ีมีคุณภาพจะส่งผลถึงพฤติกรรมการ
สอนและพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในที่สุด  ซึ่งปัจจุบันมีการน าไปใช้กันอย่างแพร่หลาย  โดยมี
ความเชื่อพ้ืนฐานว่า  1)  พฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนแปลงหลังจากท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ  2)  
พฤติกรรมของมนุษย์ทั้งหมดมาจากการรับรู้  การเปลี่ยนแปลงการรับรู้และการคิดเป็นสิ่งที่มีมาก่อนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  และ  3)  มนุษย์สร้างความรู้ใหม่  และความหมายของสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการ
ไตร่ตรองสะท้อนคิด  (Reflect)  เกี่ยวกับประสบการณ์  และการพูดคุยกับบุคคลอ่ืน   
    ลักษณะหรือวิธีการท างานของการโค้ชเพื่อพัฒนาความรู้และสติปัญญา  
 Cognitive  Coaching  มีดังนี้ คือ  
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1. การมีส่วนร่วมกับครู  (ผู้รับการโค้ช)  เพ่ือส่งเสริมความสามารถ 
ในการไตร่ตรอง  สะท้อนคิดให้แก่ครู ร่วมปฏิบัติงานกับครู   
     2.  การเป็นผู้ประสานงานด้านความคิดให้แก่ครู  โดยไม่มีการะประเมินใด ๆ 
ทั้งสิ้น   
     3.  โค้ชต้องเรียนรู้  ฝึกถามและสามารถถามค าถามครูที่กระตุ้นให้คิดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน   
     4.  โค้ชต้องมีความตั้งใจสูงในการฟังครูพูด  คือการใช้  การฟังอย่างตั้งใจ
มากกว่าการพูด   
     5.  โค้ชต้องใช้เทคนิคการสื่อความหมายที่หลากหลาย  เพื่อสร้างและคงไว้ซึ่ง
ความไว้ใจ  ความเป็นมิตรที่ดีต่อกัน  การสนทนากันที่มีประโยชน์ 
    องค์ประกอบของการด าเนินการหรือการโค้ชเพ่ือพัฒนาความรู้และสติปัญญา  
(Cognitive Coaching)  ประกอบด้วย  การท างานร่วมกัน  การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างโค้ชและ
ผู้ร่วมงานมีสติปัญญาความคิด  ประสบการณ์ใกล้เคียงกันซึ่งต้องร่วมกันไตร่ตรองสะท้อนคิดด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าการโค้ชเพ่ือพัฒนาความรู้และสติปัญญาจะใช้เวลา1  สัปดาห์  หรือหลาย ๆ  ปี 
ติดต่อกัน  การโค้ชเพ่ือพัฒนาความรู้และสติปัญญาแบบดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่
สัมพันธ์กัน  ดังนี้ 
     1.  การสนทนาวางแผน  (Planning  Conversation)  ครูและโค้ชร่วมกันวาง
แผนการสอนของครู  โดยร่วมกันก าหนดและวิเคราะห์วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติของครู  ระบุผลลัพธ์ที่
ประสบผลส าเร็จคืออะไร  และควรเป็นอย่างไร  ข้อมูลตัวบ่งชี้ส าคัญอะไรบ้างที่จะชี้วัดความส าเร็จเก็บ
ข้อมูลอย่างไรวิธีใด  ใช้ยุทธวิธใีดในการแก้ปัญหา  ตัดสินใจด้วยวิธีใดเพ่ือประเมินผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์
ที่ต้องการ 
     2.  เหตุการณ์สถานการณ์  (Event)  ซึ่งจะต้องสังเกตโดยโค้ช  โดยเป็น
เหตุการณ์  สถานการณ์ใด ๆ  ก็ได้ที่โค้ชและผู้รับการโค้ชตัดสินใจร่วมกันโดยปกติเหตุการณ์  คือ การ
จัดการเรียนการสอนบทเรียนของครู  ในขณะสอนครูใช้ยุทธวิธี  วิธีสอน  และตัดสินใจ  ผู้ที่ปฏิบัติคือ
โค้ชและครู  ระหว่างสอนโค้ชบันทึกรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการประเมินผลส าเร็จทั้ง
โครงการ  และการให้ข้อมูลย้อนกลับ  การเก็บข้อมูลต้องมีความน่าเชื่อถือ  เป็นปรนัยเพื่อที่จะใช้ข้อมูล
เหล่านี้มาสนทนาอภิปรายและไตร่ตรองสะท้อนคิดท้ังสองฝุาย 
     3.  สนทนาเพื่อไตร่ตรองสะท้อนคิดเกี่ยวกับข้อมูล  การปฏิบัติ  และวิธีคิดของ
ผู้รับการโค้ชและโค้ช  (Reflecting  Conversations)  จะปฏิบัติเมื่อการสอนเสร็จสิ้นแล้ว  ในขั้นนี้ทั้ง
โค้ชและผู้รับการโค้ชศึกษารวบรวมข้อมูลจากการบันทึกระหว่างที่มีการสังเกตการณ์สอน  ระบุ
ความสัมพันธ์และผลของข้อมูล  สร้างความรู้ความเข้าใจที่จะใช้ความรู้และความเข้าใจใหม่ใน
สถานการณ์อ่ืนต่อไป  โดยการยอมรับการใช้ข้อมูลเหล่านั้น  โดยหลักการส าคัญของการโค้ชเพ่ือพัฒนา
ความรู้และสติปัญญา  Cognitive  Coaching   คือ  ตลอดการสนทนาเพื่อพัฒนาอีกฝุายหนึ่งจะต้อง
คอยเป็นผู้ส่งเสริม  ประสานความคิด  การรับรู้  ความเชื่อ  ข้อสันนิษฐานของครู  ให้ครูเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  (Self – directed)   พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องในที่สุด  ดังนั้น  พันธกิจของการโค้ชแบบ  
Cognitive  Coaching  คือ  การร่วมสร้างบุคลากรให้เป็นผู้มีความสามารถเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วย
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ตนเอง  พัฒนาความรู้และสติปัญญาที่จะท าให้ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นทั้ง
ส่วนตัวเองและในฐานะสมาชิกท่ีมีคุณภาพของสังคม  (Costa  and  Gramston.  2002)   
    วัตถุประสงค์และยุทธวิธีการโค้ชเพ่ือพัฒนาความรู้และสติปัญญา  (Cognitive  
Coaching)  มีวัตถุประสงค์ที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  3  วิธี 
     1.  การสร้างความไว้ใจ เชื่อใจกัน การจัดด าเนินการ  (Trusting  
Relationship)  ซ่ึงประกอบด้วย  ลักษณะส าคัญ  คือ  1) ความเอ้ืออาทร ความใส่ใจ  (Caring)   
 2)  ความมีสมรรถภาพ/ประสิทธิภาพ  (Competency)  3)  ความคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
(Constant)  4)  ความสอดคล้อง  (Congruency)  (วัชรา  เล่าเรียนดี.   2556  : 310  ;  อ้างอิงมา
จากBennis.   1985)  โดยประเภทของความไว้ใจ  (Types of  Trust)  แบ่งออกเปูนความเชื่อใจและ
ไว้วางใจตัวบุคคล  (Personal)  และความเชื่อใจและไว้วางใจผู้อ่ืน  (Interpersonal)  ทั้งนี้ความเชื่อ
และไว้วางใจที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ  ตามแนวคิดของ Costa  and  Gramston  (1994) ประกอบด้วย  
เชื่อและไว้วางใจในตนเอง  (Trusting  one  Self)  เชื่อและไว้วางใจความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  (Trusting  
the  Relation)  เชื่อและไว้วางใจกระบวนการ  (Trusting  the  Process)  และเชื่อและไว้วางใจ
สภาพแวดล้อม (Trusting  the  Environment)    
     2.  การอ านวยความสะดวก  การส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ครู  (Facilitation of  
Teacher  Learning)   
     3.  การพัฒนาความไว้วางใจกันและการเรียนรู้ของครู  (Teacher  
Holonomy)  การเรียนรู้และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  (Holonomy)  มนุษย์เรียนรู้จากการมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนมากกว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองเพียงล าพัง  การได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดระหว่างเพ่ือนร่วมงาน  ร่วมปฏิบัติงาน  ที่มีความไว้วางใจกันเป็นฐานช่วยพัฒนาความรู้  
ความคิดแก่กันและกันมากกว่างการขาดความไว้วางใจกันและกัน  ครูต้องสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
โดยอตัโนมัติ  พร้อมกับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนในกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  การโค้ชเพ่ือพัฒนาความรู้และสติปัญญา  (Cognitive  Coaching)  ต้องมุ่งเน้น
พัฒนาครูให้เป็นนักคิด  รู้เกี่ยวกับการคิดของตนเอง  วิเคราะห์ตนเองเป็น  ปรับปรุงแก้ไขตนเองเป็น  
ซึ่งพฤติกรรมต่อไปนี้เป็นพฤติกรรมของผู้เรียนรู้  พัฒนาตนเองได้  และร่วมมือเป็นแบบอย่างให้การ
พัฒนาตนเองแก่เพ่ือนได้  เช่น  การมีประสิทธิภาพและความสามารถ  (Efficiency)  การมีความ
ยืดหยุ่น  (Flexibility)  การมีความเชี่ยวชาญ ช านาญการ (Craftsmanship)  การมีสติรอบคอบ  
(Consciousness)  และการยอมรับการพึ่งพาอาศัยกันและกัน  (Interdependence) 
    เทคนิคและทักษะที่ส าคัญส าหรับการโค้ชเพ่ือพัฒนาความรู้และสติปัญญา  
(Cognitive  Coaching)  1)  ทักษะการตั้งค าถาม  (Questioning  Skills)  2)  ทักษะการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  (Interpersonal  Skill)  3)  ทักษะในการพูด  การฟัง  และการส่งเสริม
กระบวนการคิด  (Communication  Skills)  4)  ทักษะในการส่งเสริมการไตร่ตรองสะท้อนคิด  
(Reflective  Think  Skills)  5)  ทักษะในการคิดขั้นสูง  (Higher  Order  Thinking  Skills)   
    พฤติกรรมการโค้ชกระบวนการโค้ชต้องการมีการสื่อสาร  การสื่อความหมาย   
ทั้งภาษาพูด  ภาษาท่าทาง  พฤติกรรมการตอบสนองที่ส าคัญคือ  ต้องมีการฝึกจนช านาญ  คือ   
1)  การยกย่องชมเชย  (Acknowledge)  2)  การหยุดฟังเป็นระยะ  (Pause)  3)  สรุปด้วยค าพูด 
ของตนเอง  (Paraphrasing)  4)  การถามแบบเจาะลึกเพ่ือให้เข้าใจชัดเจน  (Probe / Clarify)   
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5)  การให้ข้อมูลเพ่ิมเติม  (Provide  Data/Resource) 
    กระบวนการโค้ชส าหรับการโค้ชเพื่อพัฒนาความรู้และสติปัญญา  (Costa  and  
Gramston  Cognitive  Coaching)  มีลักษณะเป็นวงจร  3  ระยะ  คือ 
     ระยะที่  1  การวางแผน  (Planning) 
     ระยะที่  2  การสังเกตการณ์ส าคัญ  หรือการสอนการปฏิบัติ  (Even) 
     ระยะที่  3  การไตร่ตรองสะท้อนคิด  (Reflecting) 
    การปฏิบัติงาน  3  ระยะ  ก าหนดเป็นกระบวนการละกิจกรรมขั้นตอนแต่ละ
ขั้นตอน  ดังนี้ 
     ขั้นที่  1  การวางแผน  โดยโค้ชร่วมกันกับครู 
      1.  ก าหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจน 
      2.  ระบุตัวชี้วัดความส าเร็จและการวางแผนเก็บข้อมูล 
      3.  ก าหนดวิธีการ  ยุทธวิธีตัดสินใจ  วิธีการติดตามดูแลการปฏิบัติ 
      4.  ระบุจุดเน้นการเรียนรู้ของตนเอง 
     ขั้นที่  2  การติดตามดูแลการปฏิบัติ  (Monitoring) 
      1. เพ่ือสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติ 
      2.  เพื่อติดตามดูแลผลส าเร็จด้วยตัวชี้วัด 
      3.  เพื่อติดตามดูแลผลส าเร็จของการใช้ยุทธวิธีและการตัดสินใจ 
     ขั้นที่  3  การวิเคราะห์  (Analyzing)  วิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลในการ
ติดตามดูแล  โดยโค้ชท าหน้าที่ในการกระตุ้นการคิดไตร่ตรอง  การปฏิบัติงานของครู 
      1.  สรุปความประทับใจ 
      2.  อ้างอิงข้อมูลที่สนับสนุนความส าเร็จ 
      3.  เปรียบเทียบวิเคราะห์  พิจารณาเหตุ – ผล  ของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับท่ี
คาดหวัง 
     ขั้นที่  4  น าไปใช้ต่อไป  (Applying)  น าความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ต่อไป  โดยโค้ช
คอยท าหน้าที่กระตุ้นให้ครูคิดและปฏิบัติ 
      1.  สร้างความรู้ความเข้าใจใหม่ และแนวทางการน าไปใช้ต่อ 
      2.  ไตร่ตรอง  ทบทวนกระบวนการโค้ช  ปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
   4.  การโค้ชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
    Jim  Knight (2007)  ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับ การโค้ชการจัดการเรียนการสอน  
(Instructional  Coaching)  เป็นวิธีการช่วยเหลือแนะน าครู  โดยผู้ท าหน้าที่โค้ชเพ่ือการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานด้านการสอนของครูหรือผู้รับการโค้ช  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ความส าคัญกับ
การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแบบหุ้นส่วนระหว่างโค้ชกับผู้รับการโค้ช  หรือเรียกว่าการโค้ชแบบเป็น
หุ้นส่วนกัน  (Partnership  Coaching)  ในการโค้ชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต้องการ 
ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการสอนแบบวิทยาศาสตร์  เช่น  กลยุทธ์รูปแบบการจัดการเรียน
การสอน (Strategic  Instructional  Model)  เนื้อหาสาระความรู้กลยุทธ์ของ Marzano’s  
Strategies หรือวิธีการอ่ืนที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  (Marzano and other.   2004)   
โดยการโค้ชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ความส าคัญกับล าดับขั้นการจัดการเรียนการสอน   
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4  เรื่อง  “The Big  Four”  (Knight, 2007  : Instructional  Coaching  :  A  Partnership  
Approach  to Improving  Instructional)  ประกอบด้วย   
     1.  การจัดการชั้นเรียน  (Classroom  Management)    
     2.  การให้ความส าคัญกับเนื้อหา  (Content)   
     3.  จัดการเรียนการสอน  (Instruction)  และ   
     4.  การวัดประเมินผล  (Assessment  for  Learning) 
    4. 1  กระบวนการโค้ชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
     ในการโค้ชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ต้องเข้าใจส่วนประกอบ 
ของการโค้ชที่ประกอบด้วยกระบวนการ  8  ขั้นตอน  คือ 1)  การเข้าร่วมเป็นสมาชิก  (Enroll)   
2) ระบุชื่อ  (Identify)  3)  อธิบาย  (Explain)  4)  รูปแบบ  (Model)  5)  การสังเกต  (Observe)   
6)  ส ารวจ  (Explore)  7)  ท าให้ดีขึ้น  (Refine)  และ  8)  ไตร่ตรอง  (Reflect)  โดยแต่ละข้ันตอน 
มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การเข้าร่วมเป็นสมาชิก  (Enroll) มีวิธีการเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
5  แบบ  คือ  1)  การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว  (One-to-One  Interview)  2) การน าเสนอกลุ่มเล็ก   
(Small – Group  Presentations)  3)  การน าเสนอกลุ่มใหญ่  (Large – Group  Presentations)   
4) การสนทนาแบบไม่เป็นทางการ  (Informal  Conversation)  และ  5)  การอ้างอิงผู้บริหาร  
(Administrator  Referral)  
      2.  ระบุเรื่องที่จะโค้ช  (Identify)  หลังจากท่ีการสมัครครูด้วยวิธีการ 
ในการสมัคร  5  แบบข้างต้นแล้ว  การโค้ชเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  (Instructional  
Coaching)  ต้องระบุเรื่องที่จะโค้ช  ซึ่งมีความส าคัญมากกับการให้ความสนใจของครู  ถ้าโค้ชปล่อย
เวลานานเกินไปครูจะปล่อยเวลาไปโดยไม่ให้ความร่วมมือ  ควรเริ่มต้นให้ความสนใจกับการจัดล าดับ
ความส าคัญ  หรือต้องการสูญเสียความร่วมมือโดยโค้ช  การโค้ชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
(Instructional  Coaching)  จะไม่กังวลกับการจัดล าดับความส าคัญในระยะสั้น  เพราะครูจ านวน
มากกว่า  25%  คือคณะท างาน  ถ้าได้รับความร่วมมือในการท างานครั้งแรกก็จะได้รับการเผยแพร่
ข้อมูลแบบปากต่อปากในการพัฒนาจัดการเรียนการสอน  โดยในการประชุมครั้งแรกต้องมีการแจ้ง
วัตถุประสงค์ของทั้งครูและโค้ชเพ่ือระบุสิ่งที่ต้องการร่วมกัน  การโค้ชเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน  (Instructional  Coaching) ให้ความส าคัญกับการสังเกตก่อนที่จะระบุการฝึกปฏิบัติของครู 
      3.  อธิบาย  (Explain)  กิจกรรมของการโค้ชเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอน  (Instructional  Coaching)   คือการอธิบายในสิ่งที่ครูต้องปฏิบัติ  ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่งานนัก
เนื่องจากคู่มือการจัดการเรียนการสอนของครูโดยส่วนใหญ่มีความยามมากกว่า  100  หน้า  ซึ่งต้องใช้
ความสามารถในการสรุปประเด็นส าคัญอย่างดี  และจะท าให้โค้ชต้องใช้เวลามากในการใช้เวลาร่วมกับ
ครู  เพ่ือรวบรวมและไม่ให้เกิดความสงสัย  และให้มีความเข้าใจที่ชัดเจน  ผู้ท าหน้าที่โค้ชต้องแปล
งานวิจัยสู่การปฏิบัติ  เราต้องการเทคนิคท่ีจะพัฒนาความสามารถท่ีจะท าสิ่งเหล่านี้  คือ  1)  ท าให้
เข้าใจง่าย  อ่าน  เขียน  พูด  (Clarify  :  Read,  write, talk)  2)  สังเคราะห์  (Synthesize)  3)  ท า
เรื่องยากให้เข้าใจง่าย  (Break  it  down)  4)  มองสิ่งต่าง ๆ ด้วยมุมมองของสายตาครูและนักเรียน  
(See  it  through  teacher’s  (and  student)  eyes)  5)  ท าให้ง่ายขึ้น  (Simplify) 
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      4.  รูปแบบ (Model) รูปแบบคุณเฝูาดูฉัน  (Model  :  You  Watch  Me)  
ใช้เครื่องมือสังเกตการณ์สอน  ส าหรับเช็คพฤติกรรมของครู 
      5.  การสังเกต  (Observe)  I  Watch  You หลังจากได้รับความร่วมมือ
จากครูในการดูรูปแบบการโค้ชและวิพากษ์เกี่ยวกับค าถามเกี่ยวกับการโค้ชเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน (Instructional  Coaching)  เมื่อเฝูาดูครูผู้โค้ชต้องดูรูปแบบการสอนคิดวิเคราะห์  พฤติกรรม 
การสังเกตครูโดยใช้แบบสังเกต  และต้องใช้ความระมัดระวังตรวจสอบเวลาที่ครูสามารถออกแบบการ
พฤติกรรมการสอนที่เน้นการคิด  บางครั้งครูใช้แบบฟอร์มการสังเกต  ซึ่งจะท าให้ได้รับความสะดวก  
อย่างไรก็ตาม  การโค้ชเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  (Instructional  Coaching)  ต้อง
ระมัดระวังความตึงเครียดของการให้ข้อมูลในการสังเกต  หลีกเลี่ยงการตัดสินบุคคลออกจากการสังเกต
กิจกรรม  ให้ความส าคัญกับความร่วมมือของครู  สามารถท าเครื่องหมายตรวจสอบในตารางแบบฟอร์ม
การสังเกต  และเขียนข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับพฤติกรรมของครู  สามารถจดย่อสรุปค าพูด
ของครูที่ครูคาดหวังในอนาคตและในหลายกรณี  การโค้ชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
(Instructional  Coaching)  ต้องการใช้แบบฟอร์มการสังเกตข้อมูลโดยเฉพาะ 
      6.  ส ารวจ  (Explore)  การให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ท าได้
สองรูปแบบคือ  1)  Top-Down  Feedback  2)  Collaborative  Exploration  of  Data 
      7.  ท าให้ดีขึ้น  (Refine)  ส่วนประกอบของการวิพากษ์การโค้ช คือ 
การน าเอากิจกรรมการโค้ชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  (Instructional  Coaching)  
 ในเบื้องต้นมาใช้เป็นส่วนประกอบอย่างต่อเนื่อง  บางครั้งการโค้ชเพื่อเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอน  (Instructional  Coaching)  เปิดประตูห้องเรียนของครูสู่รูปแบบการสอน  บางครั้งการโค้ช
เริ่มต้นด้วยการสังเกตบางครั้งเกิดจากความต้องการของครู  ในระหว่างการโค้ชเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน  (Instructional  Coaching)  ท าให้ครูได้รับเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน  เป็นผลดีต่อผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนที่ดี 
      8.  ไตร่ตรอง  (Reflect)  การไตร่ตรองเป็นส่วนประกอบส าคัญ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ทั้งผู้โค้ชและผู้รับการโค้ชต่างเรียนรู้จากการปฏิบัติงานร่วมกัน  
ครูเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติการสอนด้วยวิธีใหม่ ๆ ดังนั้นถ้าไม่มีการบันทึกก็อาจจะพลาดประสบการณ์
จากการเรียนรู้ได้  การโค้ชเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ได้ใช้แนวคิดของการไตร่ตรองที่พัฒนา
โดย  กองทัพสหรัฐ  (U.S. Army – After – Action – Review, AAR)  ซึ่งเป็นรูปแบบการบรรยาย
เหตุการณ์ที่มีมาตรฐานมาใช้  โดยโครงสร้างของการบันทึกแบบ  AAR  ประกอบด้วย  1)  อะไรคือสิ่ง
สนับสนุนให้เกิดขึ้น  2)  อะไรคือสิ่งที่เกิดข้ึนจริง  3)  สาเหตุของความแตกต่างระหว่างเหตุการณ์ (ก) 
และ (ข) และ (ค)  อะไรที่จะท าให้เกิดความแตกต่างในครั้งต่อไป 
   5.  การโค้ชที่เน้นความแตกต่างของครู   
    Jane  A.G.  Kise  (2006 : 3 – 5)   ได้ให้แนวคิดการโค้ชที่เน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลที่ค านึงถึงความแตกต่างกันของครูในด้านอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากประสบการณ์  ความคิด
เชิงนามธรรม  แรงจูงใจ  การพัฒนาการตามแนวคิดของกลิ๊กแมน Glickman  (2010)  ไว้ว่า การโค้ช 
ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  (Differentiated  Coaching)  มุ่งส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงด้าน
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันหรือจุดเน้น 



แนวทางการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน 43 

 

ที่ส าคัญ  คือ  การเริ่มต้นการพัฒนาวิชาชีพให้ครู  จากความแตกต่างกันด้านความเชื่อ  จุดเด่นหรือจุด
แข็งของครู  วิธีการเรียนรู้  (Leaning Style)  ของครู  แนวคิดปฏิบัติการโค้ช คือช่วยส่งเสริมให้ครู
ไตร่ตรองสะท้อนคิด  คิดวิเคราะห์เชิงลึกเก่ียวกับการสอน  การเรียนของนักเรียน  ส่งเสริมพัฒนา 
ความพึงพอใจในการน าความรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ สู่ชั้นเรียน  ส่งเสริมด้านการคิด  ตัดสินใจที่เหมาะสม 
ในการเลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด  เป็นการเรียนรู้และ
พัฒนาวิชาชีพด้วยวิธีที่เหมาะสมกับตัวเอง  เนื่องจากการน าเสนอให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  หรือ
เทคนิควิธีการใหม่ ๆ มากมาย  ไม่เคยมีหลักฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือยืนยันได้ว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ผู้เรียนระยะและไม่เป็นการท าร้ายเป็นอันตรายต่อวิถีชีวิตของผู้เรียนที่จะเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต  
    แนวทางการปฏิบัติการใช้รูปแบบการโค้ชที่เน้นความแตกต่างกัน มีดังนี้ 
     1.  ศึกษาท าความเข้าใจความเชื่อ  จุดแข็งหรือจุดเด่นในด้านต่าง ๆ ของครู  
เช่น  ครูมีความเชื่อเก่ียวกับผู้เรียนอย่างไร  (Strengths  and  Beliefs) 
     2.  ความเชื่อของครูมีความสัมพันธ์กับจุดเด่นของครูมากแค่ไหน 
     3.  ความเชื่อของครูอย่างไรที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     4.  อะไรที่เป็นปัญหาที่ครูไม่ยอมทดลองวิธีการใหม่ ๆ หรือความรู้ใหม่ ๆ 
     5.  ผสมผสานความรู้เกี่ยวกับตัวครู  จุดเด่นของครู และความเชื่อของครู   
ในการพัฒนาวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้าเพ่ือผลส าเร็จทางการเรียนของนักเรียน 
    ความรู้ข้อมูลส าคัญส าหรับการโค้ชที่เน้นความแตกต่างกันของครู ได้แก่ 
     1. วิสัยทัศน์  รู้และเข้าใจว่าเด็กแต่ละคน ได้รับผลจากกิจกรรมการเรียนรู้ 
     2.  ควรให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ไม่ใช่ให้แต่ภาพกว้าง ๆ 
     3.  ความเข้าใจที่แท้จริงในทฤษฎีต่าง ๆ รูปแบบการสอนต่าง ๆ ที่ใช้ 
     4.  ใช้กลไกเครื่องมือต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
     5.  แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดีกว่าที่เคยปฏิบัติ 
    โดยมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ช่วยจูงใจให้ครูเปลี่ยนแปลง  ส าหรับแต่ละบุคคล ดังต่อไปนี้ 
     1.  ข้อมูลทางสถิติ 
     2.  ตัวอย่างเรื่องราวจากที่เพ่ือนเคยใช้  แนวคิดใหม่  นวัตกรรมใหม่ 
     3.  การรับรองของผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ 
     4.  หนังสือต าราที่อธิบายทฤษฎีและวิธีการที่ชัดเจน 
     5.  การอธิบายอย่างมีเหตุผล 
     6.  วิเคราะห์ค านิยามส าคัญในการเปลี่ยนแปลง 
     7.  ข้อมูลต่าง ๆ เช่น งบประมาณ  การพัฒนาและความรับผิดชอบ 
     8.  มีค าแนะน าเป็นขั้นตอนชัดเจน 
     9. มีข้อเสนอทั่วไป  และเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแนวคิด
    บทบาทของโค้ชที่เน้นความแตกต่างของครู ได้แก่ 1) โค้ช  คือ  ทรัพยากรที่มี
ประโยชน์สูงสุด 2) โค้ช  คือ  ผู้มีความรู้ความสามารถสูง 3)  โค้ช  คือ  ผู้ที่ดูแลให้ค าปรึกษาในฐานะ 
ผู้ร่วมอาชีพ  (Colleague  Mentor) และ4) โค้ชในฐานะผู้เชี่ยวชาญ  (Coach  as  Expert)  จะต้องมี
ความรู้ความสามารถสูงในทุกด้านและมีความเที่ยงตรง  น่าเชื่อถือ 
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 ปัจจัยท่ีเอื้อต่อความส าเร็จในการชี้แนะ   
   Costa & Garmston (1994) กล่าวว่า ปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จในการชี้แนะ 
ประกอบด้วย   
   1) ความไว้วางใจ การชี้แนะมีพ้ืนฐานอยู่บนความไว้วางใจ การที่ผู้ชี้แนะพยายามที่ จะ
ควบคุมผู้ได้รับการชี้แนะเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเปูาหมายของความไว้วางใจและการเรียนรู้ อีกท้ัง ผู้
ได้รับการชี้แนะจะสามารถรับรู้ถึงความต้องการของผู้ชี้แนะในการเปลี่ยนตนเองและเกิดการปกปูอง 
ตนเอง ปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้เกิดความไว้วางใจ ได้แก่ การรักษาความน่าเชื่อถือ การปรับตัวเข้าหากัน  
การแสดงพฤติกรรมที่คงเส้นคงวา  การรักษาค ามั่นสัญญา   การเปิดเผยความรู้สึก การแสดงออกถึง 
การให้ความสนใจต่อบุคคลต่างๆ เป็นการส่วนตัว การแสดงออกท่ีไม่เป็นการตัดสิน การฟังอย่าง 
ใคร่ครวญ การยอมรับความผิดพลาด และการใช้ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ  ปัจจัยเหล่านี้จะช่วย 
พัฒนาความไว้วางใจให้เพ่ิมข้ึน แต่หากขาดความเคารพกัน การแสดงออกโดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกถึง 
ผู้อื่น หรือตัดสินค่านิยมของผู้อ่ืน ความไว้วางใจจะลดลง   ในการสร้างให้เกิดความไว้วางใจ ผู้ชี้แนะ
สามารถท าได้โดยการให้เวลากับผู้รับการ ชี้แนะในกิจกรรมอ่ืนๆ ที่นอกเหนือไปจากหน้าที่ในการชี้แนะ 
เพ่ือสร้างความเป็นกันเอง ท าให้ผู้รับการ ชี้แนะรู้สึกว่าผู้ชี้แนะให้ความสนใจ การที่ผู้ชี้แนะฝึกฝนตนเอง
ให้มีพฤติกรรมของความเอ้ืออาทร และ การแสดงความรู้สึกเคารพในตัวของผู้รับการชี้แนะ เช่น การ
สัมผัสอย่างใกล้ชิด การใช้ภาษาท่ีแสดงถึง ความเอ้ืออาทร การให้ค าชมเป็นการส่วนตัว และการให้ความ
สนใจในความสนใจของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ชี้แนะควรพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือให้ได้รับความเชื่อถือ
ในสายตาของบุคคลอ่ืน     
   2) เครื่องมือที่ใช้ในการชี้แนะ  ได้แก่ เครื่องมือทางภาษา ผู้ชี้แนะจะใช้เครื่องมือทาง 
ภาษาท้ังวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยปราศจากการตัดสิน เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาความคิดของผู้อื่น  
ซึ่งเครื่องมือทางภาษา ได้แก่  
    2.1)  ภาษาท่าทาง (Paralanguage) ภาษาท่าทาง ครอบคลุมทั้งภาษาทางกาย 
คุณภาพของเสียงที่เปล่งออกมา และพฤติกรรมต่างๆ ในขณะที่พูด ความหลากหลายในการพูด ซึ่ง 
ครอบคลุมในเรื่องจังหวะการพูด ระดับเสียง ความเข้มของเสียง นอกจากนี้การเคลื่อนไหวและกิริยา 
ท่าทางแต่ละอย่างสามารถถ่ายทอดความหมายที่เฉพาะเจาะจงอีกด้วย ดังนั้นผู้ชี้แนะควรตระหนักถึง 
ความส าคัญของการใช้น้ าเสียงและท่าทางต่างๆ ของตนในขณะพูดคุยกับผู้รับการชี้แนะ   
    2.2)  พฤติกรรมการตอบสนองต่างๆ  ผู้ชี้แนะควรใช้พฤติกรรมการตอบสนอง       
ที่มคีวามหลากหลาย  โดยขึ้นอยู่กับลักษณะผู้รับการชี้แนะและสภาพแวดล้อม ซึ่งพฤติกรรมการ 
ตอบสนองต่าง ๆ  ได้แก่    การเงียบ  การเงียบเปรียบเสมือนการสื่อถึงความเคารพต่อความคิดของผู้อื่น 
รวมถึงการให้เวลาในการพูดคุย และยังมีผลทางบวกต่อกระบวนการทางความคิดพัฒนาในระดับที่ 
สูงขึ้นอีกด้วย ถ้าผู้ชี้แนะรอเพียงระยะเวลาสั้น ค าตอบที่ได้ก็จะมีลักษณะสั้น  แต่หากผู้ชี้แนะรอเป็น 
เวลานานขึ้น ผู้รับการชี้แนะก็จะมีแนวโน้มตอบเป็นประโยคท่ีเต็มไปด้วยความคิดท่ีสมบูรณ์ ซึ่ง สามารถ
รับรู้ได้ถึงความสร้างสรรค์ของการตอบสนองที่แสดงออกมาในรูปของค าต่างๆ ที่ปรับแต่ง และผ่านการ
คิดรอบคอบด้วย นอกจากนั้นแล้วผู้รับการชี้แนะยังรู้สึกว่าผู้ชี้แนะท าให้ตนเกิดความรู้สึก ว่าตนมีคุณค่า
และยังรู้สึกได้รับความเคารพจากผู้ชี้แนะอีกด้วย  การยอมรับโดยปราศจากการตัดสินเป็นการสื่อว่าผู้
ชี้แนะรับฟัง ความคิดของผู้รับการชี้แนะ  ซึ่งสามารถตอบสนองโดยการใช้เสียงในการตอบรับ การแสดง
กริยา ท่าทางต่างๆ  เช่น การพยักหน้า หรือการบันทึกค าพูดของผู้รับการชี้แนะในบันทึก เป็นต้น   
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การแปลความหมายด้วยค าพูดอ่ืน  ผู้ชี้แนะที่สามารถแปลความหมายได้ดีจะ สามารถสื่อได้ถึงความ
พยายามในการเข้าใจผู้รับการชี้แนะ และเป็นการแสดงถึงการเห็นคุณค่าในสิ่งที่ ผู้พูดได้พูด รวมทั้งช่วย
สร้างให้เกิดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการคิด การแปลความหมายด้วยค าพูดอ่ืนที่มี ประสิทธิภาพจะเริ่มต้น
จากการฟัง จับใจความและความรู้สึกของผู้พูด สิ่งที่แสดงถึงการแปล ความหมายด้วยค าพูดอ่ืนคือการ
ปรับท่วงท านองการพูดและการใช้เสียงที่แสดงความเข้าอกเข้าใจ  และให้ความส าคัญกับความคิดของผู้
พูดโดยพูดทบทวนความคิดของผู้พูด เช่น “คุณก าลังแนะน าว่า ........”  “คุณก าลังเสนอว่า................” 
      2.3) การตั้งค าถาม ในการชี้แนะจะใช้การตั้งค าถามเพ่ือวัตถุประสงค์ในการดึงหรือ 
ปรับความคิดและแง่คิดของอีกบุคคลหนึ่ง โดยค าถามที่ใช้ในการชี้แนะมี 3 ลักษณะ ได้แก่   
     1)  การเชื้อเชิญ เป็นการใช้ค าถามด้วยน้ าเสียงที่เป็นมิตรเพ่ือเชิญชวนให้คิด   
ซึ่ง ส่วนใหญ่ค าถามในลักษณะนี้จะมีได้มากกว่า 1 ค าตอบ ตัวอย่างเช่น เปูาหมายของโครงการนี้คือ
อะไร  คุณมีความคิดกับเรื่องนี้อย่างไร อะไรที่คุณคาดหวังจากการท างานนี้ เป็นต้น   
      2)  การด าเนินการเพ่ือพัฒนากระบวนการความคิด ค าถามลักษณะต่าง ๆ ใช้ 
กระตุ้นความคิดในระดับที่หลากหลาย ซึ่งสามารถใช้เพื่อกระตุ้นการคิดในระดับที่ซับซ้อน เช่น การ 
เปรียบเทียบ การสร้างข้อสรุป การวิเคราะห์ การจัดล าดับ การท านาย การประเมิน การคาดการณ์  
เป็นต้น   
      3)  การถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก การถามเพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ภายนอกได้แก่ การถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม ส่วนการถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลภายใน  ได้แก่ การ 
ถามสิ่งที่เกิดข้ึนภายในใจและในความรู้สึก เช่น ความพึงพอใจ ความสับสน ความสงสัย หรือความคิด 
ต่างๆ การให้คุณค่า หรือการตัดสินใจ ค าถามที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการคิด คือการใช้การถาม 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลภายในโดยเชื่อมโยงกับการถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลภายนอก  
  การน าแนวคิดการชี้แนะไปปฏิบัต ิ  
  จากการวิจัยของ Avalos (2011) ซึ่งรวบรวมและสังเคราะห์ความรู้จากบทความที่
เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาวิชาชีพครูที่พิมพ์ในวารสาร Teaching and Teacher Education  ตั้งแต ่
ปี ค.ศ. 2000-2010 จ านวน 111 บทความ  แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการน าการชี้แนะและ
กระบวนการคดิ สะท้อนมาใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการสอนของครู  โดยใช้
ผลสะท้อนกลับ จากการบรรยายและการแลกเปลี่ยนมุมมองจากกลุ่ม รวมถึงการน ากระบวนการคิด
สะท้อนไปใช้ใน การพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยสะท้อนความคิด ความรู้สึก ความเชื่อและความ
ต้องการของครู ซึ่งการคิดสะท้อนจะช่วยสร้างอารมณ์ ความรู้สึกในการเปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่เครื่องมือ
ที่ใช้ในการคิด สะท้อน คือ การประเมินตนเอง และการสะท้อนแฟูมสะสมงานของโรงเรียน  ซึ่งในบริบท
ของไทยได้มี การน าการชี้แนะมาใช้ในการวิจัยและพัฒนาครู  เช่น 
    วีณา   ก๊วยสมบูรณ์ (2547) ได้น าแนวคิดการ ชี้แนะมาใช้ในการพัฒนากระบวนการ
ชี้แนะทางปัญญาเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาปรัชญาการศึกษาส่วน บุคคลของครูประจ าการระดับ
ประถมศึกษา ซึ่ง กระบวนการนี้ ประกอบด้วยการพัฒนาการคิด สะท้อน 4 ด้าน คือ  
    1) การคิดสะท้อนขณะปฏิบัติงาน  
       2) การคิดสะท้อนถึงการปฏิบัติงานที่ผ่านไป แล้ว  
    3) การคิดสะท้อนถึงการปฏิบัติงานในอนาคต และ  
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    4) การปฏิบัติงานตามแผนที่ได้จากการคิด สะท้อน ผลจากการทดลองใช้
กระบวนการนี้ พบว่า ครูมีทักษะในด้านการคิดสะท้อนการปฏิบัติงาน ของตน ท าความกระจ่างใน
เปูาหมายการศึกษา และการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเปูาหมาย การศึกษาสูงขึ้น         
   ภาษิต  ประมวลศิลป์ชัย (2548) ได้น าวิธีการสะท้อนความคิดแบบผสมผสานมาใช้ใน
การ พัฒนากระบวนการพัฒนาความสามารถในการคิดไตร่ตรองของครูประจ าการ ในครูระดับ 
ประถมศึกษาของโรงเรียนศรีวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกระบวนการ มี 4 ขั้นตอน คือ  
    1) ให้ ความรู้เรื่องการคิดไตร่ตรองโดยใช้กิจกรรมสะท้อนความคิดผ่านการพูดคุย
สนทนาเป็นกลุ่ม  
    2) ให้ครู ประจ าการฝึกปฏิบัติการคิดไตร่ตรองโดยใช้กิจกรรมสะท้อนความคิดผ่าน
การเขียนบันทึกเหตุการณ์    
    3) ตรวจสอบและชี้แนะการคิดไตร่ตรองโดยใช้กิจกรรมสะท้อนความคิดผ่านการ
พูดคุยสนทนาเป็น รายบุคคล และ  
    4) ประเมินผลการพัฒนาความสามารถในการคิดไตร่ตรองของครูประจ าการ   
กลยุทธ์ ที่ใช้ในกระบวนการนี้  ได้แก่ 1) กลยุทธ์การไตร่ตรองในภาระงานที่รับผิดชอบ 2) กลยุทธ์การ
จัด กิจกรรมให้ครอบคลุมวิธีเรียนรู้ที่แตกต่าง 3) กลยุทธ์การเพิ่มความรู้ และ4) การฝึกฝนอย่าง
สม่ าเสมอ ซึ่งกระบวนการในการพัฒนาครูด้วยวิธีการสะท้อนความคิดแบบผสมผสานนี้ ส่งผลให้ครูมี
ความสามารถในการคิดไตร่ตรองเพ่ิมข้ึน     
  การเขียนบันทึกเพื่อประเมินและพัฒนา 
   การเขียนเพ่ือประเมิน  (Written  Assignment)  การเขียนเพ่ือประเมินการเขียน
บันทึกเพ่ือสะท้อนผลการปฏิบัติ  (Reflective  Writing)  Maughan  and  Webb  (2001)  ได้สรุปไว้
ว่าการเขียนเพื่อประเมิน  คือการเขียนเพ่ือสะท้อนผล  สะท้อนความคิดในบริบททางวิชาการซึ่งมักจะ
ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
   1.  การมองย้อนกลับในบางเรื่อง  (เหตุการณ์ท่ีเกิดเป็นประจ า  อะไรที่เกิดขึ้นเสมอ ๆ 
ทั้งท่ีไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ใช่วัตถุประสงค์ 
   2.  การวิเคราะห์เหตุการณ์หรือความคิด  (การคิดเชิงลึกและมองในมุมมองที่แตกต่าง  
และพยายามอธิบายด้วยรูปแบบ  ทฤษฎีจากวิชาของตน 
   3.  การคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือความคิดท่ีมีความหมายกับตนและ
สอดคล้องกับผู้เรียน  และหรือการฝึกอย่างเชี่ยวชาญ 
  การเขียนบันทึกเพ่ือสะท้อนผลการปฏิบัติ  (Reflective  Writing)   เป็นเสมือนการเขียน
ข้อความทางวิชาการส่วนตัว  พวกเราคิดว่าการเขียนเพ่ือสะท้อนผลการเป็นการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน
แต่ไม่ได้เขียนเจาะลึกเหมือนกับการเขียนสะท้อนผลการปฏิบัติที่ดีเช่นในระดับมหาวิทยาลัย 
  โครงสร้างการเขียนบันทึกเพ่ือสะท้อนผลการปฏิบัติ  (Reflective  writing) 
ในการประเมินนั้นต้องการการเขียนบันทึกเพ่ือสะท้อนผลการปฏิบัติ  โดยต้องเขียนอย่างระมัดระวัง   
โดยควรมีโครงสร้าง  ดังนี้ 
   1.  การบรรยาย  (Description)  เกิดอะไรขึ้น  อะไรที่ต้องพิจารณาหรือสังเกต 
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   2.  การอธิบาย  (Interpretation)  อะไรคือสิ่งที่ส าคัญ  น่าสนใจ  มีประโยชน์  
ประเด็นเก่ียวกับวัตถุประสงค์  เหตุการณ์  หรือความคิด  จะอธิบายอย่างไร  เช่น  เกี่ยวกับทฤษฎี  สิ่งที่
เหมือนกันเหมือนกันอย่างไร  สิ่งที่ต่างต่างกันอย่างไร 
   3.  ผลที่ได้  (Outcome)  เกิดการเรียนรู้อะไรจากการเรียนในครั้งนี้  อะไรมี
ความหมายส าหรับอนาคต 
  Zepeda   (2012 :  191)  การให้ผลสะท้อนการปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ  (Effective  
Feedback)    ในการให้ผลสะท้อนการปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ  ลักษณะของข้อมูลย้อนกลับที่ดีควรมี
ลักษณะดังนี้  คือ 
   1.  เป็นข้อมูลสนับสนุนการท ากิจกรรมทั้งในด้านบวกและด้านลบ 
   2.  มีร่องรอยสิ่งสนับสนุนที่ติดตามได้ 
   3.  ให้คุณค่ากับความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  และการประเมินตนเองในเชิงบวก 
   4.  ในการประเมินตนเองต้องเปิดเผยตนเอง  ค้นพบตนเอง 
   5.  ให้ความส าคัญกับประเด็นส าคัญ ๆ หลาย ๆ เรื่อง 
   6.  บรรยายอย่างเที่ยงตรงว่าสังเกตเห็นอะไร 
   7.  ถ้าข้อความหรือข้อมูลสนับสนุนไม่ส าคัญหรือเป็นค าที่ซ้ าซาก  ไม่ควรเก็บข้อความ
หรือค าพูดสนับสนุนที่มีความซ้ าซากจ าเจ  (Platitude) 
   8.  จ าแนกและอธิบายความคิดของครูและผู้สังเกตเห็นอย่างละเอียด 
   9.  จัดกลุ่มข้อมูลที่ได้มาจากการสังเกต  (กิริยา  ท่าทางพฤติกรรม  ค าพูด  ของครู
หรือนักเรียน) 
   10.  ตั้งวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและกลยุทธ์ที่จะให้ในการพัฒนา 
   11.  ให้ข้อชี้แนะกับครูเพ่ือคิดถึงการสังเกตการณ์ในการสอนบทเรียนถัดไป 
   12.  ตกลงและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการชี้แนะให้ครูเห็นความส าคัญของ
กระบวนการสะท้อนการปฏิบัติ  (Feedback) 
  สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการให้ผลสะท้อนการปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ  (Effective  
Feedback)คือ 1.  สร้างข้อตกลงเก่ียวกับครู  2.  ให้ข้อมูลแก่ครูมาก ๆ (Overloading)  ให้
รายละเอียดของข้อมูลหลังการสังเกต ซ้ า ๆ หลาย ๆ ครั้ง  3.  การประเมินครูต้องมีความน่าเชื่อถือ  4.  
การเขียนอ้างอิงเก่ียวกับครู  และ 5.  การตัดสินใจและการให้สัญลักษณ์การปฏิบัติว่าดีหรือไม่ดี 
  จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการเขียนบันทึกเพ่ือสะท้อนผลการปฏิบัติ  (Reflective  
Writing)  สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการพัฒนาวิชาชีพได้โดยมีการให้ผู้โค้ชและผู้รับการโค้ช
เขียนบันทึกเพ่ือสะท้อนผลการปฏิบัติ  (Reflective  writing)  โดยก าหนดประเด็นในการเขียน  และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้โค้ชและผู้รับการโค้ชเขียนบันทึกเพ่ือสะท้อนผลการโค้ชและสะท้อนผลการจัดการ
เรียนการสอนของตนเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา 
 4. ระบบเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)  
  ความหมายของการเป็นพี่เลี้ยง 
   ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) โดยมีพ่ีเลี้ยง (Mentor) ท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการ แก่ครู ส่งเสริมครูให้สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จัดเป็นกระบวนการ
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หนึ่งที่ ใช้ในการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Training) ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ส าคัญ
มาก 
    เฉลิมชัย  พันธ์เลิศ  ( 2558   :  34)  การพัฒนาบุคลากรที่เน้นความสัมพันธ์แบบ
หนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One Relationship) หรือเป็นกลุ่ม ย่อย โดยมีผู้ที่มีประสบการณ์ เรียกว่า พี่เลี้ยง 
(mentor ) ด าเนินการพัฒนาผู้มีที่เข้ามาท างานใหม่ หรือผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า เรียกว่า mentee 
(ผู้รับการฝึกจากพ่ีเลี้ยง) หรือ Protégé (ผู้รับการปกปูอง) โดยได้รับพัฒนาทั้งทางด้านวิชาชีพและเรื่อง
ส่วนบุคคล ในวงการศึกษาใช้การเป็นพ่ีเลี้ยง ได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับกลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่เป็น 
พ่ีเลี้ยงและผู้รับการฝึก เช่น ผู้บริหารดูแล ช่วยเหลือผู้บริหาร ครูที่มีประสบการณ์กับครูที่เข้ามาใหม่ 
นักเรียนเก่งกับนักเรียนอ่อน เมื่อเน้นไปที่ การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นหลัก ระบบพี่เลี้ยงถือเป็นกิจกรรม
การนิเทศแบบหนึ่ง 
    สุมน  อมรวิวัฒน์ (2546   :  23) ได้กล่าวไว้ว่า “ ...โรงเรียนมีความต้องการ
ค าแนะน าจากวิทยากรภายนอก หรือครูแกนน าภายในโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการประยุกต์
ทฤษฎีมาคอยช่วยเหลือ ชี้แนะ  ติดตามตลอดกระบวนการ เราเรียกผู้ที่คอยเป็นพี่เลี้ยง ช่วยแนะ
แนวทางเช่นนี้ว่า Mentor...ระบบ Mentor ล้วนมีบรรยากาศแห่งความเป็นกัลยาณมิตรมากกว่า         
การบังคับบัญชา ทุกฝุายมีความรับผิดชอบและวางแผนงานร่วมกัน ทดลอง สาธิต  ด้วยการปฏิบัติจริง 
ประเมินผลตามพัฒนาการของงานอย่างปราศจากอคติ บรรยากาศ เช่นนี้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย        
ที่เน้นเมตตาธรรมต่อกัน     
    วัชระ กสิณฤกษ์, 2548: 52  ได้สรุปไว้ว่า  ในปัจจุบันมีการใช้ค าว่า Mentor ใน 
ความหมายของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา หรือท่ีโดยทั่วไปใช้ค าว่า Advisor  
ในส่วนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่จัดให้มีทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ก็ก าหนด 
เงื่อนไขว่าผู้ขอรับทุนต้องมีนักวิจัยพี่เลี้ยงท าหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือ 
 รูปแบบของระบบพี่เลี้ยง 
  Miller  (2002)  ได้จัดกลุ่มของรูปแบบระบบพ่ีเลี้ยงอาจจัดโดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง 
เป็น 4 แนวทาง ดังนี้  
    1. จัดกลุ่มตามเปูาหมายของโปรแกรม เป็นเปูาหมายหลักของโปรแกรม ได้แก่  

โปรแกรมเพ่ือการพัฒนา (Developmental Mentoring) โปรแกรมท่ีสัมพันธ์กับการท างาน 

(Workrelated  Mentoring) และระบบพ่ีเลี้ยงเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ (Subject-Focused Mentoring)  
การจัดแบ่งด้วยวิธีการนี้ไม่ชัดเจนนักเนื่องจากโปรแกรมส่วนใหญ่ก็เน้นไปเพ่ือการพัฒนา อีกท้ัง 

โปรแกรมจ านวนมากก็มีเปูาหมายหลายหลาย  
   2. จัดกลุ่มตามลักษณะของโปรแกรม  จัดกลุ่มตามลักษณะของโปรแกรม ได้แก่  

โปรแกรมแบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือแบบกลุ่ม (One-to-One or Group  Program)  โปรแกรมแบบจัดเป็น 

กลุ่มเรียนรู้ มีการพบปะกันในสถานที่ท างานหรือสถานที่สาธารณะ (Site-Based or Community 
Program)  จัดตามความถี่ในการพบปะหรือความเข้มข้นของงาน เช่น  การพบปะกันทุกสัปดาห์ ใช้เวลา
รวมกันเป็นปี (Long- Term  Intensive  Program)  หรือการแบ่งตามโครงสร้างของโปรแกรม เช่น 

ลักษณะการส่งเสริมของพี่เลี้ยง การจับคู่ระหว่างพ่ีเลี้ยงและ Mentee    
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   3. จัดกลุ่มตามลักษณะของผู้เป็น Mentee  ทีเ่ป็นกลุ่มเปูาหมาย เป็นวิธีการจ าแนก 
ง่าย ๆ ตามเปูาหมายในการพัฒนาว่าเป็นกลุ่มใด เช่น นักเรียนกลุ่มเสี่ยง (At-Risk Mentoring  
Program)  นักเรียนชนกลุ่มน้อย (Minority  Ethic Mentoring Program  กลุ่มธุรกิจ (Work 
Experience Mentoring  Program)  
   4. จดักลุ่มตามลักษณะของผู้ที่ท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง เช่น การน าบุคคลชุมชนเข้ามา        

เป็น พ่ีเลี้ยงให้กับนักเรียน (Community  Mentoring  Program)  การให้บริษัทธุรกิจเข้ามาพัฒนา
ทักษะ การจัดการให้กับครู (Business Mentoring  Program)  ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้
นักศึกษาท่ีมีประสบการณ์ดูแลนักศึกษาท่ีเข้ามาใหม่หรือมีประสบการณ์น้อยกว่า (Student  
Mentoring  Program)  หรือจัดกลุ่มนักเรียนที่มีอายุหรือระดับชั้นเดียวกันให้ดูแลกันและกัน               

(Peer Mentoring  Program)  และรูปแบบการเป็นพ่ีเลี้ยงโดยครูในโรงเรียน (Teacher  Mentoring  
Program)    
  การจัด กลุ่มตามลักษณะยังอาจจัดเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได ้2 กลุ่ม คือ โปรแกรมจากภายนอก 

(External Program)  คือ  พ่ีเลี้ยงมาจากองค์กรภายนอก และพ่ีเลี้ยงที่อยู่ภายในองค์กรเอง (Internal 
Program)  เมื่อพิจารณาเรื่องลักษณะความสัมพันธ์ในระบบพี่เลี้ยง  Miller  (2002) ยังเสนอการจัดกลุ่ม
ระบบพ่ีเลี้ยงได้ 5 รูปแบบ ดังนี้   
    1. ระบบพ่ีเลี้ยงแบบดั้งเดิม (Classic  Mentoring)  เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่ง       

ต่อหนึ่งที่ผู้มีประสบการณ์จัดการส่งเสริม แนะน าแก่ผู้ที่เด็กกว่า หรือมีประสบการณ์น้อยกว่า  มักเกิดขึ้น
ใน บริบทของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่สนใจ พ่ีเลี้ยงจะแสดงบทบาทในลักษณะของแม่แบบ 
(Role  Model) และดูแลผู้ที่ดูแลอยู่เป็นพิเศษ ในอดีตเป็นรูปแบบที่ผู้ที่เชี่ยวชาญให้ความดูแลผู้ที่มา
ฝึกงาน ในสถานประกอบการ  ในปัจจุบันเป็นไปในลักษณะของพ่ีเลี้ยงและผู้รับการดูแล ที่มีความใกล้ชิด
และ เป็นกัลยามิตรมากข้ึน 
    2. ระบบพ่ีเลี้ยงแบบกลุ่ม  (Individual-Team  Mentoring)  เป็นความสัมพันธ์           
ที่ผู้รับการดูแลกลุ่มเล็กๆ มองหาผู้ให้ความช่วยเหลือ แนะน าเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยพี่เลี้ยง         

มักเป็นผู้ที่ได้รับความนับถือ มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง และเข้าใจความคาดหวังของผู้ที่ดูแล
อยู่ รูปแบบนี้จะช่วยให้กลุ่มบุคคลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ด้วย นอกเหนือจากรับจากพ่ีเลี้ยง  
    3. ระบบพ่ีเลี้ยงแบบเพ่ือนกับเพ่ือน (Friend-to-Friend  Mentoring) เป็น
ความสัมพันธ์ ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และการปฏิบัติงาน ร่วมทั้ง
เหมาะกับกลุ่มที่ ไม่ค่อยวางใจกับผู้ที่ใหญ่กว่า เป็นความสัมพันธ์ในแนวระนาบจากกลุ่มคนที่เท่าเทียมกัน
มากกว่า   
    4. ระบบพ่ีเลี้ยงแบบกลุ่มเพ่ือน (Peer-Group  Mentoring) เป็นความสัมพันธ์          
แบบกลุ่มเพ่ือนคล้ายกับแบบที่ 3 ระบบแบบเพ่ือนกับเพ่ือ แต่มักใช้ในบริบทของประเด็นที่ต้องการ
พัฒนาเป็น พิเศษ เช่น กลุ่มท่ีต้องการเลิกยาเสพติด 
     5. ระบบพ่ีเลี้ยงที่มีความสัมพันธ์กันระยะยาว (Long-Term Relationship 
Mentoring)  เป็นความสัมพันธ์ที่คล้ายกับระบบพี่เลี้ยงแบบดั้งเดิม แต่ใช้กับกลุ่มท่ีเปลี่ยนแปลงได้ยาก
และท้าทาย อ านาจ ใช้กับงานที่ต้องใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ ส าหรับบริบท
ประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการพัฒนาครู รูปแบบของการเป็นพี่เลี้ยงใน สถานศึกษา มักมีพ่ีเลี้ยงตาม
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ธรรมชาติ กล่าวคือ นอกจากครูที่มีอายุราชการมาก มีประสบการณ์ใน การสอนมาเป็นพ่ีเลี้ยงแก่ครูคน
อ่ืนในด้านต่างๆ ซึ่งอาจให้ค าแนะน าทั้งทางด้านวิชาการ    การจัดเรียนการสอน และการด าเนินชีวิต   
ในแง่ของการสอนก็อาจจะมีคนอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือวิธีการสอนที่จะเป็น
แบบอย่างและให้ค าแนะน าแก่ครูคนอ่ืนได้ แต่ยังไม่เป็น ระบบหรือโครงสร้างที่ชัดเจน  ซึ่งส่วนใหญ่         
เป็นรูปแบบพ่ีเลี้ยงที่อยู่ภายในองค์กรเอง (Internal  Program)  ส่วนรูปแบบพ่ีเลี้ยงจากภายนอก          

(External  Program)  ในเชิงโครงสร้างก็คือบทบาทของ ศึกษานิเทศก์ ซึ่งบทบาทส่วนหนึ่งท าหน้าที่ 
เป็นพี่เลี้ยงด้วย   
  อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีความคลุมเครือในบทบาทหน้าที่ของพ่ีเลี้ยงกับบทบาทอ่ืน ๆ ด้วย 

เช่น   การอบรม  (Trainer)  การให้ค าปรึกษา (Counseling)  การชี้แนะ (Coaching)   ซึ่งน าเสนอ           

ในหัวข้อ ต่อไป 
 บทบาทของพ่ีเลี้ยง 
  Thrope and Grifford  (2003) อธิบายบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยงโดยเปรียบเทียบกับ 

บทบาทของการชี้แนะว่า การเป็นพี่เลี้ยงจะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ โดยกว้างหรือทั่วไป ส่วนการมุ่ง ไป
พิจารณาท่ีทักษะหรือการท างานบางเรื่องบางประเด็นเป็นการเฉพาะ จะถือเป็นบทบาทของ             

การชี้แนะ (Coaching)  พ่ีเลี้ยงมักช่วยพัฒนาบุคลากรในองค์กรโดยเฉพาะกลุ่ม หรือช่วยเป็นรายบุคคล 

ซึ่งปกติพ่ีเลี้ยงมักเป็นผู้มีประสบการณ์มากกว่า หรือมีความสามารถเฉพาะทางท่ีเป็นแบบอย่างให้แก ่

ผู้อื่นได ้และเป็นที่เคารพนับถือ ซึ่งต่างจากผู้ชี้แนะ คือ  
   1) พ่ีเลี้ยงมักมีต าแหน่งหรือสถานะสูงกว่าผู้รับการชี้แนะ ในขณะที่ผู้ชี้แนะไม่
จ าเป็นต้องมี อาวุโสหรือสถานะที่สูงกว่า   
   2) ในเรื่องความสัมพันธ์ พ่ีเลี้ยงเป็นแบบอย่างในการท างาน ในขณะที่ผู้รับการชี้แนะ              

ไม่จ าเป็นต้องเลียนแบบผู้ชี้แนะก็ได้ 
    3) พ่ีเลี้ยงมักดูแลโดยทั่วไปทั้งเรื่องการด าเนินชีวิตและการท างาน ในขณะที่การชี้แนะ 

เกี่ยวข้องกับบางเรื่องบางประเด็น  
   ในส่วนของการให้ค าปรึกษา (Counseling) ผู้ให้ค าปรึกษามักมีลักษณะคล้ายผู้ชี้แนะ แต่
ผู้ให้ ค าปรึกษาให้ความช่วยเหลือบุคคลในปัญหาที่มีความเฉพาะลงไปอีก เน้นเรื่องของอารมณ์ จิตใจ 

มากกว่าเรื่องความสามารถที่แสดงออกมาในการท างาน  ผู้ให้ค าปรึกษาจะมองประเด็นของสาเหตุที่  
ท าให้เกิดขึ้นในปัจจุบัน ค้นหาสาเหตุจากอดีตที่เป็นต้นตอของปัญหา  ในขณะที่การชี้แนะ จะมองไป 

อนาคตข้างหน้า เริ่มจากจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและวางแผนเพ่ือพัฒนาตามที่ตกลงร่วมกันกับผู้รับการ 

ชี้แนะ  ในสถานที่ท างานบุคคลจะแสวงหาที่ปรึกษาถ้าเขาประสบปัญหาด้านสภาวะของอารมณ์และ 

จิตใจ ในขณะที่ต้องการผู้ชี้แนะเมื่อต้องการพัฒนาศักยภาพในการท างาน  อย่างไรก็ตามแม้ว่าบทบาท
ของพ่ีเลี้ยง (Mentor)   ผู้ชี้แนะ (Coacher)  และผู้ให้ค าปรึกษา (Counselor)   จะแตกต่างกัน  แต่ใน
บริบทของการจัดการศึกษาของไทยนั้น บทบาทของบุคคลเหล่านี้ ไม่ได้แยกอย่างชัดเจน กล่าวคือ  
ในบางกรณผีู้ที่ท าหน้าที่เหล่านี้มักเป็นบุคคลคนเดียวกัน หรืออาจเป็น คนละคนกัน ให้ลองนึกถึงว่า        

ในสถานที่ท างาน ในยามท่ีเราไม่สบายใจ มีปัญหาหรือความเครียด เรามัก นึกถึงบุคคลที่เราอยากขอ
ค าปรึกษา รับฟังทุกข์ร้อนของเรา ท าให้เราสบายใจ ให้สามารถฟันฝุาปัญหา และท างานต่อไปได้ ซึ่งเรา
อาจเรียกบุคคลนี้ว่าเป็น “ผู้ให้ค าปรึกษา” ในบางโอกาสที่เราติดขัดเรื่องการท างาน ต้องการรับ
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ค าแนะน าจากผู้มีประสบการณ์ ที่เคยพบประสบปัญหานั้นมาก่อนและได้พบทางแก้ไข เราก็อาจเรียก
บุคคลนั้นว่าเป็น “พ่ีเลี้ยง”  
   ในบางกรณีเราอยากพัฒนาความสามารถในการสอนในบาง เรื่อง เราอาจรับค าชี้แนะ
จากบุคคลที่เราเชื่อว่าเขาจะช่วยเหลือเราได้ อาจไปสังเกตการสอน หรือให้เขามาช่วยเหลือในบางคราว 

จนกระท่ังเราสามารถจัดการเรียนการสอนในเรื่องนั้น ๆ เราก็จะเรียกบุคคล ที่ว่า “ผู้ชี้แนะ” ซึ่งเราอาจ 
มีทั้งผู้ให้ค าปรึกษา พ่ีเลี้ยง และผู้ชี้แนะ รวมอยู่ในตัวบุคคลคนเดียวกัน แต่ใน บางกรณีโดยเฉพาะ  
“ผู้ชี้แนะ” ก็อาจจะมีได้หลาย ๆ คน ครูบางคนเก่งในเรื่องสอนทักษะกระบวนการ กลุ่ม บางคน
เชี่ยวชาญเรื่องการผลิตสื่อ บางคนเราอาจขอรับค าชี้แนะเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ จัดการเรียนการ
สอน ฯลฯ รวมทั้งบางกรณีก็จัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนางานไปด้วยก็ได้ ซึ่งบุคคลที่ ท าหน้าที่และ
บทบาทเหล่านี้จะมาช่วยให้การสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชพี (Professional  Learning  Community  
:  PLC)  ให้เกิดการขับเคลื่อนคุณภาพการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้โดยสรุปหาก ประมวล
บทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ข้างต้นเป็นแผนภาพ จะได้ดังนี้  
 

 
 

ภาพประกอบ  3 ความสัมพันธ์ระหว่างการชี้แนะ การอบรม ระบบพ่ีเลี้ยง และการให้ค าปรึกษา 
ที่มา  :  ปรับปรุงจาก Hopkins  Thompson.   2003 

 
    พ่ีเลี้ยงในฐานะที่เป็นบุคคลส าคัญในขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional  
Learning  Community  :  PLC)  มีเอกสารที่กล่าวถึงบทบาทในการด าเนินงานไว้ ได้แก่  Harvard 
Business Essential (2005)  และ Geigoriu and Hopkins ได้อ้างถึงงานของ  Karm  (1988) ที่เป็น         

ผู้ก าหนดลักษณะงานและความรับผิดชอบของพ่ีเลี้ยง โดยจัดแบ่งเป็น 2 ด้านคือ การพัฒนาเกี่ยวกับ 

อาชีพ (Career  Functions) และการพัฒนาจิตวิทยา  (Psychosocial Personal  Functions)              
ดังตาราง 2 
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ตาราง   2    บทบาทการส่งเสริมของพ่ีเลี้ยง  (Developmental  Mentoring  Functions)    
 
Career  Functions การส่งเสริมเพ่ือการพัฒนา
ด้านอาชีพ  

Psychosocial Personal  Functions  
การส่งเสริมในด้านจิตวิทยา 

Sponsorship :  การสนับสนุนส่งเสริม   Role  Modeling :  แบบอย่างของพฤติกรรม เจต 

คติและค่านิยมท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในองค์กร 
Coaching : สอนและให้ข้อมูลปูอนกลับ Acceptance and Confirmation : ส่งเสริมและ 

ให้เกียรติ 
Protection  :  ปกปูอง ช่วยเหลือ Counseling :  ช่วยเหลือในการจัดการปัญหา 

เกี่ยวกับงานอาชีพ 
Challenging Assignment  :  ส่งเสริมให้คิดและ 

กระท าด้วยวิธีการใหม่ ๆ กระตุ้นให้แสดง 

ความสามารถออกมา 

Friendship : ให้ความเอ้ืออาทร   

Exposure and Exposure and  Visibility  :  
ก ากับให้แสดง ความสามารถระดับท่ีสูงขึ้น 

 

 
 การพัฒนาระบบพี่เลี้ยง  
  แนวคิดส าหรับการน าไป พัฒนาระบบการเป็นพี่เลี้ยงในการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพได้ 
ดังนี้  
   Hopkins-Thompson (2000) ให้ข้อคิดในการเริ่มต้นพัฒนาโปรแกรมพ่ีเลี้ยงหรือ           

การชี้แนะอย่างเป็นทางการว่า ควรมีการวางแผนอย่างรอบคอบ พิจารณาความต้องการขององค์กร และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมควรได้รับความเห็นชอบจากองค์กร การวางเปูาหมายในการพัฒนาให้ 
ชัดเจน การก าหนดเส้นทางในการพัฒนา       
    Wunach (1994) ให้แนวทางในการพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงทางการศึกษา ไว้ดังนี้           
    1)  ก าหนดวัตถุประสงค์ภายใต้เปูาหมายและพันธกิจของสถาบัน การพัฒนาระบบ        

พ่ีเลี้ยง จากการนิยามระบบพ่ีเลี้ยง ศึกษากรอบแนวคิดของระบบให้ชัดเจน          
    2)  การคัดเลือกและจับคู่ระหว่างพ่ีเลี้ยงและผู้ให้ความช่วยเหลือ การคัดเลือกพ่ี
เลี้ยงที ่มีความกระตือรือร้น การจับคู่พ่ีเลี้ยงและผู้ที่รับความช่วยเหลือ                
    3)  ฝึกอบรมพ่ีเลี้ยงให้สอดคล้องกับเปูาหมายของระบบพ่ีเลี้ยง ท าความเข้าใจกับ 

ลักษณะและธรรมชาติของการท างาน พ่ีเลี้ยงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน การบริหารเวลา และ
วิธีการจัดการกับความขัดแย้ง          
    4)  ประเมินผลผลิตของระบบพ่ีเลี้ยง โดยประเมินจากสถานการณ์ กระบวนการ       

ใน ระบบพ่ีเลี้ยง การวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุ  (Expost Facto Design) เช่น รายงานตนเอง                       

การสัมภาษณ์  
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   Thody (1997) ได้เสนอแนะการด าเนินการโครงการระบบพ่ีเลี้ยง โดยกลุ่มพ่ีเลี้ยงท า
หน้าที่ ดูแลผู้บริหารโรงเรียนให้พัฒนาสมรรถภาพในการบริหาร ดังนี้  
            1)  การเลือกพี่เลี้ยง การให้คนเข้ามาเป็นพ่ีเลี้ยงด้วยวิธีการให้อาสาสมัคร แต่ก็ควร
มี เกณฑ์ในการคัดเลือกได้แก ่การเป็นผู้มีความสามารถในการชี้แนะผู้อื่นได้         
    2)  การจับคู่พ่ีเลี้ยงกับผู้รับการดูแล                 
    3)  การด าเนินงานตามเปูาหมายที่วางไว้ โดยจัดให้สัมพันธ์กับความต้องการ           

ในการพัฒนา มีการเก็บข้อมูลการประชุมและผลการเรียนรู้        
     4) การด าเนินการงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง ตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้และ 
มีการเก็บ ข้อมูลผลการด าเนินการด้วยอนุทินหรือวิธีการอ่ืน ๆ          
    5) การประชุมเพ่ือสะท้อนผลการเรียนรู้ ประเมินผลการเรียนรู้จากการด าเนินงาน 

ในช่วงที่ด าเนินการด้วยตนเอง       
     6) การรวมกลุ่มเพ่ือประเมินและสนับสนุนกันและกัน เป็นการประชุมกลุ่มพ่ีเลี้ยง
เพ่ือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน         
   Manning (2005) ได้น าเสนอยุทธวิธีระบบพ่ีเลี้ยงต่างอายุ (Crass-Age  Mentoring 
Strategy)  เป็นการให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้ดูแลและเป็นพี่เลี้ยงนักเรียนทั่วไป เพ่ือเป็น  
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของทั้งนักเรียนที่เป็นพ่ีเลี้ยงและผู้รับการดูแล ซึ่งมีกระบวนการดังนี้  
    1. การร่วมมือกันกับนักการศึกษาอ่ืนในระยะเริ่มแรก ทุกฝุายที่เก่ียวข้องกับเด็กท่ีมี 
ความสามารถพิเศษ ครูผู้สอน ผู้บริหาร ผู้ปกครองและนักเรียน ควรได้รับการให้ภาพการท างานของ 

ยุทธวิธีที่จะใช้เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการน าไปใช้จะประสบความส าเร็จได ้ ครูควรได้ร่วมประชุมกับ 

ผู้บริหารเพ่ืออธิบายวิธีการและประโยชน์ที่ได้แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและนักเรียนทั่วไป เพ่ือ
ความเห็นชอบควรมีจดหมายอธิบายไปยังโรงเรียนและผู้ปกครองเพ่ือให้เข้าร่วมโครงการ ผลตอบสนองที่
ได้ควรศึกษา และใช้เป็นแนวทางส าหรับการวางแผนการประชุมร่วมกับครูที่สนใจ  
    2. การรับสมัครพ่ีเลี้ยงที่มีศักยภาพ  เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษในห้องเรียนต่าง ๆ 

ได้รับการทาบทามให้เข้าร่วมโครงการ อาจใช้การประกาศและอธิบายตัวโครงการ หรือเข้าไปทาบทาม
อย่าง ไม่เป็นทางการในชั้นเรียน จุดที่ศึกษาเน้นไปที่เรื่องความเป็นผู้น า (Leadership)  เพ่ือใช้ในการ
ขับเคลื่อนตัวโครงการ ในทางกลับกันทักษะความเป็นผู้น าควรบูรณาการเข้าไปกับการสอนสังคม ศึกษา 

โดยเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ในการด าเนินการตามโครงการ    
    3. การจับคู่พ่ีเลี้ยงกับผู้ที่รับการดูแล (Mentee) เพ่ือให้มั่นใจว่ายุทธวิธีจะประสบ 

ความส าเร็จนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษควรได้รับการรับเลือกด้วยความสมัครใจ ผู้ปกครองและครู 
สนับสนุน รวมทั้งมีวุฒิภาวะ  ในกรณีของเราได้รับความร่วมมือจากครูปฐมวัย สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการ 

เลือกพ่ีเลี้ยงและผู้รับการดูแล คือ ลักษณะส่วนบุคคล ลีลาการเรียนรู้ ลักษณะทางพฤติกรรม และ 

คุณลักษณะอื่นที่ควรน ามาอภิปรายเชิงลึกเพ่ือให้มั่นใจว่าในการจับคู่นั้นมีความเหมาะสมที่สุด 
     4. การจัดการอบรมและการท าความเข้าใจแผนการท างาน ครูควรจัดประชุมพ่ี
เลี้ยงที ่ได้รับเลือกและอธิบายโครงการให้ทราบ โดยอาจอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในขณะที่อบรม   
      5. การวางแผนให้ข้อมูลปูอนกลับ  เพ่ือให้เกิดความแน่ใจถึงคุณภาพของ
ประสบการณ์ ครู ที่ดูแลโครงการอาจมีการพูดคุยกับนักเรียนพี่เลี้ยง การประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับ
คร ูข้อมูล ปูอนกลับทั้งท่ีเป็นค าพูดหรือบันทึกจากผู้ปกครองของทั้งนักเรียนพ่ีเลี้ยงและนักเรียนที่รับ 
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การดูแล การถามค าถาม วัดพัฒนาการเป็นผู้น าของพ่ีเลี้ยง ความรู้ และทักษะทางสังคมของนักเรียน 
พ่ีเลี้ยง เก็บบันทึก (Anecdotal  Journal)  บันทึกของพี่เลี้ยงจากการประชุมเดี่ยว (Individual  
Conference) การประชุมกลุ่ม (Group  Meeting) มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาในการด าเนินการ 
และแสวงหา วิธีการแก้ปัญหา  
    6. การเสนอผลการด าเนินการ  เมื่อสิ้นสุดโครงการ นักเรียนที่เป็นพ่ีเลี้ยงน าเสนอ
บันทึก ฉบับสมบูรณ์ ที่มีทั้งความรู้สึก ความคิดเห็น ประสบการณ์การเป็นครูที่ดูแลโครงการ ถ้าเป็นไปได้
อาจ มีการประชุมร่วมกับผู้ปกครองในสิ้นปีการศึกษา 
     7. การประเมินผล  ในขั้นสุดท้ายคือ การประเมิน บันทึกของพ่ีเลี้ยงจะได้รับการ
ประเมิน โดยครูที่ดูแล เพ่ือให้ได้แนวคิดส าหรับการน าโครงการไปใช้ในอนาคต   การประเมินความรู้ทาง 

วิชาการของเด็ก ใช้การสังเกตอย่างไม่เป็นทางการ และการประเมินทักษะทางภาษา ทักษะความเป็น  
ผู้น าประเมินจากการประชุมร่วมกับนักเรียน  การสังเกตระหว่างท ากิจกรรม 
    Miller (2002) ได้เสนอกระบวนการด าเนินการเกี่ยวกับพ่ีเลี้ยงที่เป็นบุคคลภายนอก 

สถานศึกษา ให้เข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้     
    1.  การคัดเลือกคนเข้ามาเป็นพ่ีเลี้ยง (RECRUITMENT)  การคัดเลือกพ่ีเลี้ยงจาก
ภายนอก (External  Mentor) จากชุมชนในท้องถิ่น อาจเป็น    นักธุรกิจ ประชนอาวุโส นักเรียน หรือ
สมาชิกในชุมชน ในการตัดสินมาเป็นอาสาสมัครมักมี กระบวนการอยู่ 2 ขั้นตอน (Jucovy.    2001 ; 
อ้างอิงมาจาก  Miller.   2002) คือ การให้บุคคลเหล่านั้นได้คิด เกี่ยวกับการมาเป็นอาสาสมัครในครั้งนี้ 
โดยการน าเสนอเหตุการณ์หรือแรงจูงใจที่กระตุ้นให้เข้ามามี ส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์หรือการให้
ข้อมูลที่ช่วยให้ท าความเข้าใจการงานที่จะมาท าหน้าที่พ่ีเลี้ยง   และข้ันตอนสุดท้ายคือ บุคคลที่อาสาเข้า
มาท างานมีความตระหนัก สนใจในโปรแกรม และตระหนัก ให้เห็นค่าของตนในฐานเป็นบุคลที่จะเข้ามา
ช่วยเหลือในการพัฒนางานได้ 
     2.  แผนงานการรับสมัคร (RECRUITMENT PLANS) Jucovy (Jucovy.    2001 ;
อ้างอิงมาจาก  Miller.    2002) ได้แนะน าองค์กรในการวางแผนการรับคนเข้า มาเป็นพี่เลี้ยงไว้ดังนี้  
     2.1) บันทึกจ านวนของพ่ีเลี้ยงที่ต้องการรับสมัครและวันสุดท้ายของการรับ
สมัคร  
     2.2) วางแผนตารางเวลาจากการรณรงค์เพ่ือรับสมัครไปจนถึงการเริ่มต้น
โปรแกรมพ่ีเลี้ยง  
     2.3) ก าหนดความรับผิดชอบของทีมงานในกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในตางราง
เวลา ก าหนดความต้องการทรัพยากรต่าง ๆ ได้แก่ งบประมาณ และเวลาของทีมงานใน การใช้แผนงาน 
     2.4) ก าหนดเกณฑ์ส าหรับพ่ีเลี้ยงและคุณลักษณะที่ต้องการ  
     2.5) ก าหนดจุดเด่นหรือองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้พ่ีเลี้ยงสนใจเข้ามามีส่วน
ร่วมกับโปรแกรม 
     2.6) พัฒนารายละเอียดของงานที่พ่ีเลี้ยงต้องรับผิดชอบ  
     2.7) สร้างสรรค์ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครและพัฒนาเอกสารให้น่าสนใจ 
     2.8) สร้างสรรค์วิธีการน าเสนอที่จะใช้สื่อสารกับชุมชน 
     2.9) ตัดสินใจเลือกยุทธวิธีในการคัดเลือกพ่ีเลี้ยง  
     2.10) ก าหนดวิธีและประสานกับองค์กรที่จะให้พ่ีเลี้ยงเข้าไปท างาน  
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    3.  การฝึกอบรม ประเภทของเนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรมพ่ีเลี้ยงและกระบวนการ
อบรมที่ใช้ มีจุดหมาย 3 ประการของการฝึกอบรมพ่ีเลี้ยงคือ (Golden  and Sims.   1999  ;  อ้างอิง   
มาจาก   2002)  
     1) เพ่ืออธิบายวัตถุประสงค์และบริบทของโปรแกรมพ่ีเลี้ยง และข้อมูลพื้นฐาน
ของ กลุ่มเปูาหมาย 
      2) เพ่ือให้เข้าใจในข้อก าหนดและข้ันตอนของโปรแกรม  
     3) เพ่ือพัฒนาทักษะของพ่ีเลี้ยง แบบของการฝึกอบรม (Training  Style)  
ส าหรับการพัฒนาพ่ีเลี้ยงนั้น เนื่องจากพ่ีเลี้ยงต้อง ท างานกับกลุ่มเปูาหมายในลักษณะตัวต่อตัวหรือกับ
กลุ่มย่อย ๆ การฝึกอบรมจึงควรมีลักษณะแบบไม่ เป็นทางการ สามารถโต้ตอบ  (Interactive) กันได้ 
และเรียนผ่านการลงมือปฏิบัติ มีค าแนะน าเกี่ยวกับ ฝึกอบรมดังนี้  (Lauland.    1998   ;  อ้างอิงมา
จาก   Miller.    2002) 
      1) ประสบการณ์ที่ผ่านมา เป็นฐานข้อมูลส าคัญที่จะน ามาใช้ท าการฝึกอบรม 
      2) การประชุมที่ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกันได้ 
      3) การใช้วิธีการที่หลากหลายช่วยให้กิจกรรมการอบรมน่าสนใจและมี
ความหมาย เช่น บทบาทสมมติ กรณีตัวอย่าง แบบฝึกหัด การอภิปราย  
      4) พ่ีเลี้ยงฝึกทักษะที่มีอยู่และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ขึ้นมาได้    การพัฒนา
ระบบพ่ีเลี้ยงที่เข้ามาร่วมในการพัฒนางาน ในขั้นตอนของกระบวนการฝึกอบรมมี ความจ าเป็นที่ต้อง
เตรียมการให้พ่ีเลี้ยงได้รับการพัฒนาก่อนเข้าร่วมกระบวนการท างาน มีตัวอย่างดังนี้ 
 วิธีการและเทคนิคส าหรับพี่เลี้ยง                
  Moore (2001)   ได้ให้ข้อความรู้เกี่ยวกับระบบพี่เลี้ยงครูไว้ว่า วิธีการและเทคนิคส าหรับ 
พ่ีเลี้ยง เป็นเครื่องมือส าคัญของพ่ีเลี้ยงใช้ท างานกับครูหรือผู้รับ การดูแล งานวิจัยที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า  
ครูส่วนใหญ่เรียนรู้จากวิธีการสอนจากวิธีที่ครูของตนเองใช้สอนมา ครูจึงคิดกลับไปยังประสบการณ์ใน 

ห้องเรียนในวัยเด็กที่ตนเองเคยได้รับมา แล้วน าไปใช้ในการสอนของตน ถ้ามีประสบการณ์การสอนที ่
เป็นตัวอย่างที่ดีจ านวนมากก็ย่อมน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ หากมีจ านวนน้อยหรือมี 

ตัวอย่างที่ไม่ดีมามาก ก็จะเป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ระบบ พ่ีเลี้ยงครูจึงเข้ามาช่วย 

ส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปการสอน  ช่วยต้าน “ความรู้เดิม”ที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน  ช่วยให้ครูรู้สึก ผ่อน
คลาย แสวงหาทางเลือกใหม่ และพัฒนาไปในแนวทางท่ีเหมาะสม มีงานวิจัยพบว่าครูที่ได้รับการ 

ช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอนน้อยมักลาออกจากงานเร็วกว่าคนอ่ืน หรือ “หมดไฟ” ในการ 

ท างานไปเลย  ระบบพี่เลี้ยงครูจึงช่วยเหลือคร ูให้ได้ทบทวนประสบการณ์ของตนเอง ส่งเสริมครูให้มี 
ความชัดเจนเกี่ยวกับการสอนอขงตนเองมากขึ้น และได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการท าในสิ่งที่ดีกว่า 

หรือแตกต่างออกไป  ระบบพี่เลี้ยงครูควรเป็นไปลักษณะที่ไวต่อความรู้สึกและเอ้ืออาทร (SENSITIVITY 

AND CARE) เคล็ดลับในการท างานที่ช่วยให้ด าเนินไปตามแนวทางท่ีถูกต้อง มีดังนี้ 
    1) ไวต่อจังหวะก้าวการเรียนรู้ของครู ผู้ใหญ่เรียนรู้ในอัตราที่แตกต่างกัน การท างานจึง 

ต้องจัดให้เหมาะกับความสามารถของแต่ละคนอย่างใส่ใจและเข้าใจ โปรดระลึกว่าเราก าลัง 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนามาตามล าดับเป็นเวลานานแล้ว จึงจ าเป็นต้องอาศัย
เวลาและฝึกวิธีทั้งไม่เรียนหรือละทิ้งความรู้ชุดเดิม  (Unlearn)   หรือการเรียนเรื่องเดิมด้วยมิติของ การ
เรียนรู้อันใหม ่(Relearn)  
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   2) การคาดหวังงานหรือการตอบสนองต่องาน (HIGH-QUALITY WORK AND RESPONSE)  
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่บางทีเกิดข้ึนเล็กน้อยมาก และอภิปรายในทุกความพยายามที่เกิดขึ้น 

เมื่อไปถูกทาง ทั้งครูและพ่ีเลี้ยงครูจะรู้ว่ามันเกิดข้ึนแล้ว พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างสงบ ให้
มากกว่าการตั้งมาตรฐานที่สูงเกินไป ถ้าพฤติกรรมหรือการปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามที่ตั้งหวังไว้ ให้ ชื่นชม
กับความส าเร็จเล็ก ๆ  ท างานต่อไปและท ารักษาเปูาหมายที่ถูกต้องนั้นเอาไว้ก็ท างานต่อไป  
   3) การถามค าถามปลายเปิด (Open-Ended  Question) เมื่อได้พูดคุยถึง                    

การเปลี่ยนแปลง ควรถามค าถามที่ให้มากกว่าเพียงค าตอบเดียว พ่ีเลี้ยงครูจะเป็นแม่แบบ (Modeling) 
ว่า การเป็นครูควรมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนอย่างไร  เหมือนกับท่ีพยายามช่วยให้ครูสะท้อนการพัฒนา
ของ ตนเอง      
   4) ใช้วิธีการสะท้อนและท าซ้ า (Reflection  and Repetition)    การช่วยให้ครู
พิจารณา สิ่ง ที่กระท าอยู่ (Watch) และไตร่ตรองการเรียนรู้  (Reflect)  ของตนเอง ทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ และ อารมณ์ความรู้สึก ซึ่งเป็นทักษะส าคัญในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
   การเริ่มต้นโปรแกรมพ่ีเลี้ยงครู ควรเริ่มด้วยการพูดคุยกับคณะท างาน อธิบายว่าระบบ  
พ่ีเลี้ยงว่าจะมีประโยชน์อย่างไร และจะเริ่มต้นอย่างไร ขอให้ผู้เป็นอาสาสมัครที่จะเป็นพ่ีเลี้ยงครู และ 

ครูผู้สอนร่วมกันอภิปรายหาประเด็นการพัฒนาการเรียนการสอนที่ต่างมีความมั่นใจพอที่จะร่วมกัน 

พัฒนาให้ดีขึ้น  การสังเกตการสอนของครูแต่ละคน ควรเริ่มที่การสังเกตครูแต่ละคน ในชั้นเรียน โดยใช้
เวลา อย่างน้อยเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ใดควรเป็นพี่เลี้ยงของครูคนนั้น และพ่ีเลี้ยงก็อย่า
ทึกทัก เอาว่าได้เข้าใจการสอนของครูผู้นั้นทั้งหมดแล้ว เพราะความเป็นจริงอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย
ร่วม เดือน ที่จะเข้าใจสภาพการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของครูผู้นั้น  ใช้วิธีการประเมินตนเองอย่าง
ง่าย ที่ช่วยให้ครูระบุเกี่ยวตนเองในเรื่อง จุดเด่น ความสนใจ และสาขาวิชาที่ต้องการพัฒนา โดยถาม
ค าถามในลักษณะดังนี้ 
    (1) สาขาวิชาอะไรในหลักสูตรที่คุณรู้สึกชอบเป็นพิเศษที่วางแผนและท าการสอน 
    (2) สาขาวิชาอะไรที่คุณรู้สึกว่าต้องการแนวความคิดหรือข้อมูลเพิ่มเติม  
   (3) การเรียนรู้ในชั้นเรียน แบบใด ทีน่ักเรียนชอบ อาจถามนักเรียนว่าท าไมจึงชอบ  
  ระบุจุดเด่น และสาขาวิชาที่ต้องการพัฒนา โดยเข้าไปสนทนากับครูแต่ละคนเกี่ยวกับ 

กระบวนการครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือเลือกสาขาวิชาหรือเรื่องที่จะท างานร่วมกัน  เป็นวิธีการที่ดีท่ีเลือกจุดเน้น 

เพียงบางด้านที่เป็นจุดเน้น  (Focus)   ในการพัฒนาไปสู่ความส าเร็จ   
  กล่าวโดยสรุป แล้วระบบพ่ีเลี้ยงครู (Mentoring  System) ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
เป็น ระบบการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SCHOOL-BASED DEVELOPMENT) เน้นที่การพัฒนาครู        
ที ่เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย ๆ โดยฝุายหนึ่งเป็นผู้ประสบการณ์หรือมีความรู้ เรียกว่าพ่ีเลี้ยง (Mentor) 
กับอีกฝุายหนึ่งเป็นผู้รับการพัฒนาดังกล่าว เรียกว่า ผู้รับการช่วยเหลือดูแล  (Mentee) มาท างาน
ร่วมกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีความต่อเนื่องเป็นเวลานาน (CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT) 
โดยพัฒนาครอบคลุมทั้งเรื่องส่วนบุคคลและความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ เป็นกระบวนการที่เอ้ือ
ให้ครบูรรจุใหม่หรือผู้ที่เข้ารับการท างานใหม ่ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความ ทางด้านวิชาชีพอย่างเป็น
ระบบ  โดยใช้กลไกส าคัญคือ การฝึกให้คิดไตร่ตรองการเรียนรู้หรือการท างาน (Learning Reflection)  
การที่จะท าให้ระบบพี่เลี้ยงมีคุณภาพจึงต้องมีการพิจารณา เชิงระบบตั้งแต่การสรรหาพี่เลี้ยง การพัฒนา
พ่ีเลี้ยง และระบบการท างานร่วมกันระหว่าง  พ่ีเลี้ยงและ ครู ซึ่งในกระบวนการพัฒนาดังกล่าวนั้น ยัง
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อาศัยชุดความอ่ืน ๆ เข้ามาสนับสนุนได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติของผู้เรียน หลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนกระบวนการหรือวิธีการในการ พัฒนาครูแบบอ่ืน ๆ ได้แก่ การชี้แนะ 

(Coaching) การใหค้ าปรึกษา (COUNSELING) จึงจะท าให้ระบบ การเป็นพ่ีเลี้ยงมีคุณภาพ  นอกจากนี้เม่ือ
พิจารณาเรื่องของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional  Learning  Community : PLC)  พ่ีเลี้ยง
หรือ Mentor จัดว่าเป็นกลุ่มบุคคลส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน คุณภาพให้ชุมชนการเรียนรู้ของครูสามารถ
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
แนวคิด หลักการและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตปัญญาศึกษา 
 

 ในแวดวงจิตตปัญญาศึกษา มีผู้กล่าวถึงแนวคิด หลักการ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ไว้
หลากหลายโดยผู้เขียนสรุปได้ดังนี้  

   ธนา นิลชัยโกวิทย์ และอดิศร จันทรสุข (2552) น าเสนอความเชื่อพ้ืนฐานในการจัดการ 
เรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา 2 ประการ และหลักจิตตปัญญา 7 หรือ 7 C’s ดังนี้   

   ความเชื่อประการที่ 1 คือ ความเชื่อม่ันในความเป็นมนุษย์ โดยเชื่อมั่นว่ามนุษย์ 
มี ศักยภาพในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง   

   ความเชื่อประการที่ 2 คือ กระบวนทัศน์องค์รวม โดยมีมุมมองที่เห็นความจริง 
ของธรรมชาติที่เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่ง มนุษย์และสรรพสิ่งต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน   

   หลักจิตตปัญญา 7 ประการ ได้แก่     
    1) การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (contemplation) คือ การเข้าสู่สภาวะ จิต

ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้เพื่อนน าไปใช้ท างานอย่างใคร่ครวญ ทั้งในด้านพุทธิปัญญา ด้านระหว่าง บุคคล 
และด้านภายในบุคคล โดยใคร่ครวญด้วยกาย ใจ ความคิด และจิตวิญญาณ    

    2) ความรักความเมตตา (compassion) คือ การสร้างบรรยากาศของความรัก 
ความเมตตา ความไว้วางใจ ความเข้าใจและยอมรับ รวมทั้งการเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน บนพื้นฐาน ของ
ความเชื่อมั่นในศักยภาพของความเป็นมนุษย์และความจริงใจอย่างที่สุด น าไปสู่พ้ืนที่การเรียนรู้ ที่
ปลอดภัย เกิดความรู้สึกไว้วางใจ กล้าแสดงความรู้สึกของตน กล้าทดลองสิ่งใหม่ๆ และกล้าเผชิญ ความ
จริง  

    3) การเชื่อมโยงสัมพันธ์ (connectedness) คือ การบูรณาการการเรียนรู้ในแง่มุม 
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นองค์รวม เชื่อมโยงกับชีวิตและสรรพสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ โดย 
ออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นองค์รวมและมีความสมดุล ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ฐานกาย ฐานใจ และฐาน หัว 
และครอบคลุมการเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การเรียนรู้ ผ่าน
สัญลักษณ์และจินตนาการ การเรียนรู้ผ่านมโนทัศน์ และการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ    

    4) การเผชิญความจริง (confronting reality) คือ การได้เผชิญและรับรู้ความจริง 
โดยเฉพาะในส่วนที่ไม่เคยรับรู้มาก่อน อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดทางสังคม วัฒนธรรม ประสบการณ์ 
กรอบที่ยึดติด และแบบแผนความเคยชินทั้งทางความคิดและจิตใจ    

    5) ความต่อเนื่อง (continuity) เป็นเงื่อนไขส าคัญของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยน 
แปลงตนเอง กระบวนการควรเปิดโอกาสให้เกิดการใคร่ครวญอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ เพื่อค่อยๆ หลอม
รวมหรือสะสมประสบการณ์จนเกิดคุณภาพในตนเองที่มากพอที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ลึก ซึ้งและ
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เกิดความแจ่มชัดในตนเอง  กิจกรรมควรออกแบบอย่างมีความหมาย มีล าดับขั้นตอน มีความ ลื่นไหล 
สอดรับกัน เพื่อให้เกิดการทบทวน สืบค้น และใคร่ครวญภายในอย่างสม่ าเสมอ  

    6) ความมุ่งมั่น (commitment) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด เพ่ือให้เกิดการ 
น าสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับมาใคร่ครวญและน ากลับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและ 
การ เปลี่ยนแปลงในตนเองอย่างต่อเนื่อง    

    7) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (community) เป็นชุมชนการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนระหว่าง 
กระบวนการ เป็นสิ่งส าคัญและเป็นองค์ประกอบหลักของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในกลุ่ม 
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเนื่องจากสมาชิกแต่ละคนได้น าประสบการณ์และบทเรียนของชีวิตมา 
แลกเปลี่ยนในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  

  วิจักขณ์ พานิช (2550) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญหรือจิตตปัญญาศึกษา  
เกิดข้ึนภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ด้านใน คือ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของ บุคคล 
การมีเมตตาอาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล ตลอดจนการให้ความส าคัญและเอาใจใส่จิตใจของผู้เรียน 
ประกอบด้วยกระบวนการ 3 ลักษณะ ดังนี้   

   1) การฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening) เป็นการฟังด้วยหัวใจ ด้วยความตั้งใจอย่าง 
สัมผัสได้ถึงรายละเอียดของสิ่งที่เราฟังอย่างลึกซ้ึงด้วยจิตที่ตั้งมั่น เป็นการฟังที่รวมการเข้าใจอารมณ์ 
ความรู้สึก ซึ่งการรับฟังนี้มิใช่เพียงการได้ยินเท่านั้น แต่รวมไปถึงการรับฟังผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ด้วย เช่น 
การมอง การอ่าน การสัมผัส ฯลฯ การฟังอย่างลึกซึ้งเป็นการให้คุณค่าแก่ผู้รับฟัง เพราะมีการใช้สายตา 
ท่าทาง ที่ท าให้เกิดความรู้สึกผูกพัน โดยไม่มีการตัดสินหรือพิพากษา การรับฟังอย่างลึกซ้ึง ต้องอาศัย 
การละท้ิงอัตตาของตนเองและยอมรับต่อเสียงที่ได้ยิน ชะลอการแทรกแซงทางความคิดหรือรับฟัง  
อย่างรวดเร็วจนไม่ได้ยินเรื่องราวที่ผู้พูดตั้งใจสื่อสารอย่างแท้จริง กล่าวได้ว่า การฟังอย่างลึกซึ้งเป็นการ 
ให้อย่างหนึ่ง คือ ให้การรับฟังอย่างลึกซึ้ง ให้ความเป็นกัลยาณมิตร โดยเปิดพ้ืนที่ภายในใจของผู้ฟังด้วย 
การน้อมเอาเสียงที่ได้ยินเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันตัวเรา เปูาหมายการฟังอย่างลึกซึ้ง คือ การรับรู้อย่างที่ 
เป็น ปราศจากการคิดปรุงแต่งหรือความคาดหวังให้เกิดขึ้น (วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา, 2550)   
   2) การน้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญ (contemplation) เป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการ 
ฟังอย่างลึกซึ้ง มีการน าประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตน้อมสู่ใจและน ามาคิดอย่างใคร่ครวญ  
อย่าง ลึกซ้ึง อาศัยความสงบของจิตใจ แล้วน ามาปฏิบัติเพ่ือให้เห็นผลจริง ถือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้
เพ่ิมข้ึน อีกระดับหนึ่ง   
   3) การเฝูามองเห็นตามที่เป็นจริง (meditation) เป็นการปฏิบัติธรรมหรือการภาวนา 
คือ การเฝูามองธรรมชาติที่แท้จริงของจิตที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่ การปฏิบัติภาวนาเป็นการสังเกต 
ธรรมชาติของจิต ท าให้เห็นความเชื่อมโยงจากภายในสู่ภายนอก และเห็นความจริงที่พ้นไปจากอ านาจ 
ตัวตนของตนเอง จิตตปัญญาศึกษาก่อให้เกิดความรู้ทางปัญญาที่มิใช่การรู้ผ่านการคิดเชิงวิพากษ์ 
วิจารณ์ หรือ ความพยายามในการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล หากเป็นการแขวนลอยการตัดสินตีความโดย
การเปิดรับ อย่างบริสุทธิ์ต่อประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบกับประสาทสัมผัสรับรู้ ไม่ว่าจะเป็นการ
ได้ยิน การ มองเห็น การได้กลิ่น การลิ้มรสชาติ การสัมผัสทางกาย หรือแม้แต่การรับรู้ทางใจ ก่อให้เกิด
การรู้ที่ผุดเกิด ขึ้นมาเองหรือที่บางคนเรียก “ปิ๊งแว๊บ” ในสภาวะของใจที่นิ่ง จดจ่อ สงบ และเป็นสมาธิ 
การรู้ลักษณะนี้ เรียนว่า “การรู้ด้วยหัวใจ” หรือ “ปัญญาญาณ” (intuition) (บุษบง ตันติวงศ์ และ  
ศศิลักษณ์ ขยันกิจ, 2557)   
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  จุมพล พูลภัทรชีวิน (2553) น าเสนอกรอบแนวคิด “4 – 3 - 3” ในการจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ดังนี้ 4 หมายถึง ความเชื่อพ้ืนฐานหรือหลักการ 4 ประการ ได้แก่  
   1) เชื่อมั่นและเคารพใน ความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง มนุษย์ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เรียนรู้
และพัฒนาได้  
   2) ยอมรับและเคารพ ในความไม่เหมือนหรือความแตกต่างของแต่ละบุคคลอย่าง
แท้จริง  
   3) เชื่อในความเป็นองค์รวม (holism) มิใช่กองรวม (heap) หรือแยกส่วน และ 4) เชื่อ
ว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดข้ึนภายในตัว ผู้ เรียนรู้ สอนไม่ได้ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้จึงไม่เน้นการ
บรรยาย แต่ใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้ ในลักษณะที่หลากหลาย    3 หมายถึง กระบวนการหลักตาม
แนวจิตตปัญญาศึกษา ได้แก่ สุนทรียสนทนา (dialogue) การฟังอย่างลึกซึ้ง การสะท้อนการเรียนรู้ ทั้ง
ส่วนบุคคลและกลุ่ม   3 หมายถึง ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ผ่านฐานกาย ฐานหัว และฐาน (หัว) 
ใจ  สถาบัน Center for Contemplative Mind in Society (2008) น าเสนอวิธีการฝึกปฏิบัติ ตาม
แนวจิตตปัญญาศึกษาออกเป็น 7 แนวทาง โดยแนวทางท้ัง 7 ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนา ความ
ตระหนักรู้และการเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือปัญญาภายใน ดังแสดงในตาราง   
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ตาราง  3  แนวทาง เปูาหมาย และตัวอย่างกิจกรรมการฝึกปฏิบัติตามแนวจิตตปัญญาศึกษา 
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ภาพประกอบ 4  การจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา (ศศิลักษณ์ ขยันกิจ, 2555) 

 
 สรุปสาระส าคัญของการจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาได้ดังแผนภาพที่ 1 โดย 
อิงกรอบแนวคิด 4-3-3 ของ จุมพล ภัทรชีวิน (2553) กล่าวคือ การจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญา 
ศึกษาตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐาน 4 ประการ ได้แก่ การเคารพในความเป็นมนุษย์ การยอมรับในความ 
แตกต่าง การเชื่อม่ันในความเป็นองค์รวม และการเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นภายใน ดังนั้น ผู้สอนจึงมิใช่  
ผู้ทรงสิทธิ์เหนือผู้เรียน หากเป็นกัลยาณมิตรที่จะร่วมเรียนรู้จากกันและกัน และเรียนรู้ไปด้วยกัน โดย 
ผู้สอนมิใช่เป็นผู้บอกความรู้ผ่านการบรรยาย  แต่เป็นผู้จัดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่าน
ประสบการณ์ตรงในรูปแบบที่หลากหลาย สร้างทางเลือกของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ  ธรรมชาติ 
การเรียนรู้ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนที่แตกต่างกัน บนฐานความเชื่อ 4 ประการ นี้ ผู้สอน 
จะเป็นผู้ที่มีใจเปิดกว้าง อ่อนน้อมยอมรับ และให้เกียรติผู้เรียนทุกคน น าไปสู่สัมพันธภาพ ทางบวก 
ที่สร้างให้เกิดพ้ืนที่ของความรู้สึกปลอดภัยไว้วางใจ อบอุ่น และกล้าเปิดเผยตัวตน ผู้เรียนจะ ก้าวออก
จากพ้ืนที่ปลอดภัยเพื่อเข้าสู่พ้ืนที่ของการเรียนรู้ที่แท้จริงได้  
 การจัดการเรียนรู้ต้องสร้างให้เกิดความสมดุลขององค์รวมในความเป็นมนุษย์ นั่นคือ กาย ใจ 
และหัว หรือที่เรียกว่า ปัญญาสามฐาน ดังนั้นจึงต้องจัดให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้ผ่านฐาน  กาย 
คือ การลงมือกระท า ผ่านฐานใจ คือ ความรู้สึกหรือการสร้างความสัมพันธ์ และฐานหัว คือ การคิด โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้ 3+1 ได้แก่ การฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา และการสะท้อน  การเรียนรู้ซ่ึง
เป็นกระบวนการหลักตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ร่วมกับการผ่อนคลายซึ่งเป็นกระบวนการเริ่มต้น  
ของการเรียนรู้ ดังนี้   
  การผ่อนคลาย เป็นการปลดคลายความตึงเครียดในทุกส่วนของร่างกายและน้อมน า 
ความรู้สึกปล่อยวาง ความสบายกลับเข้ามาในตัว ละวางความคิด ความกังวลต่าง ๆ สร้างให้เกิด สภาวะ
ของการเปิดรับและพร้อมเรียนรู้    
  การฟังอย่างลึกซ้ึง เป็นการรับฟังอย่างตั้งใจ มีสติ เปิดรับ โดยพยายามละวางการ ตัดสิน 
วิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือฟังให้ได้ยินเสียงและความหมายที่แท้จริงของผู้พูด ทั้งนี้อาจเป็นการรับฟัง ผ่านช่อง
ทางการรับรู้อ่ืน ๆ เช่น การมองเห็น การอ่าน การสัมผัส โดยพยายามรับรู้สิ่งนั้น ๆ ตาม ความเป็นจริง
เพ่ือสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกับประสบการณ์นั้น ๆ   
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  สุนทรียสนทนา เป็นการพูดคุยกันอย่างให้เกียรติ มีสติตลอดช่วงเวลาของการพูดคุย อาจมี
วาระหรือไม่มีวาระของการสนทนา โดยมีผู้พูดเพียงคนเดียว ที่เหลือเป็นผู้ฟัง ผู้พูดมีหน้าที่พูด เรื่องของ
ตนเองอย่างตั้งใจเมื่อต้องการแลกเปลี่ยน ไม่ยึดครองเวลาในการพูดนานเกินไป เปิดโอกาสให้ ทุกคนใน
วงสนทนาได้แลกเปลี่ยนกันอย่างทั่วถึง โดยไม่รีบตัดสินสิ่งที่ได้ยิน ไม่คาดคั้น ไม่ตั้งค าถาม  สิ่งส าคัญ คือ 
การเคารพในบรรยากาศของความสงบ ความผ่อนคลาย และความเป็นอิสระไปพร้อม ๆ กับการเฝูา
สังเกตอารมณ์และความรู้สึกของตนเองตลอดกระบวนการ   
  การสะท้อนการเรียนรู้ เป็นการย้อนกลับเข้ามาสังเกตปฏิกิริยาการตอบสนองของตน ต่อ
ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึน ทบทวนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ใคร่ครวญถึงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก 
ต่างๆ ที่มาพร้อมกับการตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆ และพยายามค้นหาว่า ประสบการณ์นั้นมี 
ความหมายต่อตนเองอย่างไร รู้สึกอย่างไร และมีความคิดใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ โดยจัดให้มีการสะท้อน  
ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาก่อให้เกิด   
  “สมาธิ  ” คือ ความสงบ สบาย ความตั้งม่ันของใจ และ  “ ปัญญา  ”คือ ความรู้ที่แจ่มชัด 
ทั้งภาคจิตวิญญาณ  ในเรื่องของการเข้าใจ ตัวเอง ภาควิชาการ ในเรื่องของการเข้าใจเนื้อหาสาระของ
ศาสตร์ที่เรียนรู้ และภาควิชาชีพ ในเรื่อง ของทักษะการน าไปปฏิบัติ เปูาหมายของการปฏิบัติตามแนว
จิตตปัญญศึกษา คือ การเปลี่ยนแปลง  ขั้น พื้นฐานในตนเอง เกิดความงอกงามและการเติบโตภายใน
ตัวเองจากจิตที่คับแคบยึดติดตัวตน ขยาย ไปสู่จิตที่เอ้ืออาทร เกิดการเข้าใจตัวเอง ผู้อ่ืน และสรรพสิ่ง 
นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงตนเอง  ก่อนแล้วจึง ขยายไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับที่กว้างขวางข้ึน คือ 
ระดับสังคม  
 2. แนวคิดสู่การปฏิบัติตามแนวจิตตปัญญาศึกษา   
  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา นอกจากการท าความเข้าใจใน 
แนวคิดและหลักการตามแนวจิตตปัญญาศึกษาแล้ว ผู้สอนควร าฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเพ่ือให้เกิด ความ
เชื่อมั่นในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางนี้ เนื่องจากตัวผู้สอนมีส่วนส าคัญต่อกระบวนการ หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่น ามาใช้  การออกแบบการเรียนรู้ตามแนวทางนี้ต้องสอดคล้องกับธรรมชาติ 
ของผู้สอนเช่นเดียวกับธรรมชาติและความถนัดของผู้เรียน ด้วยทั้งสองฝุายเรียนรู้จากกันและกัน  
บน สัมพันธภาพที่เอ้ืออาทรต่อกัน ในบริบทของการจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญา มักใช้คาว่า 
“กระบวนกร” ซึ่งเป็นผู้น ากระบวนการ แทนค าว่า “ผู้สอน” เนื่องจากจิตตปัญญาศึกษาอยู่บนฐาน 
ความเชื่อหนึ่งที่ว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นภายในตัวของผู้เรียน ไม่สามารถสอนได้ หากผู้เรียนไม่เปิดใจ 
ยอมรับก็ไม่สามารถเรียนรู้ประสบการณ์นั้น ๆ ได้  
  บริบททางกายภาพมีส่วนส าคัญต่อบรรยากาศทางจิตวิทยาของกระบวนการ 
ทางจิตตปัญญา ศึกษา กล่าวคือ ควรจัดพื้นที่การเรียนรู้ให้มีความงดงาม สะอาด สงบ ไม่ถูกรบกวน 
จากสิ่งต่าง ๆ  อาจมีแจกันดอกไม้หรือผลงานศิลปะประดับตกแต่ง นอกจากสร้างให้เกิดภาพที่งดงาม
แล้ว ยังเป็น  จุดพักสายตาในระหว่างการเรียนรู้ นอกจากนั้นควรจัดที่นั่งให้ทุกคนมองเห็นซึ่งกันและกัน 
ไม่มีคนใด โดดเด่นเป็นพิเศษกว่าคนอ่ืน ทุกคนอยู่ในต าแหน่งที่มีความเท่าเทียมกันรวมทั้งผู้สอนด้วย  
   ล าดับของกิจกรรมต้องถูกออกแบบอย่างมีความหมายและน าไปสู่เปูาหมาย 
ของการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น ศศิลักษณ์ ขยันกิจ (2553) น าเสนอ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวัดผล
และประเมิน พฒันาการเด็กปฐมวัยส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดย
ออกแบบการสอน ไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้    
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   ขั้นที่ 1 สร้างความผ่อนคลาย ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การนั่งสงบนิ่งกับเสียงเพลง  
การหายใจด้วยมือ   
    ขั้นที่ 2 ให้เรียนรู้ผ่านการท างานศิลปะ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การระบายสีน า  
การร้องเพลง    
   ขั้นที่ 3 ให้ฝึกการสังเกตอย่างใคร่ครวญ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การสังเกตก้อนหิน  
การสังเกตต้นข้าว การสังเกตนิ้วมือตนเอง การสังเกตเด็กอนุบาล    
   ขั้นที่ 4 ให้มโนทัศน์เก่ียวกับการประเมิน ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การฟังบรรยาย  
การ ฟังเรื่องเล่า การน าเสนอผลงาน    
   ขั้นที่ 5 ให้พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น สุนทรียสนทนา    
   ขั้นที่ 6 ให้สะท้อนตนเอง ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การเขียนบันทึกสะท้อนการเรียนรู้     
  ในการเริ่มต้นกระบวนการเรียนรู้ควรสร้างให้เกิดความผ่อนคลาย ซึ่งเป็นการเตรียม 
ความพร้อมและให้เวลากับผู้เข้าร่วมกระบวนการแต่ละคนในการรวบรวมสติและสมาธิเพื่อการเรียนรู้ 
ตัวอย่างกิจกรรม มีดังนี้  
   การเช็คอิน (check in) เป็นการให้ส ารวจความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของตนก่อนเริ่ม 
กระบวนการ    
   การท าสมาธิ เป็นการนั่งสงบนิ่งตามรู้การหายใจเข้าออกโดยไม่พยายามใช้ความคิด             
   การท าโยคะ เป็นการสังเกตตนเองผ่านการเคลื่อนไหว    
  ในกระบวนการเรียนรู้สามารถออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับเปูาหมายของการเรียนรู้
เรื่องนั้น ๆ ตัวอย่างกิจกรรมข้างล่างนี้น ามาจากบางส่วนของวิทยานิพนธ์ของ ชนิพรรณ จาติเสถียร 
(2557)   ดังนี้  
   กิจกรรมตัวฉัน เป็นการให้ใคร่ครวญเกี่ยวกับตนเองและสื่อความเป็นตนเองด้วยการ              
วาดภาพ จากนั้นน าผลงานมาจัดแสดงกลางวงแล้วผลัดกันเล่าเรื่องราวของตนเอง  
    กิจกรรมกงล้อสี่ทิศ เป็นการส ารวจบุคลิกลักษณะของตนตามลักษณะของสัตว์ 4 ชนิด 
ได้แก่ กระทิง (ทิศเหนือ) เหยี่ยว (ทิศตะวันออก) หมี (ทิศตะวันตก) และหนู (ทิศใต้) สัตว์แต่ละชนิด   
มีลักษณะ จุดแข็ง และจุดอ่อนที่แตกต่างกัน เมื่อเลือกสัตว์ที่ตรงกับลักษณะของตนแล้วให้แลกเปลี่ยน 
ในวงสนทนา    
   กิจกรรมตะกร้า 3 ใบ เป็นการให้ใคร่ครวญเกี่ยวกับตัวเองโดยตอบค าถาม 3 ข้อ  
อาจเป็น ค าถามอะไรก็ได้ตามเปูาหมายของการเรียนรู้ เช่น ปัญหาที่พบในการท างาน ต้นเหตุของปัญหา 
และ แนวทางในการแก้ปัญหา หรือ จุดเด่นของตัวเอง ความสุขในการท างาน และความทุกข์ใน 
การท างาน จากนั้นแลกเปลี่ยนกันถามค าถามแต่ละค าถามกับเพ่ือน แล้วแบ่งปันค าตอบที่น่าสนใจใน
กลุ่มใหญ่   
   กิจกรรมผึ้งสื่อสาร เป็นการให้แบ่งปันค าตอบระหว่างกัน โดยให้แต่ละคนตอบค าถาม
ด้วย ตัวเองก่อนโดยเขียนลงในกระดาษ จากนั้นแบ่งกลุ่มย่อยแล้วให้สมาชิกหนึ่งคนในกลุ่มย่อย 
ท าหน้าที่ เป็นพญาผึ้ง คือ ผู้ที่รวบรวมค าตอบของสมาชิกคนอ่ืน ๆ สมาชิกคนอ่ืนเป็นผึ้งงาน คือ ผู้ที่จะ
บินออก ไปยังรังอ่ืนเพ่ือไปแลกเปลี่ยนค าตอบ แต่ละรอบให้เวลาประมาณ 5 นาที เมื่อหมดเวลาให้ผึ้ง
งานบิน ออกไปยังรังอื่นโดยไม่ซ้ ากัน วนไปเรื่อย ๆ จนรอบสุดท้ายให้กลับมายังรังเดิมเพ่ือแลกเปลี่ยน 
ค าตอบ และสร้างเป็นค าตอบของกลุ่ม    
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  ในการสิ้นสุดกระบวนเรียนรู้อาจวนให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้ทบทวนประสบการณ์  
ต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนถึงช่วงสุดท้ายของการเรียนรู้ แล้วแลกเปลี่ยนความคิด อารมณ์ ความรู้สึกที่เกิดขึ้น 
ตัวอย่างกิจกรรมมี ดังนี้   
   การทบทวนแบบย้อนกลับ (backward review) เป็นการพูดน าเหตุการณ์ตั้งแต่
กิจกรรม สุดท้ายไล่ย้อนกลับไปจนถึงกิจกรรมแรก โดยให้ผู้เรียนหลับตาแล้วนึกภาพล าดับเหตุการณ์ 
นั้น ๆ ตาม เสียงที่ได้ยิน จากนั้นให้แบ่งปันค าพูดที่สะท้อนความรู้สึกของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น   
   การเขียนจากใจ เป็นการให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการเขียนสะท้อนการเรียนรู้ที่ได้รับจาก  
การเข้าร่วมกิจกรรมลงในกระดาษในเวลา 2-5 นาที โดยใช้การคิดน้อยที่สุด พยายามไม่ปรับแต่ง  
ถ้อยค าให้สละสลวย แต่เป็นการเขียนอย่างทันทีทันใดตามความรู้สึกที่ผุดปรากฏขึ้น ณ ขณะนั้น  
ตัวอย่างการน าแนวจิตตปัญญาศึกษาไปใช้ในการพัฒนาครู ชนิพรรณ จาติเสถียร (2557) พัฒนา
กระบวนการฝึกอบรมครูประจ าการด้านการประเมินเด็กปฐมวัยโดยใช้จิตตปัญญาศึกษาและ การชี้แนะ
ทางปัญญา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ให้ความส าคัญกับมิติด้านในหรือด้านจิตใจของครู โดย สร้างให้เกิด 
การตระหนักรู้และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานผ่านการชี้แนะ กระบวนการ ประกอบด้วย 
6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างชุมชนการเรียนรู้ 2) การไตร่ตรองปัญหา 3) การฝึกการ รู้เท่าทันตนเอง  
4) การเพ่ิมพูนความเข้าใจ 5) การชี้แนะรายบุคคล และ 6) การให้ข้อมูลย้อนกลับจิตตปัญญาศึกษา 
น ามาใช้ในกระบวนการเพ่ือพัฒนาการตระหนักรู้ในการเรียนรู้ การรู้เท่าทันอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก 
ความเชื่อ และมุมมองต่อชีวิตและโลก เน้นการฝึกสังเกตอย่างมีสติต่อการเปลี่ยน แปลงที่เกิดข้ึนภายใน
ตนเองเมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ก่อให้เกิดการเห็นคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดย ปราศจากอคติ เกิดความ
รักเมตตา และสัมพันธภาพที่ดีขึ้นระหว่างเพ่ือนครูและลูกศิษย์ กระบวนการ ฝึกอบรมนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 
30 สัปดาห์ จัดขึ้นทั้งในและนอกสถานที่ โดยการอบรมนอกสถานที่ใช้ เวลา วันเสาร์และวันอาทิตย์ 
ด้วยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และสัมพันธภาพทาง บวกระหว่างกระบวนกรและ
เพ่ือนครู ส่วนในขั้นตอนอ่ืน ๆ จัดขึ้นในห้องเรียน โดยใช้เวลาหลังเลิก เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง และ 
วันเสาร์ครึ่งวันในบางโอกาส ผลของกระบวนการก่อให้เกิดการเปลี่ยน แปลงระดับความสามารถของครู
ในการประเมินเด็กปฐมวัย  
  หัวใจส าคัญของการจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา คือ การสร้างโอกาสให้ผู้เข้า 
ร่วมกระบวนการได้เอาตัวเองเข้าไปมีประสบการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ 
แตกต่างไปจากสิ่งที่คุ้นชิน ซึ่งผู้สอนจ าเป็นต้องสร้างให้เกิดบรรยากาศของความรู้สึกปลอดภัย ไว้วางใจ
เพ่ือให้ผู้เรียนเปิดใจและร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน ประกอบกับการสะท้อนการเรียนรู้หรือ                 
การใคร่ครวญต่อประสบการณ์ซึ่งเป็นกุญแจที่ช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดการเข้าใจความหมาย 
ของ ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับตัวตนของเขาอย่างแท้จริง ด้วยการพยายามค้นหาว่า อะไรคือ 
ความคิดหรือความรู้สึกเบื้องหลังการแสดงออกหรือการตอบสนองนั้น ๆ ขณะนั้นรู้สึกอย่างไร เกิด 
ความคิดอะไรขึ้น เหตุใดจึงคิดหรือรู้สึกอย่างนั้น  
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 บทสรุป   
  จิตตปัญญาศึกษาเป็นแนวคิดและการปฏิบัติ ที่อยู่บนฐานของการเห็นคุณค่าและใส่ใจ 
ใน จิตใจของมนุษย์ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพด้านในหรือมิติทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณของมนุษย์  
ที่ไม่ แยกส่วนระหว่างความจริง ความดี และความงาม การปฏิบัติตามแนวจิตตปัญญาศึกษาน าไปสู่ 
การ เข้าใจตนเอง เกิดสมาธิและปัญญาซึ่งเชื่อมโยงกันทั้ง 3 ภาค ได้แก่ ภาคจิตวิญญาณ ภาควิชา 
การ และ ภาควิชาชีพ โดยปัญญาที่เกิดขึ้นมาจากการรู้ขึ้นมาเอง ซึ่งเรียกว่า ปัญญาของหัวใจ หรือ 
ปัญญาญาณ การจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาจ าเป็นต้องสร้างให้เกิดการเรียนรู้ที่สมดุลทั้ง 3 ฐาน
การเรียนรู้ นั่นคือ การเรียนรู้ด้วยการสังเกตและใคร่ครวญตนเองผ่านฐานกาย คือ การเคลื่อนไหวหรือ
ใช้ร่างกาย ฐานใจ คือ การท างานศิลปะลักษณะต่าง ๆ และฐานหัว คือ การท าสมาธิ การเขียนบันทึก                
สุนทรียสนทนา  ไม่มีสูตรส าเร็จรูปในการน าแนวจิตตปัญญาศึกษาไปใช้แต่อย่างใด สิ่งส าคัญ คือ  
ความเข้าใจ ในแนวคิด หลักการ และการมีศรัทธาต่อการปฏิบัติตามแนวทางนี้ของกระบวนกรหรือ 
ผู้น ากระบวน การที่จะสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ ความปลอดภัย ความรู้สึกโอบอุ้ม และการให้
เกียรติกัน และกัน และน าพาผู้เข้าร่วมกระบวนการทุกคนให้กล้าเปิดเผยตนเอง ก้าวออกจากพ้ืนที่ 
ของความปลอดภัยเพ่ือเปิดรับประสบการณ์ใหม่แล้วสร้างความหมายที่เชื่อมโยงกับตัวตนของผู้เรียนเกิด
เป็น ความรู้ที่อยู่ภายในตน (tacit knowledge) ดังนั้นสัมพันธภาพระหว่างกระบวนกรและผู้เข้าร่วม 
กระบวนการจึงควรเป็นไปในทางบวกเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากกันและกันและเติบโตภายในไป ด้วยกัน 
กระบวนกรสามารถคัดเลือกกิจกรรมต่าง ๆ มาใช้ให้สอดคล้องกับจริตของตน อย่างไรก็ตาม ควร
พิจารณาและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหมายซึ่งสอดคล้องกับบริบทและธรรมชาติ ของ
ผู้เข้าร่วมกระบวนการด้วยเช่นกัน โดยมีการล าดับและร้อยเรียงกิจกรรมให้ลื่นไหลและเชื่อมโยง สัมพันธ์
กับเนื้อหาสาระหรือเปูาหมายหลักของการเรียนรู้นั้น ๆ ตลอดจนสร้างให้เกิดส่วนผสมที่ลงตัว ระหว่าง
การผ่อนคลาย การฟังอย่างลึกซ้ึง สุนทรียสนทนา และการสะท้อนการเรียนรู้ ซึ่งเป็น กระบวนการหลัก
ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา เพื่อนน าพาให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการเกิดการเรียนรู้เพ่ือ การ เปลี่ยนแปลงขั้น
พ้ืนฐานในตนเองซึ่งเป็นเปูาหมายส าคัญของการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา 
 
แนวคิดและหลักการการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  (Lesson Study: LS) 

การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) เป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาครูวิชาชีพ 
(Professional Development) ที่มุ่งเน้นการท างานศึกษาวิจัยร่วมกันของกลุ่มครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใน 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนในบริบทการท างานจริงในชั้นเรียนและ 
สถานศึกษาของตนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาตนเอง เพ่ือพัฒนาการ 
จัดการเรียนการสอน และเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไปพร้อมกัน   



แนวทางการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน 66 

 

            

ภาพประกอบ 5  เปูาหมายของการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 

 การพัฒนาบทเรียนร่วมกันเป็นแนวคิดการพัฒนาครูวิชาชีพที่ว่าด้วยการพัฒนาตนเองของครู            
ในบริบทการท างานจริงในชั้นเรียนและสถานศึกษาของตน ผ่านการท างานแบบร่วมมือรวมพลัง 
ของกลุ่ม ครู ซึ่งด าเนินงานโดยร่วมกันเลือกบทเรียนที่ต้องการสอนมาศึกษาวิจัยตามข้ันตอนของ                
“กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study Process)” จนได้บทเรียนที่มีคุณภาพ สามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริง รวมทั้งครูเกิดการเรียนรู้จากการพัฒนาบทเรียนนั้นด้วย 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2551) 
  ค าว่า “บทเรียน (lesson)” ตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมีความหมายครอบคลุม
ใน  3 ประการ ดังนี้ 
   (1) บทเรียน หมายถึง แผนการจัดการเรียนการสอน   
   (2) บทเรียน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของครู ตามแผนที่ได้วางไว้ 
ซึ่งรวมถึง การใช้สื่อการเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
  (3) บทเรียน หมายถึง การเรียนรู้ของผู้เรียน อาจเป็นมโนทัศน์ ข้อความรู้ เจตคติ และ
ทักษะ กระบวนการต่างๆ 
 ส่วนค าว่า “บทเรียนวิจัย” (lesson study lesson/ study lesson/ research lesson)  
หมายถึง บทเรียนที่ผ่านการศึกษาวิจัยตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  เป็นบทเรียนที่กลุ่มครู 
เลือกมาศึกษาวิจัย โดยด าเนินการศึกษาวิจัยตามขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน จนได้ 
เป็นบทเรียนที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ได้จริงกับผู้เรียนของตน การด าเนินงานการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันมีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้  
  1) การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็นกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ (professional 
development)  ในระยะยาวที่มีลักษณะการด าเนินงานเป็นวงจรที่มีระบบ ต่อเนื่อง และมี 
การด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป  
  2) การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (professional 
learning) ในบริบทการท างานจริงในชั้นเรียนและในสถานศึกษาของครู (classroom –or school 
based development)  
  3) การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน มุ่งให้ครูเป็นผู้ขับเคลื่อน (teacher-led) และปรับ
กระบวนการ ท างานด้วยตนเอง เนื่องจากครูเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจการท างานของตนเองดีที่สุด  
  4) การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็นกระบวนการท างานแบบร่วมมือรวมพลัง เพื่อพัฒนา       
การจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเปูาหมายที่การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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  5) การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็นกระบวนการโดยทั่วไปที่สามารถน าไปใช้ได้ในหลาย 
วัตถุประสงค์ สามารถปรับขั้นตอนของการด าเนินงานให้เหมาะสมกับการด าเนินงานในแต่ละบริบทได้ 
โดยยังคงไว้ซึ่งหลักการส าคัญของกระบวนการ   
 การพัฒนาบทเรียนร่วมกันมีหลักการส าคัญของการด าเนินงาน ได้แก่  
  1) การท างานแบบร่วมมือรวมพลัง คือ การท างานอย่างร่วมมือรวมพลังของครูและผู้มี
ส่วน ร่วมในการพัฒนาบทเรียน ซึ่งหมายถึงการท างานร่วมกันด้วยความสมัครใจ มีบทบาทในการท า
งานและ การตัดสินใจที่เท่าเทียมกัน มีเปูาหมายที่ชัดเจนร่วมกัน มีความรับผิดชอบและมีความเป็น
เจ้าของร่วมกัน ในผลงานที่เกิดขึ้น โดยเกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและเกิดสิ่งที่มีคุณค่าขึ้น  
  2) การก าหนดประเด็นการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่มาจากสภาพปัญหาด้านการคิด หรือ    
การเรียนรู้ของผู้เรียนในการเรียนการสอนจริงในชั้นเรียน คือ การที่ครูร่วมกันก าหนดเปูาหมายหรือ 
ประเด็นในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดยพิจารณาจากข้อมูลสภาพปัญหาด้านการเรียนรู้หรือการคิด 
ของผู้เรียนที่เกิดข้ึนจริงในชั้นเรียนและในสถานศึกษาของตน และมุ่งเปูาหมายของการพัฒนาบทเรียน 
ร่วมกันที่การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
  3) การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงการเรียนรู้และการคิดของผู้เรียนโดยตรงในชั้นเรียน คือ 
การที่ครูและผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันด าเนินการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนที่เกิดขึ้น 
ใน ขณะที่มีการเรียนการสอนจริงในชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงการคิดและ  
การเรียนรู้ ของผู้เรียน 
  4) การให้ผลสะท้อนและการอภิปรายผลการปฏิบัติงาน คือ การที่ครูและผู้มีส่วนร่วมใน
การ พัฒนาบทเรียนด าเนินการอภิปรายร่วมกันในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาบทเรียน เช่น 
การ อภิปรายเพ่ือก าหนดเปูาหมายการอภิปรายและสะท้อนความคิดเพ่ือวางแผนการสอน ซึ่งข้ันตอน 
ที่ส าคัญ ที่จ าเป็นต้องมีการอภิปรายคือ ขั้นสืบสอบผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการอภิปรายและสะท้อน
ความคิด ภายหลังการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขบทเรียน  
  5) การด าเนินการในระยะยาวและขับเคลื่อนกระบวนการให้สอดคล้องกับบริบท 
การท างาน จริงโดยครู (teacher-driven) คือ การที่ครูด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่มี
ลักษณะเป็นวงจรใน ระยะยาว เมื่อด าเนินการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเสร็จสิ้นในวงจรหนึ่งแล้ว  
ก็ด าเนินการอีกวงจรหนึ่งต่อ อาจเป็นการด าเนินการศึกษาเพ่ิมเติมในบทเรียนเดิมหรือด าเนินการศึกษา
ในบทเรียนใหม่ที่มีประเด็น เกี่ยวข้องกับบทเรียนเดิม ทั้งนี้ ครูเป็นผู้มีหน้าที่หลัก ในการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานให้บรรลุผลตาม เปูาหมาย โดยครูต้องปรับขั้นตอนของการท างานให้เหมาะสมกับบริบท
การท างานจริงของตนเอง  
  6) การมีส่วนร่วมของผู้รู้ คือ การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตามขั้นตอน 
ของ กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของผู้รู้ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
หรือ เป็นผู้ที่ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระรายวิชาหรือศาสตร์การสอน  
 ในการด าเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน จ าเป็นต้องค านึงถึง 
หลักการส าคัญของกระบวนการ และต้องใช้หลักการส าคัญนั้นๆ อย่างครบถ้วนในการด าเนินงาน          
การพัฒนาบทเรียนร่วมกันแต่ละครั้ง 
 2. รูปแบบการด าเนินงานและบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  
ในการด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ครูหรือผู้ด าเนินการต้องพิจารณารูปแบบ             
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การด าเนินงานและลักษณะการจัดกลุ่มการพัฒนาบทเรียนร่วมกันให้มีความเหมาะสมกับเปูาหมายและ 
บริบทของตน โดยรูปแบบการด าเนินงาน ลักษณะของกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันและบุคลากร 
ทีเ่กี่ยวข้อง กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน และรูปแบบกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน มีรายละเอียด
ดังนี้  
  2.1 รูปแบบการด าเนินงานตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  (Model of Lesson 
Study) โดยทั่วไป ในการด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน มี 3 รูปแบบ ดังนี้  
   1) การพัฒนาบทเรียนร่วมกันแบบสถานศึกษาเป็นฐาน (School-based Lesson 
Study) เป็นการด าเนินการพัฒนาวิชาชีพครูตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันโดยครูที่อยู่ใน 
สถานศึกษาเดียวกัน เป็นการรวมกลุ่มกันของครูเพ่ือศึกษาและพัฒนาบทเรียนเพื่อให้ได้บทเรียนที่มี 
คุณภาพเป็นไปตามเปูาหมายของสถานศึกษา อาจเป็นการด าเนินการโดยครูเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน 
สถานศึกษาหรือเป็นการด าเนินการ ทั้งสถานศึกษา (whole-school) ก็ได้ ซึ่งรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่มี 
การด าเนินงานมากที่สุด  
   2) การพัฒนาบทเรียนร่วมกันแบบข้ามสถานศึกษา (Cross-school Lesson Study) 
เป็นการด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกันโดยการรวมกลุ่มกันของครูจากหลายสถานศึกษาที่ อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกัน หรือในเขตพ้ืนที่เดียวกัน (district-wide lesson study) ซ่ึงเป็นครูที่มีความ สมัคร
ใจและสนใจที่จะศึกษาในประเด็นเดียวกันหรือในบทเรียนเดียวกัน และสามารถท างานร่วมกัน ตลอดทุก
ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน จนท าให้ได้บทเรียนที่ครูในกลุ่มสามารถใช้ ร่วมกันได้  
   3) การพัฒนาบทเรียนร่วมกันแบบข้ามเขตพ้ืนที่ (Cross-district Lesson Study) เป็น
การด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกันโดยการรวมกลุ่มกันของครูจากต่างสถานศึกษา และต่าง เขต
พ้ืนที่ที่มีความสมัครใจและสนใจที่จะศึกษาในประเด็นหรือในบทเรียนเดียวกัน มักเป็นการด าเนินงาน 
ร่วมกันตามนโยบายของสถานศึกษาที่มีหน่วยงานต้นสังกัดเดียวกัน หรือได้รับการสนับสนุนจาก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดตั้งกลุ่มในลักษณะเช่นนี้   
  2.2 กลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันและบุคลากรที่เก่ียวข้อง กลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
(Lesson Study Group) หมายความถึงกลุ่มครูที่ด าเนินการ ศึกษา วิจัยบทเรียนร่วมกันตาม
กระบวนการพัฒนาบทเรียน เป็นกลุ่มครูที่มีความสมัครใจในการท างาน การพัฒนาบทเรียนร่วมกันและ
สนใจที่จะด าเนินการศึกษาวิจัยในประเด็นเดียวกัน มีความสมัครใจและ เจตนารมณ์ในการท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม และสามารถท างานร่วมกันได้ตลอดในทุกขั้นตอนของ กระบวนการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน โดยทั่วไปมักมีสมาชิกกลุ่มละประมาณ 3-7 คน ในบางบริบทกลุ่ม พัฒนาบทเรียนร่วมกันอาจมี
ความหมายรวมถึง ผู้รู้ (Knowledgeable Others) ที่เข้ามาร่วมด าเนินงาน กับกลุ่มครูในแต่ละข้ันตอน
ของกระบวนการด้วย ในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันนั้นมีบุคลากรส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
ไดแ้ก่ 
    (1) ครูในกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Participated Teachers) คือ ครูที่เข้าร่วม 
 ด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกันและท างานร่วมกับกลุ่มตลอดในทุกข้ันตอนของ
กระบวนการพัฒนา บทเรียนร่วมกัน   
   (2) ผู้ด าเนินการ (Implementators) คือ ผู้ริเริ่มน ากระบวนการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันมา แนะน าเป็นที่รู้จักของครู และ/หรือเป็นผู้อ านวยความสะดวกและประสานการด าเนินงาน 
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การพัฒนา บทเรียนร่วมกันของครูแต่ละกลุ่ม ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน และ สามารถประสานงานครูกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งผู้ด าเนินการอาจเป็นผู้บริหาร ครูใน
กลุ่มพัฒนา บทเรียนร่วมกันเองหรือเป็นบุคคลภายนอกท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาครูและการ
พัฒนา การศึกษา เช่น นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์   
   (3) ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study Participants) คือ 
บคุคลที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของการด าเนินงานตามข้ันตอน
ของ กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ซึ่งผู้มีส่วนร่วมที่ส าคัญ ได้แก่  
    ก. ผู้รู้ (Knowledgeable Others) หมายถึง บุคคลภายนอกกลุ่มพัฒนาบทเรียน 
ร่วมกันหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน หรือเป็น 
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระรายวิชาหรือศาสตร์การสอน อาจเป็นครูหรือผู้บริหารที่มีความรู้ 
ความสามารถสูงและเป็นที่ยอมรับ นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย หรือศึกษานิเทศก์ ผู้รู้มีบทบาท
เป็น ที่ปรึกษาในการวางแผนการสอน หรือเป็นผู้ร่วมสังเกตและอภิปรายสะท้อนความคิดต่อการเรียน
การ สอน เป็นผู้สรุป การอภิปรายหลังการสอน ช่วยตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของ
แผนการ จัดการเรียนการสอน รวมถึงเป็นผู้น าแนวความคิด ทฤษฎี หรือองค์ความรู้ใหม่มาสู่กลุ่มพัฒนา
บทเรียน ร่วมกัน ซึ่งบทบาทที่ส าคัญยิ่งของผู้รู้ คือ การช่วยเหลือครูในการสร้างความชัดเจนหรือ
จัดระบบ ประสบการณ์ของครูให้เป็นองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรมและสามารถน ามาใช้ปฏิบัติงานได้ 
     ข. ผู้ร่วมเรียนรู้  หมายถึง ครู ผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจที่ไม่ได้เข้าร่วมในกลุ่มพัฒนา 
บทเรียนร่วมกัน แต่เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกันในบางขั้นตอน 
อย่าง จริงจังและร่วมมีบทบาทในการขับเคลื่อนการท างานของกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันในระยะนั้นๆ 
เช่น เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการสอนและเขียนแผนการสอน เข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตชั้น
เรียน และอภิปรายสะท้อนความคิด แต่ไม่ได้อยู่ร่วมด าเนินการตลอดในทุกขั้นตอนเช่นเดียวกับครูที่อยู่
ในกลุ่ม พัฒนาบทเรียนร่วมกัน  
  3. กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  
  กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเป็นกระบวนการพัฒนาครูโดยให้ครูด าเนินงาน
พัฒนาการ จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาการคิดและการเรียนรู้ของผู้เรียน ผ่านการท างานกลุ่ม
แบบร่วมมือ รวมพลังในบริบทการท างานจริงของตนเอง อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผ่านขั้นตอน 
ส าคัญท่ีมีลักษณะ เป็นวงจรและมีหลักการส าคัญของกระบวนการอย่างครบถ้วน โดยมีเปูาหมาย 
เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการ จัดการเรียนการสอนของครูควบคู่ไปกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียน ทั้งนี้ เนื่องด้วยกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมีลักษณะเป็น
กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มี ความแตกต่างกันไปในแต่ละบริบท จึงมีผู้เสนอข้ันตอนของ
กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันไว้ใน หลายลักษณะ แนวทางและกระบวนการที่น าในที่นี้ปรับจาก
ผลการวิจัยส่วนหนึ่งในการวิจัยเพื่อ พัฒนากระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทการท างานของครู ไทย ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการพัฒนาครู หรือส าหรับครู
น าไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียน การสอนของตนเอง  กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมี 
การด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
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   ส่วนที่ 1 การเตรียมการด าเนินงาน ได้แก่ (1) การก าหนดรูปแบบการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน ให้เหมาะสมกับเปูาหมายและบริบทการด าเนินงาน  (2) การเผยแพร่แนวคิดการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง (3) การจัดกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน    
(4) การแสวงหาและประสานงานผู้รู้  และ (5) การจัดตารางปฏิบัติงานและการจัดประชุมเพ่ือให้ 
การ ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ    
   ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเป็นกระบวนการ
ท างาน พัฒนาวิชาชีพร่วมกันของกลุ่มครูที่ให้ความส าคัญกับการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงการคิดและ          
การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรงในชั้นเรียน และการอภิปรายสะท้อนความคิดร่วมกัน                    
กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันนี้ไม่มีข้ันตอนที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สามารถ ยืดหยุ่นและ
ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการท างานได้ตามความเหมาะสมกับบริบทการท างานจริง โดยยังคงไว้ซึ่ง หลักการ
ส าคัญท้ัง 6 หลักการดังที่ได้เสนอไว้ข้างต้น ในที่นี้ ขอเสนอขั้นตอนส าคัญของกระบวนการศึกษา ผ่าน
บทเรียนซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 3 ขั้นตอนหลักท่ีมีลักษณะการด าเนินงานเป็นวงจร Plan – See - 
Reflect  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555) ดังนี้ 
 

 
ภาพประกอบ 6  กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันตามวงจร Plan – See – Reflect 

 
 รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 วางแผน (Plan - Preparations) การด าเนินในระยะนี้เป็นระยะก่อนน าบทเรียน 
ทีพั่ฒนาขึ้นไปใช้ในชั้นเรียนจริง ซึ่งมีการด าเนินการใน 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้    
  1.1 การก าหนดเปูาหมายการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดยกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ระบุ
ปัญหาจากสภาพปัญหาของผู้เรียนที่เกิดข้ึนจริงในชั้นเรียน ก าหนดเปูาหมาย หัวเรื่อง หรือประเด็น ใน
การพัฒนาบทเรียนร่วมกันให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา นโยบาย และหลักสูตร โดยมุ่งเน้นเปูาหมาย ใน
ด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าก าหนดเปูาหมายตามความสนใจของครู รวมถึงตรวจสอบ 
ความ เข้าใจในเปูาหมายของสมาชิกกลุ่มทุกคน แล้วก าหนดแผนปฏิบัติงานของกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหาหรือ
พัฒนา ผู้เรียนให้เป็นไปตามเปูาหมายนั้นๆ การด าเนินงานในขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้กลุ่มเกิด
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ความ กระจ่างในสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของผู้เรียน มีทิศทาง และแนวปฏิบัติในการด าเนินการพัฒนา
ผู้เรียน ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม     
  1.2 การวางแผนบทเรียน โดยกลุ่มเลือกบทเรียนที่สอดคล้องกับเปูาหมายมา            
วางแผนการสอนร่วมกัน เขียนแผนการจัดการเรียนการสอน และจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน ซึ่งกลุ่ม 
มักเลือกบทเรียนที่ท้าทายหรือจัดการเรียนการสอนได้ยาก  
 ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการ (See – Teaching & Observation) การด าเนินในระยะนี้เป็นระยะ 
ของน า บทเรียนที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในชั้นเรียนจริง ซึ่งเป็นการสอนและสังเกตในชั้นเรียน โดยกลุ่ม 
น าแผนการ จัดการเรียนการสอนที่สร้างข้ึนไปสอนในชั้นเรียนโดยครู 1 คนซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่ม  
ส่วนสมาชิกคนอ่ืนๆ เป็นผู้สังเกต บันทึก และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนและการเรียนการสอน
ด้วยวิธีการต่างๆ ตาม แผนที่ได้วางไว้โดยวิธีการต่างๆ เช่น บันทึกวีดิทัศน์ บันทึกเทปเสียง เก็บรวบรวม
ผลงานผู้เรียน หรือ สัมภาษณ์ผู้เรียนหลังสอน ซึ่งเน้นการสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่แสดงถึงการคิด และการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้กลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันได้ท า 
ความเข้าใจในกระบวนการคิดและ กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพ่ือให้ได้ข้อมูลหลักฐานหรือ
ประเด็นในการพัฒนาการจัดการเรียน การสอนต่อไป  
   ในการสังเกตชั้นเรียน มุ่งเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ 
ผู้เรียน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะใช้ในการ 
อภิปรายสะท้อนความคิดถึงแนวทางการสอนที่ดีกว่าเดิม  มิใช่เพ่ือประเมินการสอนของครู ซึ่งในขณะ 
สังเกต ผู้สังเกตไม่ควรให้ความช่วยเหลือหรือแทรกแซงการท ากิจกรรมของผู้เรียน และควรสังเกตใน 
ประเด็นของการจัดการเรียนการสอนที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ไม่ใช่ลักษณะตามธรรมชาติของครูหรือ 
ผู้เรียนที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างทันที   
  ขั้นตอนการสอนและสังเกตนี้ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดของกระบวนการ และเป็น
หัวใจ ส าคัญของการด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันซึ่งต้องด าเนินการควบคู่กันกับ
ขั้นตอน การสืบสอบผลการปฏิบัติงานหรือการอภิปรายสะท้อนความคิดหลังการสอนซึ่งเป็นขั้นตอน
ต่อไปอยู่ เสมอเพราะการด าเนินงานใน 2 ขั้นตอนนี้คือจุดศูนย์รวมขององค์ความรู้ ความคิด และ 
การปฏิบัติของครูและเป็นบริบทในการเรียนรู้ที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของบุคคลทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา บทเรียนร่วมกัน ซึ่งได้แก่ ครู ผู้เรียน และผู้รู้  ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ครูได้ความรู้ 
มุมมอง และแนวคิดใหม่ใน การจัดการเรียนการสอน การสังเกตผู้เรียนโดยตรงในชั้นเรียนจริงนี้ถือได้ว่า
เป็นจุดเด่นและข้อบังคับ ส าคัญของกระบวนการที่สามารถช่วยแก้ปัญหาที่ครูอาจท างานพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่ไม่ได้ เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรงได้ และเป็นการกระตุ้นให้ครูต้อง
คิดวางแผนการสอนที่สามารถ น ามาใช้ได้จริงในชั้นเรียน ซึ่งต้องไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มิใช่คิดเพียง
เพ่ือให้ออกมาเป็นเอกสาร หลักฐานส่งผู้บังคับบัญชาเท่านั้น รวมทั้งการให้ครูได้สังเกตผู้เรียนนี้ช่วยให้ครู
มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้
ของผู้เรียนถือเป็นสิ่ง ส าคัญ เพราะความรู้ความเข้าใจนี้จะช่วยให้ครูสามารถแสดงพฤติกรรมการสอน
และแสดงปฏิกิริยา ตอบสนองต่อผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป  
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 ขั้นที่ 3 สะท้อนผล (Reflect – Discussion & Reflection) การด าเนินงานในระยะนี้ 
เป็นระยะ หลังการน าบทเรียนที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในชั้นเรียนจริง เป็นขั้นตอนของการย้อนทวน (recall) 
ไตร่ตรอง สะท้อนคิด (reflect)  ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข (re-design/ revise) สอนซ้ า (re-teach) 
และถอด บทเรียนว่ากลุ่มได้เกิดการเรียนรู้ในประเด็นใดบ้าง ซึ่งมีการด าเนินการใน 3 ขั้นตอนย่อยดังนี้    
  3.1 การสืบสอบผลการปฏิบัติงาน เป็นขั้นที่กลุ่มอภิปรายสะท้อนความคิดร่วมกันจาก 
ข้อมูลที่ได้ในขั้นที่ 2 โดยมุ่งเน้นการอภิปรายด้วยการสื่อสารทางบวกเพ่ือให้ได้ความคิดเห็นหรือ 
ข้อเสนอแนะที่น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น โดยครูผู้สอนมักเป็น 
ผู้ เริ่มต้นการอภิปรายก่อน และอภิปรายมุ่งประเด็นที่ตัวบทเรียนว่าสิ่งใดคือปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดข้ึนใน การเรียนการสอน และอภิปรายถึงแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น รวมทั้งควรอภิปรายสะท้อน
ความคิดว่า กลุ่มได้เรียนรู้อะไรจากการด าเนินงานในชั้นเรียนบ้าง นอกจากนี้ ครูสามารถให้ผู้เรียน 
เป็นผู้สะท้อน ความคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้ทั้งในด้านความรู้สึก ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
ซึ่งหลายครั้ง พบว่าผู้เรียนสามารถให้ข้อมูลที่น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างน่าสนใจ    
  3.2 การปรับปรุงแก้ไขบทเรียน เป็นขั้นตอนท่ีกลุ่มปรับปรุงแก้ไขบทเรียนซึ่งรวมถึง 
แผนการจัดการเรียนการสอนและเอกสารหรือสื่อประกอบการเรียนการสอนต่างๆ ให้มีคุณภาพดีและ 
สมบูรณ์เหมาะสมยิ่งขึ้นตามข้อสรุปที่ได้จากการอภิปราย ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการจัดการ
เรียน การสอนในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกว่าครั้งที่ผ่านมา     
  3.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นขั้นตอนที่กลุ่มครูรวบรวมข้อมูล สรุปข้อเรียนรู้   และ 
น าเสนอผลการเรียนรู้ที่ได้สู่บุคคลอื่นๆ อาจโดยการเปิดชั้นเรียน (open class) ซึ่งเชิญผู้สนใจมาร่วม 
สงัเกตการจัดการเรียนการสอน และน าเสนอทั้งผลการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนและนวัตกรรมหรือ 
วิธีการพัฒนาที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้ เพื่อขยายผลและเพ่ือเติมเต็มการเรียนรู้ของกลุ่มต่อไป 
รวมทั้งเพ่ือให้กลุ่มได้จัดระบบองค์ความรู้ที่ได้ของตนและมีหลักฐานในการด าเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจน 
เพ่ือให้มีโอกาสได้ภาคภูมิใจในผลงาน   
 ในขั้นตอนที่ 2-3 นั้น อาจมีการด าเนินการซ้าได้หลายครั้ง หากต้องการหรือจ าเป็น  ซึ่ง
หลังจาก ปรับปรุงแก้ไขบทเรียนในขั้นที่ 3.2 แล้ว อาจน าบทเรียนดังกล่าวไปสอนอีกครั้ง (reteach) 
กับผู้เรียน กลุ่มใหม่โดยครูคนเดิมหรือครูอ่ืน เพ่ือพัฒนาบทเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเมื่อได้บทเรียน
ที่มีคุณภาพ แล้ว กลุ่มก็สามารถเริ่มต้นด าเนินการตามวงจรพัฒนาบทเรียนร่วมกันกับบทเรียนใหม่ 
ที่สอดคล้องกับ เปูาหมายเดิมที่ได้ก าหนดไว้ หรือบทเรียนตามเปูาหมายใหม่ได้ต่อไป  

4. รูปแบบกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Model of Lesson Study Groups)  
เนื่องจากการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่การด าเนินงาน 

ตาม กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันนั้นมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละบริบท ดังนั้น รูปแบบกลุ่ม
พัฒนา บทเรียนร่วมกันจึงมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไปตามเปูาหมายของกลุ่ม ลักษณะของ
สมาชิก และ บริบทในการด าเนินงาน ในที่นี้ ขอเสนอตัวอย่างรูปแบบกลุ่มพัฒนาบทเรียนที่เอ้ือต่อการท 
างานในลักษณะ ต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกของครูและผู้ที่สนใจในการเริ่มต้นด าเนินงานการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน ดังนี้  
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ตาราง  4  รูปแบบและลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  
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 รูปแบบของกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันข้างต้นนี้ ผู้สนใจสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบท การท างานและเปูาหมายในการด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของตน หรืออาจ
ด าเนินการใน รูปแบบอ่ืนที่มิได้น าเสนอไว้ในที่นี้ตามความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการด าเนินงานจริง 
สิ่งส าคัญท่ีสุดที่ ควรระลึกไว้เสมอไม่ว่าจะด าเนินการในรูปแบบใด ก็คือ ทุกรูปแบบมีจุดมุ่งหมายใน 
การด าเนินงาน เดียวกันคือ มุ่งให้เกิดการท างานแบบร่วมมือรวมพลังที่ครูซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มทุกคน 
มีส่วนร่วมคิด ร่วม ตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมปรับปรุงแก้ไขอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรและเกิด สิ่งที่มีคุณค่า รวมถึงเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและ 
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้ มากที่สุด  
  5. ข้อแสนอแนะในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน   
  การด าเนินงานพัฒนาบทเรียนร่วมกันจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
หาก ด าเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
    1) ก าหนดจุดเน้น (focus) หรือเปูาหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนหรือ การพัฒนาผู้เรียน และสมาชิกในกลุ่มต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนในเปูาหมายดังกล่าวร่วมกัน 
เช่น การส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น  
   2) เน้นการพัฒนาบทเรียนในเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ อาจเพียง 2-3 บทเรียน 
ต่อภาคการศึกษา เพื่อมุ่งให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เกิดการเรียนรู้ในเชิงลึกและได้บทเรียนดีที่ใช้ได้จริง   
   3) ในระยะแรกของการด าเนินงาน สามารถเริ่มต้นจากการพัฒนาแผนจากแผนการจัด           
การเรียนการสอนเดิมที่มีอยู่แล้วได้   
   4) มีนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพการจัดการเรียน          
การสอนในชั้นเรียน เพราะนอกจากจะช่วยปรับการเรียน-เปลี่ยนการสอนแล้ว ยังช่วยให้กลุ่มผู้สอนมี 
ประเด็นสนใจร่วมที่จะน าไปสู่การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง 
   5) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถในการท างานเป็นทีมและกิจกรรมส่งเสริม 
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันก่อนและ/หรือจัดกิจกรรมนี้คู่ขนานไปกับ 
การด าเนินงานพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เพ่ือสร้างบรรยากาศของการเปิดใจ การไว้วางใจ การยอมรับซึ่ง
กัน และกัน และเพ่ือให้สมาชิกสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   6) ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการท างาน เช่น ใช้กล้องวีดิทัศน์ช่วยในการบันทึกร่องรอย 
หลักฐานและทบทวนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น หรือใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ระหว่างกัน  
   7) บูรณาการงานพัฒนาบทเรียนร่วมกันเข้ากับงานตามนโยบายอื่นๆ ของสถานศึกษา 
โดย ผู้ด าเนินการควรชี้ให้เห็นความสัมพันธ์หรือความสอดคล้องของการพัฒนาบทเรียนร่วมกันกับงาน
นั้นๆ หรือบูรณาการแนวคิด/ นวัตกรรมนั้นๆ เข้าสู่การด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ซึ่ง
สามารถท าได้ เนื่องจากกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเป็นกระบวนการโดยทั่วไปที่ไม่มีเนื้อหา
เฉพาะเจาะจง จึง สามารถน าองค์ความรู้เชิงนวัตกรรมใดๆ มาเป็นสาระของกระบวนการได้ ซ่ึงท าให้
การด าเนินงานเกิด ประโยชน์ยิ่งขึ้น เช่น ก าหนดให้เปูาหมายของการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเป็นการ
เสริมสร้างคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” หรือ “มีจิตสาธารณะ” ให้กับผู้เรียน หรือน าวงจรการเรียนรู้ 
5E มาใช้เป็นนวัตกรรม ด้านกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนและเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
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หรือน าแนวคิด  การออกแบบแบบย้อนกลับ (Backward Design) มาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบ 
การเรียนการสอนใน ขั้นตอนของการวางแผนบทเรียน เป็นต้น  
   8) การมีส่วนร่วมหรือการสนับสนุนของผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดสรรเวลา 
ปฏิบัติงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกันแก่ครู คือ ปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การพัฒนาบทเรียนร่วมกันประสบ 
ความส าเร็จ   
 ด้วยลักษณะของกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่มิได้มีการก าหนดล าดับขั้นตอน 
ของ กระบวนการหรือก าหนดรูปแบบที่ตายตัว ท าให้ผู้ด าเนินการและครูสามารถปรับรูปแบบหรือ 
กระบวนการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินงานในแต่ละบริบทของชั้นเรียนและ 
สถานศึกษาของตนได้ ดังนั้น ประเด็นส าคัญจึงอยู่ที่ผู้ด าเนินการและครูควรต้องท าความเข้าใจว่า           
การด าเนินงานพัฒนาบทเรียนร่วมกันไม่ใช่โปรแกรมส าเร็จรูปหรือหลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถ 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ในระยะเวลาอันสั้นและเห็นผลได้ชัดเจนในทันที หากแต่เป็นเรื่อง 
ของ  การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง และแทรกซึม 
เข้าสู ่วัฒนธรรมการท างานตามปกติประจ าวันของครู  ผู้ด าเนินการพัฒนาบทเรียนร่วมกันจึงต้อง
ตระหนัก ว่าการน าแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมาใช้พัฒนาการท างานวิชาชีพของครูนั้น ไม่ควร
เป็นไปอย่าง เร่งรีบและหวังให้เกิดผลอย่างรวดเร็ว หากแต่ต้องค่อยๆ ให้ครูและผู้เกี่ยวข้องซึมซับและ
เรียนรู้ถึงผลดีที่ เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามแนวคิดนี้ และเมื่อครูค่อยๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม 
การท างานพัฒนา การเรียนการสอนของตนไปทีละน้อยๆ จนเป็นระบบแล้ว  ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ก็ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปด้วยเช่นกัน 
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ส่วนที่ 3 
 การหนุนเสริมกระบวนการ “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชพี” 

                                                  เพื่อพัฒนาผู้เรียน  
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  สถานศึกษา มีขั้นตอน 
การด าเนินงาน เป็น 2 ระดับดังนี้ 
  1.  ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.  ระดับสถานศึกษา 
 โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ตามกิจกรรมและระยะเวลา ดังนี้ 
 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตาราง 5  ขั้นตอนการด าเนินงาน ตามกิจกรรมและระยะเวลา  
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่สถานศกึษา 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

คณะกรรมการจ านวนตามความเหมาะสม 
1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การศึกษา 
4. บุคลากรการกลุ่มนโยบายและแผน 
5. บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. ผู้บริหารสถานศึกษา 
7. ครู                               ฯลฯ 

เมษายน 2562 

2. ก าหนดแผนงานการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่ สถานศกึษา 
 

จัดท าแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่ 
สถานศึกษา ประกอบด้วย 
1. สร้างทีมงาน PLC ระดับกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์/
สหวิทยาเขต ฯลฯ 
2  สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทาง 
การปฏิบัติให้กับบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
3. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น (มหาวิทยาลัย 
องค์กรและหน่วยงานต่างๆ) 
4. ก ากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผล 
5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พฤษภาคม 2562 
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ตาราง 5  (ต่อ) 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา 
3. การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
สู่การปฏิบัติในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
 

3.1 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
พร้อมทั้งบันทึกลงใน Logbook  ตามล าดับดังนี้   
1) ค้นหาปัญหา 2) หาสาเหตุ  3) แนวทางแก้ไข    
4) ออกแบบกิจกรรมและ 5) น าสู่การปฏิบัติและ
สะท้อนผล 
3.2  สรุปรายงานผล และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

พฤษภาคม  - 
กรกฎาคม 2562 

4. ก ากับ ติดตามนิเทศและ
ประเมินผล 

4.1 จัดท าแผนและเครื่องมือ ก ากับ ติดตาม 
นิเทศ และประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่สถานศึกษา 
4.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการ
ก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
4.3 เร่งรัด ติดตาม และสนับสนุน สถานศึกษาที่
ไม่ประสบความส าเร็จในการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 

 

5. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่สถานศึกษา 

5.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการPLC สู่
สถานศึกษา ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สรุปและรายงานผลด าเนินการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
5.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานผลการ
ด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา ต่อ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอด
บทเรียน และยกย่องเชิดชูเกียรติ
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา 

6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) การ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา  
6.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ที่มี
กระบวนการด าเนินการที่ดีสามารถเป็น
แบบอย่างได้ และเผยแพร่ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
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ระดับสถานศึกษา 
ตาราง 6   ขั้นตอนการด าเนินงาน ตามกิจกรรมและระยะเวลา 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ระดับ
สถานศึกษา 
 
 

คณะกรรมการจ านวนตามความเหมาะสม 
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
3. หัวหน้าหมวด / ฝ่าย 
4. คร ู ฯลฯ 

 

2. ก าหนดแผนงาน 
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
ระดับสถานศึกษา 

จัดท าแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
สู่ สถานศึกษา ประกอบด้วย 
1. สร้างทีมงาน PLC ในสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา 
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการ
ปฏิบัติให้กับบุคลากรในสถานศึกษา  
3.สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืน (ระดับบุคคล 
ระดับองค์การ ระดับหน่วยงาน) 
4. ก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล 
5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

3. การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 
 
 

3.1 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา พร้อมทั้งบันทึกลงใน Logbook  
ตามล าดับดังนี้   1) ค้นหาปัญหา 2) หาสาเหตุ 
 3) แนวทางแก้ไข 4) ออกแบบกิจกรรมและ 5) 
น าสู่การปฏิบัติและสะท้อนผล 
3.2  สรุปรายงานผล และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 

4. ก ากับ ติดตามนิเทศและ
ประเมินผล 

4.1 จัดท าแผนและเครื่องมือ ก ากับ ติดตาม 
นิเทศ และประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC  
สู่สถานศึกษา 
4.2 คณะกรรมการ ด าเนินการก ากับ ติดตาม 
นิเทศ และประเมินผล 4.3 เร่งรัด ติดตาม และ
สนับสนุน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ไม่ประสบความส าเร็จในการขับเคลื่อน 
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ตาราง 6   (ตอ่) 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา 
5. สรุปรายงานผลการ
ด าเนินการการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC  

5.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รายงานผลการด าเนินการตามกระบวนการ PLC 
สู่สถานศึกษา พร้อม Logbook เป็นรายบุคคล 
ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
5.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการPLC  
สู่สถานศึกษา ระดับสถานศึกษา สรุปและรายงานผล
การด าเนินการติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC สู่สถานศึกษา ในสถานศึกษา 
5.3 สถานศึกษารายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ต่อส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

6. กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ถอดบทเรียน และ
ยกย่องเชิดชูเกียรติการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่สถานศึกษา 

6.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Show & Share) การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
สู่สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
6.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มีกระบวนการด าเนินการที่ดี
สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเผยแพร่ด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย 
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 ขั้นตอนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional  Learning Community)   
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

              ภาพประกอบ     Flow Chart ขั้นตอนการน ารูปแบบ PLC ไปใช้ในสถานศึกษา 
 
 
 

นวัตกรรม/Best Practices 

รวมกลุ่ม PLC 

ค้นหาปัญหา/ความต้องการ 

ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา 

แลกเปลี่ยน/เสนอแนะ 

น าไปสู่การปฏิบัติ/สังเกตการสอน 

สะท้อนผล 

วิธีการ/นวัตกรรม 
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จาก   Flow Chart ขั้นตอนการน ารูปแบบ PLC ไปใช้ในสถานศึกษา มีรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ แหล่งข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 
โรงเรียน ครูผู้สอน 

1. การรวมกลุ่ม PLC จัดทีม โดยการรวมกลุ่มครูที่มีปัญหา/ความต้องการ
เดียวกัน เช่น ครูกลุ่มสาระเดียวกัน  ครูทีสอน 
ในระดับชั้นเดียวกัน โดยการจับคู่ หรือจับกลุ่ม 
 

1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
ระดับสถานศึกษา 
2.ค าสั่งการมอบหมายการปฏิบัติ
หน้าที่สอน 
3. ตารางสอนที่มีชั่วโมง PLC 
จ านวน 2 ชม./สัปดาห ์

1. ID Plan 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
อย่างน้อย 1 รายวิชา 

2. ค้นหาปัญหา ความต้องการ 
 

1) ร่วมกันเสนอปัญหา/ความต้องการ 
2) จัดกลุ่มปัญหา 
3) จัดล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน 
4) เลือกปัญหาเพียง1 ปัญหา โดยการพิจารณาร่วมกัน 

1. บันทึกการประชุม 
2. แบบบันทึกกิจกรรมชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

. แบบบันทึกกิจกรรมชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

3.  ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา 1) เรื่องเล่าเร้าพลัง/บอกเล่าประสบการณ์ที่แก้ปัญหา
ได้ส าเร็จ 
2) ค้นหาตัวอย่าง/รูปแบบที่ประสบความส าเร็จ 
3) ร่วมกันตัดสินใจเลือกรูปแบบ/วิธีการ/นวัตกรรมใน
การแก้ปัญหา 

. แบบบันทึกกิจกรรมชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

.1.แบบบันทึกกิจกรรมชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
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ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ แหล่งข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 
โรงเรียน ครูผู้สอน 

4. ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา ออกแบบกิจกรรมตามวิธีการ/นวัตกรรมที่กลุ่มเลือก 
 

 แบบบันทึกกิจกรรมชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

1. แบบบันทึกกิจกรรมชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ 

5.  แลกเปลี่ยนเสนอแนะ น าเสนอกิจกรรมการแก้ปัญหา ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ 
ที่มีประสบการณ์ให้ข้อเสนอแนะ 

 แบบบันทึกกิจกรรมชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

1. แบบบันทึกกิจกรรมชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ 

6. น าสูการปฏิบัติ /สังเกตการอสน 1) น ากิจกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา 
2) ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เช่น การเยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการสอน 
เป็นต้น 
 

 แบบบันทึกกิจกรรมชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

1. แบบบันทึกกิจกรรมชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ 

7.  สะท้อนผล 
   

1) สรุปผลการน ารูปแบบ/วิธกีาร ในการน าไป
แก้ปัญหา 
2) อภิปรายผลการแก้ปัญหา  เสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนา 
 

 แบบบันทึกกิจกรรมชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

1. แบบบันทึกกิจกรรมชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
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 ส่วนที่ 4 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล  

การหนุนเสริมกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
กรอบแนวคิดการนิเทศ  
 การนิเทศการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นการหนุนเสริม 
กระบวนการ/วิธีการและปัจจัยความส าเร็จที่จะช่วยขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เกิดขึ้นใน
โรงเรียน โดยมีวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
  2.1  ผู้บริหาร ทีมบริหารจัดการ และอ านวยความสะดวก  ควรมีบทบาทหน้าที่ด าเนินการ
ในภารกิจส าคัญ 6 ภารกิจ คือ 
   2.1.1  การจัดท าท่ีมีคุณลักษณะส าคัญ คือ มีใจที่จะท างาน เปิดรับและเห็น
ความส าคัญในการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนางาน เข้าใจบทบาทหน้าที่ แนวคิดส าคัญและกระบวนการต่าง ๆ 
    2.1.2  สร้าง HOPE แก่ผู้เกี่ยวข้อง  
   2.1.3  หาจุดร่วมในการท างาน (Share mission : Share vision : Share Value) 
   2.1.4  จัดโอกาสและพ้ืนที่ในการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น ก าหนดการ ตารางเวลาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดสถานที่ อาหาร/การบริการในการเรียนรู้ร่วมกัน การจัดสื่อ เอกสารส าหรับ
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  การจัดบรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตร การประสานผู้รู้ในเรื่องต่าง ๆ จาก
ภายในและภายนอก การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน  
  โดยมีปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ ได้แก่ การเข้าใจเนื้องาน การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ 
การตระหนักว่าทุกคนต้องร่วมเรียนรู้  และการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
  2.2  วิธีการพัฒนาครู  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งอาจจะด าเนินการในหลาย
ลักษณะ ดังนี้ 
   2.2.1  โรงเรียนคิดวิธีการและกระบวนการของตนเอง โดยน าความคิดส าคัญเก่ียวกับ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาออกแบบวิธีการพัฒนาครูส าหรับผู้เรียน 
   2.2.2   โรงเรียนใช้วิธีการที่ใช้อยู่ซึ่งการันตีผลการท างาน ผสานกับวิธีการทีคิดขึ้น ตาม
บริบทของโรงเรียน และลักษณะ/บุคลิกภาพของบุคลากรในโรงเรียน 
   2.2.3  โรงเรียนใช้วิธีการที่ใชอ้ยู่ ซึ่งการันตีผลการท างานวิธีเดียว เช่น 
    1)  ใช้วิธีการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
    2)  ใช้วิธีการศึกษาทั้งคณะ 
    3)  ใช้ชุมชนนักปฏิบัติ 
    4)  ใช้ระบบพี่เลี้ยง ฯลฯ 
   2.2.4  โรงเรียนใช้วิธีการที่ใชอ้ยู่  ซึ่งการันตีผลการท างานวิธีผสมผสานกัน เช่น 
    1)  ใช้วิธีการพัฒนาบทเรียนร่วมกันในการจัดการความรู้ และแนวคิดจิตปัญญา
ศึกษา 
    2) ใช้วิธีการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ร่วมกับระบบพี่เลี้ยง 
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    3) ใช้วิธีการศึกษาทั้งคณะร่วมกับชุมชนนักปฏิบัติ ระบบพ่ีเลี้ยงและ 
แนวคิดจิตปัญญาศึกษา 
 
วัตถุประสงค์การนิเทศ 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน  
2. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานตามแนวทาง PLC ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
3. เพ่ือสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน PLC 

 
ประเด็นการนิเทศ 

1. การออกแบบการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของสถานศึกษา 
2. การด าเนินงานการขับเคลื่อนตามแนวทาง PLC 
3. การสรุปและรายานผลการด าเนินงาน PLC 

 
กระบวนการนิเทศ 
 1. การเตรียมการนิเทศ                    
  1.1 ส ารวจข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการนิเทศ                       
   1) ข้อมูล สารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ ห้องสมุด รวมถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา               
   2) ข้อมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับผู้เรียน เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT /  
O-NET/สภาพปัญหาของนักเรียน) ที่ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ     
    3) ข้อมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับครู เช่น จ านวนครู คุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
หน้าที่ รายวิชาที่สอน ผลงานทางวิชาการ การจัดแผนการเรียน/ชั้นเรียน สื่อ อุปกรณ์การสอน 
แหล่งข้อมูลเรียนรู้          
   4) ข้อมูลด้านการจัดการเรียนรู้ เช่น รายงานการพัฒนาการเรียนการสอน ที่
ประกอบด้วยลักษณะและวิธีการสอน ตารางสอน การมีส่วนร่วม ของนักเรียน การใช้ต าราเรียน สื่อการ
สอน การประเมินผลการเรียนการสอน การรายงานผลการเรียน การสอนซ่อม เสริม วิธีและการใช้
เครื่องมือประเมิน             
  1.2  องค์ความรู้เกี่ยวกับการหนุนเสริมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional  
Learning Community)  “ชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพ่ือพัฒนาผู้เรียน เพ่ือน าไปใช้ใน
กระบวนการ นิเทศ ติดตาม ซึ่งมีองค์ความรู้ 4 ประเด็น ดังนี้       
   ประเด็นที ่1 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ  
เป้าหมายของการขับเคลื่อน  
   ประเด็นที ่2  การบริหารจัดการ ประกอบด้วย 1) สารสนเทศ ด้านการจัดการศึกษา 
ในศตวรรษท่ี 21 และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  2) รูปแบบ/วิธีการ/กระบวนการ/ขั้นตอน/ เทคนิค 
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC และ 3) การส่งเสริม สนับสนุนครูในการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC  
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   ประเด็นที ่3 แนวทางการจัดท าแบบบันทึกการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
 1) การเลือกกิจกรรม รูปแบบ วิธีการ 2) แผนการเรียนรู้ โดยใช้ สื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรมและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือกระตุ้นผู้เรียนอย่างเหมาะสม  3) การเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะ 
ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  เช่น  ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ      
4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  5) การสรุปและรายงานผล   
   ประเด็นที ่4 การสังเกตชั้นเรียนและการสะท้อนผล   
 2. การวางแผนการนิเทศ            
  การวางแผนการนิเทศเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  มีดังนี้                 
     2.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เช่น ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ                 
ของโรงเรียน และครูผู้สอน        
   2.2 จัดท าปฏิทินการนิเทศ แผนการนิเทศ สื่อ เครื่องมือนิเทศ                       
   2.3 ด าเนินการนิเทศ โดยใช้เทคนิคการนิเทศหลากหลาย เช่น การนิเทศแบบร่วมมือ 
เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิดและเป็นพ่ีเลี้ยง (Reflective Coaching and Mentoring) 
เทคนิคการนิเทศแบบสนทนากลุ่ม เทคนิคการสอนแนะ (Coaching Techniques) เทคนิคการ นิเทศ
แบบกัลยาณมิตร   เป็นต้น       
   2.4  ก าหนดระยะเวลานิเทศ  ภาคเรียนละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม  
 3. การด าเนินการนิเทศ            
   เริ่มด้วยการเตรียมความพร้อม พัฒนา สร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ ตามหลักการส าคัญ 
ในกระบวนการ PLC  ของสถานศึกษา มีรายละเอียดตามตาราง ดังต่อไปนี้ 
 

ตาราง  7  แผนการนิเทศกระบวนการ PLC ของสถานศึกษา 
 

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ การนิเทศ 
การติดตามประเมินผล 

เครื่องมือ ระยะเวลา ผู้นิเทศ 
1 การออกแบบ

การขับเคลื่อน
กระบวนการ 
PLC ของ
สถานศึกษา 

 

เพ่ือศึกษาการวาง
แผนการด าเนินงาน
การขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC 

ทบทวนวัตถุประสงค์ 
การด าเนินงาน PLC 

 

แบบติดตาม พ.ค. 62 ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก ์

2 การสะท้อนปญัหา 
แนวทางการ
แก้ปัญหา ของกลุ่ม 
PLC (ระยะที่ 1) 

เพื่อศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาการ
จัดการเรียนการสอน  

1. วิเคราะห์ปญัหาการ
เรียนการสอน 
2. การพัฒนาทีมงาน 
3. ความคิดเชิงบวก 
4. แนวทางการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู ้
5. การบันทึก  

แบบติดตาม ม.ิย. 62 ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก ์
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ตาราง  7  (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ การนิเทศ 
การติดตามประเมินผล 

เครื่องมือ ระยะเวลา ผู้นิเทศ 
-3 การด าเนินงานตาม

แนวทาง PLC 
(ระยะที่ 2) 

เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถด าเนินงาน
ตามแนวทาง PLC ใน
การจัดการเรยีนการ
สอนได ้

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิค กระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบต่าง 
ๆ ตามสภาพปญัหา
และบริบทของ
สถานศึกษา เช่น 
Active learning, BBL, 
PBL, Lesson study, 
ICT, DLTV, DLIT ฯลฯ 
2. การพัฒนานวัตกรรม
เพื่อการเรยีนรู ้

แบบติดตาม ภาคเรยีนละ 2 
ครั้ง 

ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก ์

4 สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน PLC 

เพื่อสรุปและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
PLC 

1. แนวทางการเขียน
สรุปรายงาน PLC 
2. AAR 

แบบรายงาน
ผลการ

ด าเนินงาน
PLC   

สิ้นสุดการ
ด าเนินงาน 

สพฐ. 
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เครื่องมือบันทึกการนิเทศ 
1. แบบติดตามกระบวนการท างานสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน  

(ระยะที่ 1)  โรงเรียน........................................................../กลุ่มเครือข่าย............................................ .... 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรม/งาน 
การลงมือปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม/ 
หลักฐาน ปฏิบัติ 

ไม่ได้ 
มาก 

ปาน 
น้อย 

ปฏิบัติ กลาง 
1 ผู้บริหารและครูก าหนดเป้าหมาย

ร่วมกันในการพัฒนานักเรียนทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 

      

2 ร่วมกันก าหนดแผนงานและ
บทบาทหน้าที่ในการพัฒนา
นักเรียนอย่างชัดเจน 

      

3 จัดโครงสร้าง/ระบบ/กลุ่มการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
มีกลุ่มเครือข่ายกับโรงเรียนอื่นที่มี
เป้าหมายร่วม มีการรวมกลุ่มครู
ตามระดับช่วงชั้น หรือ ตามจุดเน้น 
ปัญหาเฉพาะด้าน 

      

4 จัดตารางเวลาปฏิบัติงาน/
ตารางสอนให้เอ้ือต่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการ
เรียนการสอน 

      

5 เปิดใจและเชื่อมั่นในการเรียนรู้
ร่วมกัน 

      

6 ยอมรับว่าการสอนและ 
การปฏิบัติงานของครูมีผลต่อ 
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

      

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
................................................................ ...................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ......................................
....................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. ...................................... 
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2. แบบติดตามการสะท้อนปัญหา แนวทางแก้ปัญหาของกลุ่ม PLC (ระยะที่ 2)   
โรงเรียน........................................................../กลุ่มเครือข่าย............................................ .... 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรม/งาน 
การลงมือปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม/ 
หลักฐาน ปฏิบัติ 

ไม่ได้ 
มาก 

ปาน 
น้อย 

ปฏิบัติ กลาง 
1 ครูร่วมกันเสนอประเด็นปัญหา 

ที่พบจากการเรียนรู้ของผู้เรียน 
      

2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

      

3 มีจุดประสงค์ร่วมกันในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

      

4 รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและ
แสดงความคิดเห็นด้วยทัศนคติ 
เชิงบวก 

      

5 มีบรรยากาศของการเปิดใจ 
และไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

      

6 ร่วมกันคัดเลือกประเด็นปัญหา       
7 ระดมสมองน าเสนอวิธีการ

แก้ปัญหาจากประสบการณ์ 
      

8 มีสถานที่และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองของครู (ห้องประชุม/
ห้องสมุด/และอ่ืน ๆ) 

      

9 ครูมีโอกาสได้พัฒนาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนบนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลและสภาพปัญหาของ
นักเรียนในชั้นเรียนและโรงเรียน
ของตน 

      

10 อภิปราย สรุปและเลือกวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 

      

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ......................................
................................................................... ................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................  
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 3. แบบติดตามการด าเนินงานตามแนวทาง PLC (ระยะที่ 3)   
โรงเรียน........................................................../กลุ่มเครือข่าย............................................ .... 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรม/งาน 
การลงมือปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม/ 
หลักฐาน ปฏิบัติ 

ไม่ได้ 
มาก 

ปาน 
น้อย 

ปฏิบัติ กลาง 
1 น าแนวทางการแก้ไขปัญหา 

สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 
      

2 การร่วมมือรวมพลังของครูผู้สอน 
ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

      

3 การให้ความส าคัญกับการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

      

5 การปรับปรุงการเรียนการสอน 
ในชั้นเรียน 

      

6 ครูมีโอกาสได้พัฒนาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนในบริบท
การปฏิบัติงานจริงในชั้นเรียนและ
โรงเรียนของตนเอง โดยไม่ต้องละ
ทิ้งการเรียนการสอนนักเรียน 
ในชั้นเรียน 

      

7 การท างานร่วมกันด้วย
ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 

      

8 การน าสื่อ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนตามบริบท 
ของสถานศึกษา 

      

9 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ของครูกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

      

10 อภิปรายผลการสังเกตการสอน 
และปรับปรุงแก้ไข 

      

11 สรุปผลวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลดี 
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

      

12 บันทึกทุกข้ันตอนการท างานกลุ่ม : 
ระบุปัญหา วิธีแก้ การทดลองใช้ 
ผลที่ได้ 
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ล า
ดับ 

กิจกรรม/งาน 
การลงมือปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม/ 
หลักฐาน ปฏิบัติ 

ไม่ได้ 
มาก 

ปาน 
น้อย 

ปฏิบัติ กลาง 
13 สมาชิกร่วมสังเกตการสอนและเก็บ

ข้อมูล 
      

14 ทบทวนเป้าหมาย วิธีการท างาน 
และสืบสอบผลการปฏิบัติงาน
ร่วมกันเป็นระยะ 

      

15 การสร้างขวัญและก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน 

      

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................... ....................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ......................................  
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3.  แบบติดตามการน าเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปตามแนวทาง PLC  
(ระยะที่ 4)   
โรงเรียน........................................................../กลุ่มเครือข่าย............................................ .... 
 

ล า
ดับ 

กิจกรรม/งาน 
การลงมือปฏิบัติ ระดับคุณภาพ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม/ 
หลักฐาน ปฏิบัติ 

ไม่ได้ 
มาก 

ปาน 
น้อย 

ปฏิบัต ิ กลาง 
1 มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการ

พัฒนาครูและการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมออย่างต่อเนื่องระยะ
ยาว โดยไม่เพ่ิมภาระงานครู 
และตอบสนองต่อความต้องการ
จ าเป็นทั้งของครูและสถานศึกษา 

      

2 มีการลงทุนหรือจัดสรรทรัพยากร
เพ่ือการพัฒนาครูและการเรียน 
การสอนอย่างทั่วถึง 

      

3 มีการจัดประชุม/เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในระดับโรงเรียน   
(ครูทุกคน) 

      

4 มีการจัดประชุม/เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในระดับช่วงชั้นหรือกลุ่มครู 
ที่มีเป้าหมายร่วม/ปัญหาเฉพาะ 

      

5 เอกสาร/รายงานการถอดบทเรียน 
หรือการสะท้อนกลับการปฏิบัติงาน 
(AAR) เป็นรายบุคคล 

      

6 มีบันทึกการประชุม เอกสาร/
รายงานการถอดบทเรียน 
หรือการสะท้อนกลับการปฏิบัติงาน 
(AAR) ของสถานศึกษา 

      

7 มีการเปิดชั้นเรียนหรือจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคคลภายนอกโรงเรียน 

      

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................................................. ......
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ......................................  
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู/้น าเสนอผลงานครู          
 จัดกจิกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอผลงานที่สะท้อนการด าเนินงานของครูโรงเรียนใน
ระดับเครือข่าย/เขตพ้ืนที่ ทั้งนี้ อาจจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาพรวม ร่วมกับ กิจกรรมทาง
วิชาการอ่ืน ๆ ตามบริบทและความพร้อมของแต่ละเครือข่าย/เขตพ้ืนที่  
 
การสรุปและรายงานผล             
 โรงเรียน สรุปและรายงาน อย่างเป็นระบบ ประเด็นปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน  
รวมถึงความพึงพอใจ ในการด าเนินงานของโรงเรียน 
 
ตัวอย่าง  ส่วนประกอบของเอกสารสรุปและรายงานผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
(Professional  Learning  Community)  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  ดังนี้ 
 1. การจัดท ารายงานแบบเต็มรูปแบบ 
 1. ส่วนน า 
  1.1 ปกนอก 

แบบรายงานลการด าเนินงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC   
(Professional  Learning  Community)  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียน.......................................................................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

  1.2 ปกใน / ใบรองปก      
  1.3 ค าน า / กิตติกรรมประกาศ      
  1.4 บทคัดย่อ      
  1.5 สารบัญ / เรื่อง / ตาราง / แผนภาพ 
 2. ส่วนเนื้อหา 
  2.1 บทน า ประกอบด้วย  ความส าคัญ ความเป็นมาและการวิเคราะห์บริบท  
วัตถุประสงค์  ขอบเขตการด าเนินงาน  นิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ       
  2.2 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี หลักการ  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  กรอบแนวคิดการพัฒนางาน       
  2.3 วิธีด าเนินการ ประกอบด้วย ประชากร / กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการด าเนินงาน / พัฒนางาน    - การสร้างรูปแบบ เทคนิค วิธีพัฒนางาน    - การสร้างเครื่องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูล   การด าเนินการ  และการเก็บรวบรวมข้อมูล    - การปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม    - 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์        
  2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  2.5 สรุปผลการด าเนินงาน อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ       
  2.6 การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างเครือข่าย การขยายผลและต่อยอด 
 3. ส่วนที่ 3 ส่วนอ้างอิง  
  3.1 บรรณานุกรม       
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  3.2 ภาคผนวก  ประกอบด้วย รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ   เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน  
การศึกษาคุณภาพของเครื่องมือ   การเผยแพร่ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ขยายผล ตัวอย่างผลงาน  
  3.3 คณะกรรมการด าเนินงาน 
 2. การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน อย่างย่อ 
 1. ส่วนน า 
  1.1 ปกนอก 

แบบรายงานลการด าเนินงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC   
(Professional  Learning  Community)  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียน......................................................................... . 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

  1.2 ปกใน  
  1.3 ค าน า  
  1.4  สารบัญ / เรื่อง / ตาราง / แผนภาพ 
 2. ส่วนเนื้อหา 
  2.1  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
  2.2  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
  2.3  กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
   2.3.1  แนวคดิ 
   2.3.2  การหนุนเสริม 
   2.3.3  วิธีการพัฒนาครู 
  2.4 ผลการท างาน 
   2.4.1  ด้านบรรยากาศ/ความสัมพันธ์ 
   2.4.2  ด้านความรู้/วิธีการ 
   2.4.3  ผลที่เกิดขึ้น/การเปลี่ยนแปลงของบุคคล 
    1) นักเรียน 
    2) ครู 
  2.5 ปัจจัยที่ส่งผลให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ 
  2.6 อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ข้อขัดข้อที่พบในการด าเนินงาน 
  2.7 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 3. ส่วนที่ 3 ส่วนอ้างอิง  
  3.1 บรรณานุกรม       
  3.2 ภาคผนวก  ประกอบด้วย  เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน  การเผยแพร่ แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ ขยายผล  ตัวอย่างผลงาน  
  3.3 คณะกรรมการด าเนินงาน 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

 1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีการด าเนินงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC   
(Professional  Learning  Community)  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
  2. ร้อยละ 80 ของครูได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 
  3. ร้อยละ 70  ของโรงเรียนในสังกัด  มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
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เอกสารอ้างอิง 
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ตัวอย่างสถานศึกษาที่มีการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
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1. โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่อ าเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 “การพัฒนาครูโดยการสร้างระบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง” ของโรงเรียนอนุบาลวัดคลอง

ใหญ่เกิดจากความร่วมมือรวมพลังระหว่าง 3 สถาบันทางการศึกษา คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน มีเป้าหมายเป็นไปตามกรอบโครงการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาก าหนดขึ้น โดยระบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยงส าหรับการ
พัฒนาครู ผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ให้มีการท างานร่วมกันเพ่ือพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ อันน าไปสู่การพัฒนาตนเองแห่งคุณภาพ ห้องเรียนแห่งคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้
ที่มีกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน มีความสามารถในการให้เหตุผล การรู้ภาษา และการรู้เรื่องจ านวน 
 ระบบการท างานร่วมกันระหว่างคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดในครั้งนี้ ได้สร้างโอกาสการเรียนรู้ร่วมกันตลอดระยะเวลา 4 เดือน 
เริ่มตั้งแต่การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อก าหนดเป้าหมาย แนวทาง และแผนการด าเนินงานร่วมกัน ไป
จนถึงการด าเนินงานตามแผนผ่านการชี้แนะหรือ Coaching และการเป็นพ่ีเลี้ยงหรือ Mentoring ที่
คณะครุศาสตร์ออกแบบให้สมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
โดยใช้ระบบการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson Study) ถึงสามวงจรการเรียนรู้ และยังให้สมาชิกชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งสามสถาบันได้เข้าไปร่วมประชุมปรึกษาหารือ
กันในโรงเรียนอย่างน้อยเดือนละครั้ง และ "สนทนา" การผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวการสืบ
สอบแบบชื่นชมตลอดเวลา มีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม คือ ดีวีดีเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพครู 
สารคดีชุด Understanding Lesson Study ตอนที่ 1-6 สรุปขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
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 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาคู่พัฒนากับ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีดังนี้ 
 1. ออกแบบหลักสูตรและแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   1) ศึกษาผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
และศึกษานิเทศก์ จากข้อมูลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
   2) ออกแบบหลักสูตร วิธีการ และแผนด าเนินการในการพัฒนาครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามเป้าหมายที่ก าหนดและตามแนวทาง Browser in Service โดยใช้
กระบวนการสร้างระบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching และ Mentoring)ในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ความสามารถด้าน Literacy , Numeracy และ Reasoning Ability รวมทั้งการพัฒนา
ทักษะ 5 ขั้นตอน การพัฒนาเน้นฐานโรงเรียนในขณะปฏิบัติการสอน (On the job Training) เพ่ือให้
เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) 
   3) จัดท าคู่มือและสื่อที่ใช้ในการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
  2. ด าเนินการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามหลักสูตร โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
   1) ประเมินสมรรถนะก่อนการพัฒนา 
   2) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)จ านวน 2 วัน 
   3) นิเทศติดตามด้วยระบบสนับสนุนแบบ Coaching และ Mentoring จ านวน 2 
ครั้ง 
   4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 
ครั้งเพ่ือให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ได้น าบทเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
   5) ประเมินสมรรถนะหลังการพัฒนา 
   6) ประชุมสรุปภาพความส าเร็จร่วมกัน 
  3. จัดท ารายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
 ผลการด าเนินงาน “การพัฒนาครูโดยการสร้างระบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง” 
โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 

 ผลการพัฒนาสมรรถนะความเป็นครูของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 3 ด้านพบว่า  
1. ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้พบว่า ครู ผู้บริหารและ

ศึกษานิเทศก์มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นทั้ง 3 กลุ่ม โดยผู้บริหารมีการพัฒนามากที่สุด ศึกษานิเทศก์ และครู 
ตามล าดับ 

2. ด้านทักษะในการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน พบว่า ครูส่วนใหญ่เห็น
ภาพการเขียนแผนการสอนที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอนให้กับผู้เรียนชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมี
ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และเพ่ือนครูร่วมชี้แนะแนวทาง นอกจากนี้ครูมีเจตคติที่ดีต่อการท างานใน
วิชาชีพครู ให้เวลาในการวางแผนการสอน เตรียมสื่อและร่วมเรียนรู้เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการเรียนการ
สอนมากขึ้น 
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3. คุณลักษณะด้านการเป็นผู้เรียนรู้และเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ พบว่า กลุ่มครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแผน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างกัน 
กล้าชี้แนะ บอกกล่าวและรับฟังกันมากขึ้น มีการน าประสบการของตนเองมาเล่าให้เพ่ือนครู ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์ฟัง ท าให้สัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือนครู ศึกษานิเทศก์ ในด้านวิชาการ
และด้านอ่ืนๆ มีมากขึ้น ส าหรับกลุ่มผู้บริหารได้ร่วมวางแผน สังเกตชั้นเรียนและสะท้อนคิดร่วมกับ
ครูผู้สอนท าให้ผู้บริหารเข้าใจครูมากขึ้น เข้าใจบริบทที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน อันจะน าไปสู่แนว
ทางการสนับสนุนเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน ส่วนกลุ่มศึกษานิเทศก์สามารถวางแผน เข้าร่วมสังเกต
การสอนในชั้นเรียน สะท้อนคิดร่วมกันกับครู ผู้บริหารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ท าให้เข้าใจบริบท 
สภาพและความต้องการของครูและแนวทางการสนับสนุนมากข้ึน 

 ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการให้เหตุผล การรู้ภาษา และการรู้เรื่องจ านวน 

(Literacy Numeracy Reasoning) ตามระดับชั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ตามแนวทางของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
  โรงเรียนมีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู  ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ 

เกี่ยวกับการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน เพ่ือร่วมกันเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ทั้งในด้าน 
การให้เหตุผล การรู้ภาษา และการรู้เรื่องจ านวน (Literacy Numeracy Reasoning) ให้กับนักเรียน 
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 2.  โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม”จงจินรุจิรวงศ์ อุปถัมภ์”อ าเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู  (Professional learning 
community) หรือ PLC เพ่ือใช้เป็นความรู้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์และวางแผนพัฒนา
ครตูามข้ันตอนดังนี ้
  1. ข้ันเตรียมการ ด าเนินการดังนี้ 
   1.1 ประชุมชี้แจง ให้ความรู้ คณะครู และร่วมอภิปรายถึงวัตถุประสงค์และคุณค่าของ
การจัดตั้งศูนย์โดยอาศัยแนวคิดของการสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู  
(Professional learning community) หรือ PLC ที่เน้นการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูโดยเน้นการ
เรียนรู้ของนักเรียนเป็นหัวใจส าคัญมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลและองค์กรมีองค์ประกอบ
ส าคัญ 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ร่วม ทีมร่วมแรงร่วมใจ ภาวะผู้น าร่วม   การเรียนรู้และ
การพัฒนาวิชาชีพ ชุมชนกัลยาณมิตร และโครงสร้างสนับสนุนชุมชน 
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   1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูลก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
วางแผนด าเนินงาน 
   1.3 ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลตามเป้าหมายของโครงการ 
      1.3.1 โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ขึ้น เป็นห้องอ านวยความสะดวกให้คณะ
ครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้าประกอบกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง 
      1.3.2 ครูได้รับการพัฒนาวิชาชีพครู 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตนด้านความรู้
และทักษะ และด้านการปฏิบัติงาน 
      1.3.3 นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาความรู้และทักษะชีวิตให้สมบูรณ์
พร้อมอยู่ในโลกแห่งอนาคต และใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพมีความสามารถครบทุกมิติโดย
พิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้ 
       1) ร้อยละของเวลาเรียนที่เป็นการเรียนโดยการลงมือกระท า (Active 
Learning) 
          2) ร้อยละของนักเรียนที่มปีัญหาด้านการเรียนและปัญหาส่วนตัว และต้องการ
ได้รับการดูแลทันท ี
          3) ร้อยละท่ีเพ่ิมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
          4) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันจากหน่วยงานต่างๆ 
       5) ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 
  2. ข้ันด าเนินงาน ด าเนินการดังนี้  
   2.1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์พัฒนาห้องประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระด้านวัสดุและอุปกรณ์ ICT  
      2.1.1 ประเมินและส ารวจห้องที่ใช้ในการจัดตั้งศูนย์ ด้านหนังสือ สื่อ การเรียน 
และโสตทัศนวัสดุสื่อ คอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเตอร์เน็ตและสภาพแวดล้อม 
      2.1.2 ปรับปรุงทางสภาพแวดล้อม ให้สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็น
สัดส่วนมีโต๊ะ เก้าอ้ี เพียงพอ มีแสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเทสะดวก เพ่ือให้บรรยากาศสร้างเสริมใน 
การท างาน และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 
      2.1.3 จัดหาหนังสือ สื่อ การเรียน และโสตทัศนวัสดุสื่อ คอมพิวเตอร์ ที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 
      2.1.4 ติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
   2.2 พัฒนาครูผ่านกระบวนการนิเทศ ประกอบด้วย 
      2..2.1 กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน (Walk in)และกิจกรรมระบบนิเทศภายในตามแนวคิด
ของการสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional learning community) 
หรือ PLC ที่เน้นการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูโดยเน้นการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหัวใจส าคัญมุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลให้เกิดการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และ
นักการศึกษาในโรงเรียน บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรในพ้ืนที่ท างานจริง
ร่วมกัน อย่างมีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ โดยครูเป็นผู้น าร่วม เพ่ือ
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ร่วมเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพตนเองให้เกิดผลที่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่มีหัวใจส าคัญคือการใส่ใจ
ดูแล และรับผิดชอบความส าเร็จของผู้เรียนร่วมกันมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
       1) กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน (Walk in) 
       ด าเนินการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ได้แก่ ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้และหัวหน้างานกิจรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการเยี่ยมชั้นเรียน จัดท า
ปฏิทินก าหนดการเยี่ยมชั้นเรียน และวางแผนการด าเนินงานโดยคณะกรรมการที่มีหน้าที่เยี่ยมชั้น
เรียน ได้แก่ ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างานกิจรรมพัฒนาผู้เรียน มอบหมาย
ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แจ้งปฏิทินก าหนดการเยี่ยมชั้นเรียน และชี้แจงรายละเอียดและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเองทราบ และด าเนินการ
เยี่ยมชั้นเรียน 
       ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ส ารวจสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอน โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 
       ขั้นเตรียมการก่อนเยี่ยมชั้นเรียน จัดท าปฏิทินการเยี่ยมชั้นเรียน โดยใช้เวลา
ในการเยี่ยมชั้นเรียนครูแต่ละคนประมาณ 5 – 10 นาที ใช้เวลาในการเยี่ยมชั้นเรียนครูทั้งโรงเรียนรวม 
1 สัปดาห์ และสร้างเครื่องมือ เพ่ือใช้ในการเยี่ยมชั้นเรียนครั้งที่ 1 
       ขั้นสรุปงานหลังเยี่ยมชั้นเรียน หลังจากการเยี่ยมชั้นเรียนครั้งที่ 1 มีการ
ประชุมเพ่ือสรุปผลสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครู คัดกรองปัญหาส าคัญที่ควรได้รับการ
แก้ไขเร่งด่วนและประเด็นปัญหาในการพัฒนาครูวางแผนการเยี่ยมชั้นเรียนครั้ งที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือแก้ไขปัญหาจากการส ารวจสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูในการเยี่ยมชั้นเรียนครั้งที่ 
1 โดยก าหนดเป็นประเด็นการสังเกตในการเยี่ยมชั้นเรียนครั้งที่ 2 ตลอดจนวางแนวทางในการให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (เช่น รูปแบบการเสนอแนะ ขอบเขต ช่วงเวลา เป็นต้น เพ่ือ
ไม่ให้เป็นการบั่นทอนก าลังใจในการท างาน และเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับคนหมู่มากที่สามารถ
ยอมรับได้) สร้างเครื่องมือ เพ่ือใช้ในการเยี่ยมชั้นเรียนครั้งที่ 2 และประชุมชี้แจงครูทุกท่านว่า จะมี
การเยี่ยมชั้นเรียนโดยแจ้งประเด็นส าคัญที่เป็นจุดเน้นในการเยี่ยมชั้นเรียนครั้งต่อไป 
      ครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาจากการส ารวจสภาพปัญหาจากการเยี่ยม
ชั้นเรียนครั้งที่ 1 
       ขั้นเตรียมการก่อนเยี่ยมชั้นเรียน จัดท าปฏิทินการเยี่ยมชั้นเรียน โดยใช้เวลา
ในการเยี่ยมชั้นเรียนครูแต่ละคนประมาณ 10 – 15 นาที ใช้เวลาในการเยี่ยมชั้นเรียนครูทั้งโรงเรียน 2 
สัปดาห์ (โดยอาจเน้นการใช้เวลาที่มากกว่ากับครูกลุ่มที่ต้องการการพัฒนา ) และจัดเตรียมเอกสาร 
เครื่องมือเพ่ือเยี่ยมชั้นเรียนครั้งที่ 2 
       ขั้นสรุปงานหลังเยี่ยมชั้นเรียน หลังจากการเยี่ยมชั้นเรียนครั้งที่ 2 ประชุม
เพ่ือสรุปผลสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และร่วมเสนอแนวทางแก้ไขและวาง
แผนการด าเนินงานต่อไปและประชุมชี้แจงหรือแจ้งผลการเยี่ยมชั้นเรียนแก่ครู แจ้งประเด็นที่ครูมีการ
พัฒนาได้ดีขึ้น ประเด็นที่ยังสามารถพัฒนาเพิ่มข้ึนได้อีก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา  
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     2.2.2  กิจกรรมระบบนิเทศภายใน ด าเนินการดังนี้ 
       1) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ได้แก่ ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้และหัวหน้างานกิจรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อจัดท าปฏิทินก าหนดการเข้านิเทศการจัดการเรียนการ
สอน และวางแผนการด าเนินงานโดยเป็นการประชุมพร้อมกับการประชุมกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน 
       2) มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แจ้งปฏิทินก าหนดการเข้านิเทศ
การจัดการเรียนการสอน และชี้แจงรายละเอียดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้านิเทศการจัดการเรียน
การสอนแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเองทราบ  
       3) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินการจับคู่เพ่ือเข้านิเทศการจัดการเรียน
การสอนของเพ่ือนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง และแจ้งก าหนดปฏิทินการเข้านิเทศการจัดการ
เรียนการสอนของครูแต่ละคู่ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ทราบเพ่ือจัดท าปฏิทินรวมและแจ้งฝ่าย
บริหารต่อไปโดยครูที่จับคู่นิเทศกันนั้นจะต้องผลัดกันเป็นทั้งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
       4) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของเพ่ือน
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเองตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทินรวมโดยใช้แบบนิเทศการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเมื่อด าเนินการนิเทศเรียบร้อยแล้วให้ส่งแบบ
นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น แก่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
ตนเอง 
       5) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวมแบบนิเทศ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่ด าเนินเข้านิเทศแล้ว และจัดท ารายงาน
สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และน าส่งฝ่ายบริหารเพ่ือ
รวบรวมเป็นผลสรุปในภาพรวมของโรงเรียน 
       6) ฝ่ายบริหารแจ้งผลในภาพรวมของโรงเรียนให้ครูได้ทราบเพ่ือการพัฒนาหลังจาก
การเข้านิเทศท้ัง 2 ครั้ง 
       7) ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ข้อดี ข้อด้อยในการด าเนินงาน และ หา
แนวทางการพัฒนาหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาต่อไป 
       8) สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
    2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูด้านการปฏิบัติตน
ความรู้และทักษะ และด้านการปฏิบัติงานประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ หัวหน้างานวัดและประเมินผล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ของครูผู้สอน อาจารย์ช านาญการ
พิเศษ 4 ท่าน และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย 1 ท่าน  
   3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล การประเมินผลการด าเนินงานทั้ง  2 กิจกรรม จาก
เกณฑ์ท่ีก าหนดร่วมกัน 
     3.1 การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ 
      ประเมินผลจากคณะครูที่ใช้ศูนย์การเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ เป็นห้องอ านวยความ
สะดวกในการเข้าประกอบกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 
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     3.2 การพัฒนาครูผ่านกระบวนการนิเทศประเมินผลจากการพัฒนาวิชาชีพครู3 ด้าน 
ได้แก่   ด้านการปฏิบัติตนด้านความรู้และทักษะ และด้านการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล 
     3.3 นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาความรู้และทักษะชีวิตให้สมบูรณ์พร้อม
อยู่ในโลกแห่งอนาคต และใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพมีความสามารถครบทุกมิติโดยพิจารณา
ตามเกณฑ์ดังนี ้
      3.3.1 ร้อยละของเวลาเรียนที่เป็นการเรียนโดยการลงมือกระท า (Active 
Learning) 
      3.3.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนและปัญหาส่วนตัว และต้องการ
ได้รับการดูแลทันท ี
      3.3.3 ร้อยละท่ีเพ่ิมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
      3.3.4 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันจากหน่วยงานต่างๆ 
      3.3.5 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 
   4. ข้ันปรับปรุงและพัฒนา 
     โดยน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ และพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไปสรุปผลการ
ประเมิน และข้อเสนอแนะ 
     สรุปผลการด าเนินงานทั้ง 2 กิจกรรม ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
      1. โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ 
      2. ครูได้รับการพัฒนาวิชาชีพครู 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตนด้านความรู้และ
ทักษะ และด้านการปฏิบัติงาน 
      3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาความรู้และทักษะชีวิตให้สมบูรณ์
พร้อมอยู่ในโลกแห่งอนาคต และใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพมีความสามารถครบทุกมิติ 
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3. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ าเภอครบุร ีจังหวัดนครราชสีมา 
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4.  โรงเรียนบ้านแก่นท้าว  อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 



 

แนวทางการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน 112 

 

 
 



 

แนวทางการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน 113 

 

5.  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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ภาคผนวก ข 

การรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามกระบวนการ PLC ของคร ู
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-ตราโรงเรียน- 
รายงานผลการด าเนินการ 

การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
Professional Learning Community Logbook  

ปีการศึกษา........... 
 
 
 
 
 
 

นาย............................................. 
ครู  วิทยฐานะ  ครู............... 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน............................... 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................. 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
ของ.......................................................  

กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................................โรงเรียน..................................................... 
 
ชือ่กลุ่ม ..................................................................................................................   
ครั้งที ่.....  ภาคเรียนที่ …./2562  วัน/เดือน/ปี :  .......................................  
เริ่มด าเนินการเวลา  15.30 น. เสร็จสิ้นเวลา 16.30 น.  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น .....  ชั่วโมง  …….. นาที 
 

กิจกรรมครั้งนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study)   
(ท าเครื่องหมาย ลงในช่อง ) 
  ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Analyze & Plan)      
  ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรู้ (Do & See) 
  ขั้นที่ 3 สะท้อนความคิดและปรับปรุงใหม่ (Reflect & Redesign)  
จ านวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 6-8 คน โดยมีรายชื่อและบทบาทต่อกิจกรรม ดังนี้ (ข้ึนอยู่กับจ ำนวนผู้เข้ำร่วม) 

ที ่ ชื่อ-สกุล บทบาทหน้าที่ ลายมือชื่อ 

1 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน  

2 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/พีเลี้ยง/
โค้ช 

 

3. 
 

ครูร่วมเรียนรู้  

4. 
 

ครูร่วมเรียนรู้  

5. 
 

ครูร่วมเรียนรู้  

6. 
 

ผู้เชี่ยวชาญภายนอก  

1.  สภาพหรือกลุ่มปัญหา ............................................................................................................................. .... 
2.  งาน/กิจกรรม .......................................................................................... ................................................... 
3.  สมาชิกในกลุ่มน าเสนอปัญหา 
 1) คร.ู......................................................................... .......................................................................... 
 2) ครู....................................................................................................................................................   
 3) ครู....................................................................................................................................................   
 4) คร.ู................................................................................................................... ................................ 

5) คร.ู............................ ......................................................................................................................  
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4.  สมาชิกเลือกปัญหา ที่จะน ามาแก้ไขร่วมกัน จ านวน 1 ปัญหา 
   ............................................................................................................................. ........................................... 
5.  สมาชิกร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา/แนวทางการแก้ไข/ความรู้ที่น ามาใช้/การออกแบบ
กิจกรรม/จัดท าแผนด าเนินกจิกรรม (เพิ่มจ านวนครั้งตามประเด็นที่ประชุม) 
   ............................................................................................................................. ........................................... 
   ............................................................................................................................................... ......................... 
   ...................................................................................................... .................................................................. 
   ............................................................................................................................. ........................................... 
6.  ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม  
      
............................................................................................................................. ........................................... 
 

เลิกประชุมเวลา ........................ น. 
 
 

 
ลงชื่อ........................................................   ลงชื่อ........................................................ 

(.........................................................)     (.........................................................) 
ผู้สอนหลัก – model teacher หัวหน้ากลุ่มกิจกรรม/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 
  ลงชื่อ........................................................  
(.........................................................) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ 

ลงชื่อ........................................................  
(.........................................................) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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บันทึกเพิ่มเติม ครั้งท่ี ..../2562 (ถ้ามี) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพการปฏิบตัิกิจกรรม PLC  

 
ขั้นที่ 1 วิเคราะหแ์ละวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Analyze & Plan)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยด าเนนิการในวนัที่ .................................. เวลา 15.30 – 16.30 น.  

โดยด าเนนิการในวนัที่ ................. เวลา ............... – ...............น. สถานที่....................................   
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ของ.......................................................  

กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................................โรงเรียน..................................................... 
 
ชือ่กลุ่ม ..................................................................................................................   
ครั้งที ่.....  ภาคเรียนที่ …./2562  วัน/เดือน/ปี :  .......................................  
เริ่มด าเนินการเวลา  15.30 น. เสร็จสิ้นเวลา 16.30 น.  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น .....  ชั่วโมง  …….. นาที 
 

กิจกรรมครั้งนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study)   
(ท าเครื่องหมาย ลงในช่อง ) 
  ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Analyze & Plan)      
  ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรู้ (Do & See) 
  ขั้นที่ 3 สะท้อนความคิดและปรับปรุงใหม่ (Reflect & Redesign)  
 
จ านวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 6-8 คน โดยมีรายชื่อและบทบาทต่อกิจกรรม ดังนี้ (ข้ึนอยู่กับจ ำนวนผู้เข้ำร่วม) 

ที ่ ชื่อ-สกุล บทบาทหน้าที่ ลายมือชื่อ 

1 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน  

2 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/พีเลี้ยง/
โค้ช 

 

3. 
 

ครูร่วมเรียนรู้  

4. 
 

ครูร่วมเรียนรู้  

5. 
 

ครูร่วมเรียนรู้  

6. 
 

ผู้เชี่ยวชาญภายนอก  

1.  สภาพหรือกลุ่มปัญหา .................................................................................... 
2.  งาน/กิจกรรม การน าสู่การปฏิบัติ และ การสะท้อนผล ครั้งที่ 1 (การทดลองของ Model Teacher) 
3.  ผลการสังเกต 
...................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................... .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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 3.1  จุดเด่นในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
     3.2  จุดที่ต้องพัฒนาในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................................. ................ 
.................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

เลิกประชุมเวลา ........................ น. 
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(.........................................................) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ 

ลงชื่อ........................................................  
(.........................................................) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ภาพการปฏิบตัิกิจกรรม PLC  

 ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสงัเกตการเรียนรู้ (Do & See) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยด าเนนิการในวนัที่ .................................เวลา .......................น. - ..............................น. 
โดยด าเนนิการในวนัที่ ................. เวลา ............... – ...............น. สถานที่.................................... 
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แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
ของ.......................................................  

กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................................โรงเรียน..................................................... 
 
ชือ่กลุ่ม ..................................................................................................................   
ครั้งที ่.....  ภาคเรียนที่ …./2562  วัน/เดือน/ปี :  .......................................  
เริ่มด าเนินการเวลา  15.30 น. เสร็จสิ้นเวลา 16.30 น.  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น .....  ชั่วโมง  …….. นาที 
 

กิจกรรมครั้งนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study)   
(ท าเครื่องหมาย ลงในช่อง ) 
  ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Analyze & Plan)      
  ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรู้ (Do & See) 
  ขั้นที่ 3 สะท้อนความคิดและปรับปรุงใหม่ (Reflect & Redesign)  
 
จ านวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 6-8 คน โดยมีรายชื่อและบทบาทต่อกิจกรรม ดังนี้ (ข้ึนอยู่กับจ ำนวนผู้เข้ำร่วม) 

ที ่ ชือ่-สกุล บทบาทหน้าที่ ลายมือชื่อ 

1 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน  

2 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/พีเลี้ยง/
โค้ช 

 

3. 
 

ครูร่วมเรียนรู้  

4. 
 

ครูร่วมเรียนรู้  

5. 
 

ครูร่วมเรียนรู้  

6. 
 

ผู้เชี่ยวชาญภายนอก  

1.  สภาพหรือกลุ่มปัญหา .................................................................................... 

2.  งาน/กิจกรรม สรุปรายงานผล  ครั้งที่ 1 (อภิปราย และ สรุปผล)  
3.  สมาชิกแต่ละคนเสนอผลการสอน/การจัดกิจกรรมตามแบบ และ แผนกิจกรรม ไปใช้  
 3.1 ผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการ  
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 3.2 ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน / ครู / สมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่าย PLC 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................. ................................. 
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 3.3 คุณค่าที่เกิดต่อวงการศึกษา  
.............................................................. ................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
4.  สมาชิกร่วมกันอภิปรายและ สรุปผล 
............................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
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ภาพการปฏิบตัิกิจกรรม PLC  

 ขั้นที่ 3 สะท้อนความคิดและปรับปรุงใหม่ (Reflect & Redesign) 
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แบบสรุปการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC)  ปีการศึกษา........................... 
ของ.......................................................  

กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................................โรงเรียน..................................................... 
 

วัน เดือน ปี ชื่อกลุ่ม 
จ านวน
สมาชิก 

ชื่อกิจกรรม/ปัญหา ผลการจัดกิจกรรม ข้อเสนอแนะ บทบาท 
จ านวน 
ชั่วโมง 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวมเวลา  
       ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องทุกประการ 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้บันทึก/ครูผู้สอน    ลงชื่อ.............................................ผู้รับรอง      
                       (……………………………………..)                                         (......................................)   
                              ต าแหน่ง....................................................                                       ต าแหน่ง...................................................
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แนวทางการเขียนรายงานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

Guideline to Write Professional Learning Community Report 
………………………………………. 

 การเขียนรายงานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) ในขณะนี้ยังไม่มีรูปแบบหรือแนวทางการเขียนรายงานที่ชัดเจน จึงได้น าเสนอแนวทางการเขียนรายงาน
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพขึ้น เพ่ือให้ครูได้เลือกใช้เป็นแนวทางในการเขียนรายงานต่อไป โดย
ได้น าเสนอเป็น 3 รูปแบบดังนี้คือ 

1. การเขียนรายงานแบบง่าย เป็นการเขียนแบบง่าย ๆ ไม่เน้นทางวิชาการมากนัก  
เป็นการเขียนแบบวิจัยหน้าเดียวหรือแผ่นเดียว หรือรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การเขียนใช้
ลักษณะการเล่าเรื่อง (Story Telling) ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

1.1  ปัญหาคืออะไร ท าไมต้องท าเรื่องนี้ 
1.2  มีกระบวนการในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาอย่างไร มีทฤษฏีการเรียนรู้หรือหลักการของ 

การจัดการเรียนรู้อะไรที่น ามาใช้ 
1.3  ผลการแก้ปัญหาหรือผลการพัฒนาเป็นอย่างไร 
1.4  มีข้อเสนอแนะอะไรเพ่ือการพัฒนาให้ดีขึ้น 

2. การเขียนรายงานกึ่งวิชาการ มีลักษณะของการน าการเขียนวิจัย 5 บทมาประยุกต์ใช้ 
ในการเขียน แต่ไม่ครบ 5 บท อาจมีหัวข้อดังนี้ตามความเหมาะสม ได้แก่ 

2.1  ปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนา 
2.2  วัตถุประสงค์ 
2.3  ขอบเขต 
2.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
2.5  มีกระบวนการในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาอย่างไร มีทฤษฏีการเรียนรู้หรือหลักการของ 

การจัดการเรียนรู้อะไรที่น ามาใช้ 
2.6  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 
2.8  ผลการแก้ปัญหาหรือผลการพัฒนาเป็นอย่างไร 
2.9  การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

3. การเขียนรายงานเชิงวิชาการ โดยใช้รูปแบบการวิจัย 5 บท ซึ่งที่คาดหวังว่าถ้าหากครู 
สามารถเขียนรายงานการวิจัยจะสามารถน าไปใช้ตอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ด้านที่  
1 การจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัดที่ 5 “การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้” และด้านที่ 3 การพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ ตัวชี้วัดที่ 2 “การพัฒนาวิชาชีพ” ส าหรับครูทุกต าแหน่งทุกวิทยฐานะ นอกจากนั้นผลการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียนและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ สามารถส่งเป็นผลงานทางวิชาการเพ่ือขอเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษได้     อีกด้วย ดังนั้น หากเป็นไปได้ควรจัดท าหรือเขียนรายงานให้เป็น
รายงาน 5 บทในลักษณะของรายงานการวิจัย แต่ไม่เป็นการบังคับ ควรมีเนื้อหาดังนี้ 

3.1 ส่วนหน้า ประกอบด้วย ปกหน้า รองปก ปกใน ค าน า/กิตติกรรมประกาศ   
สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญแผนภูมิ สารบัญรูปภาพ 
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3.2 ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย 
3.2.1 บทที่ 1 ประกอบด้วยหัวข้อ ปัญหาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ 

ขอบเขตของรายงาน ค านิยามศัพท์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ประโยชน์ที่ได้รับ 
3.2.2 บทที่ 2 ประกอบด้วยหัวข้อวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทฤษฏีการเรียนรู้ 

หรือหลักการของการจัดการเรียนรู้อะไรที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
3.2.3 บทที่ 3 ประกอบด้วยหัวข้อวิธีด าเนินการรายงาน ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย ตัวแปร 

เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
3.2.4 บทที่ 4 ประกอบด้วยหัวข้อ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.2.5 บทที่ 5 ประกอบด้วยหัวข้อสรุปผลการรายงาน อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

3.3 ส่วนท้าย ประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผู้รายงาน รองปก ปกหลัง  
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ค าสั่งโรงเรียน................................ 
ที่......... /2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการPLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

-------------------------------------------------------------------- 
 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ในสถานศึกษา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างยั่งยืน  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมาย อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ.2546 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่  สร้างความเข้าใจ  ความตระหนัก  ให้ค าปรึกษา  ชี้แนะ   
ติดต่อ  ประสานงาน  และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

   1.1  ...................................................    ผอ.ร.ร..........................................  ประธานกรรมการ 
    1.2  ................................................... รอง ผอ.ร.ร................................. รองประธานกรรมการ 
    1.3  ................................................... ครู ร.ร.........................................   กรรมการ 
    1.4  ................................................... ครู ร.ร.......................................  กรรมการ/เลขานุการ 
  2. คณะกรรมการวางแผนด าเนินงาน  ประกอบด้วย (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ) 
     2.1  ................................................... ครู ร.ร.........................................   ประธานกรรมการ 
  2.2  ................................................... ครู ร.ร.........................................  กรรมการ 
              2.3  ................................................... ครู ร.ร.........................................  กรรมการ 

2.4  ................................................... ครู ร.ร.........................................  กรรมการ 
   2.5  ................................................... ครู ร.ร.........................................  กรรมการ 
              2.6  ................................................... ครู ร.ร.........................................  กรรมการ/เลขานุการ   
   มีหน้าที ่ 1. วางแผน/ออกแบบการด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

  2. เสนอโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 
  3. ก าหนดปฏิทินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
  4. จัดท าแบบนิเทศ แบบประเมิน และ PLC Logbook 
  5. นิเทศ ก ากับ ตดิตาม 

 3. คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
      3.1 ...................................................  ครูวิชาการ ร.ร......................................ประธานกรรมการ 
 3.2 คณะครู จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 --- 
 3… ...................................................  ครู ร.ร...................................... กรรมการ/เลขานุการ   
 มีหน้าที่ 1. ประสานงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในแต่ละกลุ่ม 
   2. ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC /จดบันทึก PLC Logbook 
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   3. สรุปและรายงานผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
   4. ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม/ระดับ/งาน 
   5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 4. คณะกรรมการด าเนินงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) ประกอบด้วย 
 4.1  ...................................................  ครู ร.ร......................................ประธานกรรมการ 
 4.2  ...................................................  ครู ร.ร......................................รองประธานกรรมการ 
 4.3  ...................................................  ครู ร.ร......................................กรรมการ 
 4.4  ...................................................  ครู ร.ร......................................กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที ่ 1. ส ารวจการสรุปและรายงานผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของทุกกลุ่ม 
   2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show&Share)  
   3. ตัดสินผลงาน/นวัตกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
 5. คณะกรรมการประเมินผล  
 5.1  ...................................................  ครู ร.ร......................................ประธานกรรมการ 
 5.2  ...................................................  ครู ร.ร......................................รองประธานกรรมการ 
 5.3  ...................................................  ครู ร.ร......................................กรรมการ 
 5.4  ...................................................  ครู ร.ร......................................กรรมการ/เลขานุการ 
  มีหน้าที่ 1. สรุปผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 
    2. จัดท าเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้มีผลงานระดับดีเยี่ยม ดีมาก และดี 
    3. จัดท ารูปเล่ม พร้อมเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
 

  ให้ผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้   ปฏิบัติ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้  
ความสามารถ  และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
     สั่ง  ณ วันที่............เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2562 
 
       

 
 
 
 

 

    ลงชื่อ      
          (..........................................)           
ผู้อ านวยการโรงเรียน............................ 
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
 ดร.ละออตา  พงษ์ฤทัศน์ ผู้อ านวยการส านักงาเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา               
                                                     หนองคาย เขต 2 
 นายอ านวย  ทิพย์ก าจร รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
คณะท างาน 
 นายสมพงษ์  มหาโยธี ศึกษานิเทศก์  สพป.หนองคาย เขต 2 
 นางสาวนิยากร  ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์  สพป.หนองคาย เขต 2 
 ดร.อรอุมา   บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์  สพป.หนองคาย เขต 2 
 นางกัญญาณัฐ  ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์  สพป.หนองคาย เขต 2 
 นางออมสิน  เถายะบุตร ศึกษานิเทศก์  สพป.หนองคาย เขต 2 
 ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.กัลยกร พรมนาไร่ ศึกษานิเทศก์  สพป.หนองคาย เขต 2 
 นางรินทร์ลภัส  ตั้งสมบัติสันติ ครู รร.อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 
 นางอรพินทร์  โพธิ์หะนาม ครู รร.บ้านนายาง 
 นางปริญฎา  อุ่นวิเศษ ครู รร.อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 
 นางสนธยา  บุตรสาระ ครู รร.บ้านนายาง 
 นายชาฤติ   ชนาภาณิชยกุล ครู รร.บ้านดงสระพัง 
 ว่าที่ ร.ต.เสรี  ทองค า ครู รร.เวทีราษฎร์บ ารุง 
 นางสาวอภิญญา  ชนชนะกุล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 นางสาวมัทธิดา  พงษ์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 


