
 
 

ใบความรูท่ี 1  

การสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพดวยการพัฒนาบทเรียนรวมกัน: แนวคิดและแนวทางสูความสําเร็จ  

 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาริณี ตรีวรัญู 

 

คําอธิบาย ใบความรูท่ี 1 เรื่อง การสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพดวยการพัฒนาบทเรียนรวมกัน: 

แนวคิดและแนวทางสูความสําเร็จนี้ เปนบทความวิจัยของผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาริณี ตรีวรัญู  

อาจารยประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตีพิมพบทความวิจัย

ในวารสารครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปท่ี 45 ฉบับท่ี 1 ประจําเดือน มกราคม-มีนาคม 2560  

ซ่ึงใบความรูนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาไดศึกษาความรูและนําไปใชในกิจกรรมใบงานท่ี 1  

การยกระดับกรณีตัวอยางใหเปนกิจกรรม PLC 

 

 

การสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพดวยการพัฒนาบทเรียนรวมกัน: แนวคิดและแนวทางสูความสําเร็จ  

(Development of Professional Learning Community through Lesson Study:  an Approach 

and Guideline for Success) 

 

บทคัดยอ 

  ชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community-PLC) คือ การรวมกลุม

ทํางานแบบรวมมือรวมพลังของผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาผูเรียน การจัดการ

เรียนการสอน และคุณภาพการศึกษา โดยใชกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ การถอดบทเรียน การสืบสอบ

เพ่ือสะทอนผลเชิงวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังคานิยม วิสัยทัศน ภาวะผูนํา และประสบการณการ

ปฏิบัติสวนบุคคลรวมกันอยางตอเนื่อง แตดวยการดําเนินงานตามแนวคิดนี้ไมไดมีข้ันตอนหรือรูปแบบการ

ดําเนินงานท่ีสําเร็จรูปเปนรูปธรรม ผูสนใจจึงสามารถใชการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson Study) เปนอีก

หนึ่งทางเลือกในการดําเนินงานได เนื่องจากมีหลักการและกระบวนการท่ีชัดเจน สอดคลองกับแนวคิดชุมชนแหง

การเรียนรูเชิงวิชาชีพ และสามารถชวยพัฒนาครู ผูเรียน สภาพการเรียนการสอน และสัมพันธภาพของบุคลากร

ในสถานศึกษาไดพรอมกัน แตท้ังนี้ ตองอาศัยการสรางความเขาใจท่ีถูกตอง การใชเทคนิควิธีในแตละข้ันตอน

ของการดําเนินงาน การสื่อสารทางบวก และการมีสวนรวมของผูบริหาร จึงสามารถสรางความเปลี่ยนแปลง 

สําเร็จผล และเกิดชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพไดอยางแทจริง 

 

 

 

 

 



 
 

บทนํา 

  การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู คือ กลไกสําคัญและสงผลโดยตรงตอการพัฒนา

คุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงแนวทางสงเสริมใหครูมีสมรรถภาพในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

คุณภาพนั้นมีอยูหลากหลายแนวทาง ตลอดระยะเวลาหลายปท่ีผานมา แนวทางการพัฒนาครูไดเริ่มปรับเปลี่ยน

จากรูปแบบเดิมท่ีมักใชการฝกอบรมระยะสั้น ซ่ึงหนวยงานตนสังกัดมักเปนผูกําหนดสาระสําคัญของการอบรมท่ี

อาจไมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการท่ีแทจริงของครูและนักเรียนในสถานศึกษาแตละแหงมาเปน

แนวทางของการพัฒนาครูโดยใชบริบทชั้นเรียนและสถานศึกษาเปนฐาน (Classroom / School-based 

Development) ผานการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกันและกันของครูและผูท่ีเก่ียวของบนพ้ืนฐานของความเขาใจใน

บริบทและสภาพปญหาจริงของนักเรียนและสถานศึกษาของตน ในลักษณะของการสรางชุมชนแหงการเรียนรู

เชิงวิชาชีพท่ีสามารถดําเนินการไดภายในสถานศึกษาโดยบูรณาการสูการทํางานตามปกติท่ีครูไมจําเปนตอง 

ละท้ิงนักเรียน ชั้นเรียน และโรงเรียนของตน เพ่ือไปรับการอบรมหรือพัฒนาตนเองนอกสถานท่ี ถือเปนการ

พัฒนาครูท่ีคืนครูสูศิษยซ่ึงสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงสถาพ “การเรียน” และ “การสอน” ไดอยางแทจริง 

อยางไรก็ดี ดวยชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพไมไดมีวิธีการหรือแนวทางสําเร็จรูปท่ีใชไดอยางสอดรับกับทุก

บริบทของทุกสถานศึกษา มักเปนผลใหมีผูท่ีเขาใจและดําเนินงานตามแนวทางนี้ไมถูกตอง บทความนี้จึงมี

วัตถุประสงคเพ่ือสรางความเขาใจและเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานพัฒนาครูและการเรียนการสอนตาม

แนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ โดยใชการพัฒนาบทเรียนรวมกัน ซ่ึงเปนแนวทางท่ีมีข้ันตอนชัดเจนและ

ไดรับความนิยมเปนอยางสูงในปจจุบัน 

 

1. ชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพคืออะไร มีแนวทางการดําเนินงานอยางไร: สาระสําคัญของชุมชนแหง

การเรียนรูเชิงวิชาชีพ 

เม่ือกลาวถึงชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพนั้น หลายครั้งพบวามักมีผูเขาใจคลาดเคลื่อนวาชุมชนแหง 

การเรียนรูเชิงวิชาชีพ คือ วิธีสอน รูปแบบการฝกอบรมระยะสั้น การใหสถานศึกษาเปนแหลงฝกอาชีพแก

ชุมชน การใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการฝกอาชีพแกนักเรียน หรือการใหนักเรียนไดเรียนรูงานอาชีพจาก

แหลงเรียนรูภายในชุมชน ซ่ึงความเขาใจเหลานี้สงผลใหเกิดการดําเนินงานท่ีคลาดเคลื่อนไปและไมเกิดผลตาม

เปาหมาย 

 แทจริงแลว “ชุมชนแหงการเรียนรู เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)”  

คือ การรวมกลุมแบบรวมมือรวมพลังของผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาในลักษณะของชุมชนเชิงวิชาการท่ี

มีเปาหมายเพ่ือพัฒนาผูเรียน การจัดการเรียนการสอน และคุณภาพการศึกษา โดยใชกระบวนการเรียนรูจาก

การปฏิบัติ การถอดบทเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง ซ่ึงมีลักษณะสําคัญท่ีเชื่อมโยง

สัมพันธ กันสูการพัฒนาคุณภาพของ ท้ังผูสอน ผู เรียน และผู เ ก่ียวของในการจัดการศึกษา ดังนี้  

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2558, DuFour, 2007, Hord, Roussin & Sommers, 2009 และ Martin, 2011) 

 

 



 
 

1) การแลกเปล่ียนคานิยมและวิสัยทัศน (Shared values and vision) สมาชิกในชุมชนตองมี 

การแลกเปลี่ยนมุมมอง วิสัยทัศน ความคิด และประสบการณของผูรวมวิชาชีพและผูเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการมี

คานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน การกําหนดพันธกิจ การดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและการจัด

การศึกษา ผานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย เนื่องจากการมีพันธสัญญาและพันธกิจท่ีชัดเจนรวมกัน

เปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาเปนชุมชนการเรียนรู (Learning Community) ในสถานศึกษา 

การมีวัฒนธรรมรวมพลัง (Collaborative Culture) เปนการรวมมือรวมพลังพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันของ

ครู ผูบริหาร และชุมชนในการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูความสามารถในวิชาชีพ การ

จัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายภายใตเปาหมายเดียวกัน 

2) การรวมกันรับผิดชอบตอการพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน (Collective Responsibility 

For Students Learning/Focus on Students Outcome) เปนการใหความสําคัญแกผลลัพธการเรียนรู 

(Learning Outcomes) ของผูเรียน มีเปาหมายหลักซ่ึงเปนเปาหมายรวมกันของสมาชิกทุกคน คือ เพ่ือ

พัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยาง

ตอเนื่อง โดยอยูบนพ้ืนฐานความเชื่อท่ีวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูได   

3) การจัดปจจัยเง่ือนไขสนับสนุนโครงสรางการดําเนินงาน และความสัมพันธของบุคลากร  

(Supportive Conditions Structural Arrangements and Collegial Relationships) การสนับสนุน

และแลกเปลี่ยนภาวะผูนํา (Supportive and Share Leadership) เปนการเตรียมความพรอมสนับสนุน

ทรัพยากรโดยผูบริหารและผูเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินงานของชุมชนท้ังการจัดกลุม การสังเกตชั้นเรียน   

การแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือกิจกรรมอ่ืนๆ เปนไปไดดวยดี รวมท้ังเปดโอกาสใหผูสอนเปนผูนําและตัดสินใจเชิง

วิชาการ 

4) การสืบสอบเพ่ือสะทอนผลเชิงวิชาชีพและการแลกเปล่ียนประสบการณการปฏิบัติสวนบุคคล 

(Reflective Professional Inquiry and Shared Personal Practice) เปนการสนทนาแลกเปลี่ยน

ความรูและประสบการณกันระหวางสมาชิกในชุมชนการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวาง

ครูผูสอนแตละคน ผูเชี่ยวชาญ นักการศึกษา และผูบริหารเก่ียวกับการปฏิบัติงานสอนและการจัดการเรียนรู 

เพ่ือสะทอนผลการปฏิบัติงาน รวมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติท่ีชวยใหผูเรียนเรียนรูไดดีข้ึน เพ่ือชวย

จัดระบบความรู เพ่ือชวยใหครูมีความรูเรื่องผูเรียน หลักสูตร เทคนิควิธีสอน เนื้อหา สื่อ และแหลงการเรียนรู 

ซ่ึงสงผลตอการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเพ่ือสรางความรูท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา

ความรูความสามารถในวิชาชีพของสมาชิกในชุมชนและคุณภาพผูเรียน โดยมุงเนนเรียนรูรวมกันของทุกฝาย 

มิใชเพียงการนําเสนอความรู 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 1 ลักษณะสําคัญของชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ 

 

 สรุปไดวา การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพครู ผูเรียน และการเรียนการสอนตามแนวทางของชุมชนแหง

การเรียนรูเชิงวิชาชีพเปนการทํางานรวมกันของกลุมครูและผูเก่ียวของ โดยมีเปาหมายหลักท่ีการพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียนผานการรวมกันกําหนดเปาหมาย พันธกิจ แนวทางการดําเนินงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันอยางตอเนื่องบนพ้ืนฐานของการมีคานิยมรวมและการทํางานแบบรวมมือรวมพลัง 

 อยางไรก็ดี ชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพไมใชโปรแกรมสําเร็จรูปหรือหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น 

แตเปนวิถีชีวิตและแนวทางการดําเนินงานท่ีครูและบุคลากรในสถานศึกษารวมกันปรับปรุงการทํางานอยาง

ตอเนื่องในระยะยาวเพ่ือมุงไปสูความสําเร็จภายใตเปาหมายเดียวกัน มุงเนนการเรียนรูท่ีจะเกิดข้ึน โดยอาศัย

การพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน เพ่ือชวยใหเกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาทุกระดับ (DuFour, 2007) 

ท้ังนี้ ชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพเปนแนวคิดท่ีมีความเปนนามธรรม ไมไดมีข้ันตอนการดําเนินงานหรือแนว

ปฏิบัติท่ีชัดเจน แตมีภารกิจสําคัญท่ีสมาชิกชุมชนตองวางแผนและดําเนินการรวมกัน 7 ประการ ไดแก 

(1) การทบทวนตรวจสอบทรัพยากรตนทุนของสถานศึกษา 

(2) การกําหนดเปาหมายดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนท่ีชัดเจน 

(3) การระบุสมรรถภาพครูเพ่ือพัฒนาผูเรียนท่ีสอดคลองกับเปาหมายดานผูเรียน 

(4) การกําหนดแนวทาง/วิธีการพัฒนาผูเรียนท่ีนําไปสูเปาหมาย 

(5) การกําหนดแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากร 

(6) การจัดปจจัยสนับสนุนการพัฒนาผูเรียน โดยผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของและ 

(7) การจัดปจจัยสนับสนุนการพัฒนาครู โดยผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ 

ดังแสดงในแผนภาพ 2 รูปแบบ “นกขยับปก” ของชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ  

 



 
 

 
 

แผนภาพ 2 รูปแบบ “นกขยับปก” ของชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ 

(ปรับจากเรวณี ชัยเชาวรัตน, 2559: 16-18) 

 

 แผนภาพรูปแบบนกขยับปกขางตนนี้ เปนการอุปมาเพ่ืออธิบายถึงภารกิจสําคัญในการดําเนินงานตาม

แนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพใหเปนรูปธรรมวาการดําเนินงานพัฒนาผูเรียนตามแนวทางนี้ จะไมได

มุงตรงไปท่ีการพัฒนาผูเรียนอยางทันทีทันใด แตใหความสําคัญกับการแสวงหาแนวทางพัฒนาครูใหมี

สมรรถภาพเพียงพอท่ีจะพัฒนาผูเรียนไดตามเปาหมาย (เรวณี ชัยเชาวรัตน, 2559: 16-18) กลาวคือ 

การทํางานตามแนวทางนี้มีครูเปนหัวใจสําคัญและเปนศูนยกลางของการพัฒนา เพราะครูคือผูมีหนาท่ีโดยตรง

ในการพัฒนาผูเรียน การดําเนินงานจึงควรเริ่มจาก 

(1) การพิจารณาตนทุน/ทรัพยากรของสถานศึกษาวามีบริบท สภาพปญหาและความตองการอยางไร 

มีนโยบายหรือจุดเนนใด มีบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องใด มีเครือขายความรวมมือใดบาง และ

ผูเรียนมีปญหาหรือสิ่งท่ีตองพัฒนาในเรื่องใด เพ่ือนํามาสู 

(2) การกําหนดเปาหมายการพัฒนาผูเรียน ซ่ึงสมาชิกทุกคนตองมองเห็นภาพความสําเร็จของผูเรียน 

ท่ีชัดเจนรวมกัน จากนั้น พิจารณาวาการท่ีครูจะสามารถพัฒนานักเรียนใหไดผลตามเปาหมายดังกลาวได  

ครูจําเปนตองมี 

(3) ความรูความสามารถใดบาง ควบคูไปกับการแสวงหา 

(4) วิธี แนวทาง หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามเปาหมาย (ปกขวาของนก) 

เปนสิ่งท่ีครูพึงรูและปฏิบัติได และ  

(5) วิธีหรือแนวทางการทํางาน แนวทางการพัฒนาครูของสถานศึกษา (ปกซายของนก) โดยตองให 

ความสําคัญในการดําเนินงานท้ัง 2 ดาน (ปกซายและปกขวา) คือ การพัฒนาครูและการพัฒนาผูเรียนอยาง

สมดุล โดยมีผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ เชน ผูอํานวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการจาก

ภายนอก ผูปกครองหรือชุมชน ทําหนาท่ีเหมือน “ลมใตปก” ท่ีรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและชวยจัดปจจัย



 
 

สนับสนุนเพ่ือหนุนเสริมเติมพลังใหครูสามารถขับเคลื่อนการทํางานพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

การจัดปจจัยหนุนเสริมเพ่ือพัฒนาครู 

(6) เชน การสนับสนุนและ จัดตารางเวลาทํางานใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานและแลกเปล่ียนเรียนรู  

การกําหนดนโยบายและแผนงานท่ีชัดเจน การจัดสถานท่ี การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ การใหคําปรึกษา  

สวนการจัดปจจัยหนุนเสริมเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

(7) เชน การสนับสนุนสื่อและทรัพยากร การประสานงานผูเชี่ยวชาญ การจัดอบรมเติมเต็มความรูใน 

ประเด็นท่ีเก่ียวของกับปญหา/เปาหมายดานผูเรียนหรือตามความตองการจําเปนของสถานศึกษา ซ่ึงทําใหการ

อบรมเปนไปอยางมีคุณคาและมีความหมายมากกวาการใหครูเขาอบรมในเรื่องท่ีไมเก่ียวของ ซ่ึงเม่ือวางแผน

และดําเนินการทุกภารกิจอยางสัมพันธสอดคลองกันแลว ยอมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในสถานศึกษา 

เกิดการพัฒนาบุคลากรทุกฝายอยางรอบดาน และสงผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 อยางไรก็ตาม ดวยการสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพในแตละสถานศึกษามิไดมีข้ันตอน 

แนวทาง หรือสูตรสําเร็จตายตัว แตละสถานศึกษาตองพิจารณาบริบทและทรัพยากรตนทุนของตนเพ่ือเลือกใช

แนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดดวยตนเอง แนวทางหนึ่งท่ีไดรับการยอมรับเปนอยางสูงตลอดระยะเวลาหลายปท่ีผาน

มาท้ังจากนักวิชาการดานการพัฒนาวิชาชีพครู ผูบริหารและครูในสถานศึกษาท้ังในระดับชาติและนานาชาติวา

เปนแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งในการยกระดับคุณภาพท้ังการเรียนรูของผูเรียน สภาพการจัดการเรียนการ

สอน และสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู รวมถึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีชวยสรางชุมชนแหงการเรียนรู

เชิงวิชาชีพได เปนรูปธรรม แนวทางดังกลาวก็คือ “การพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson Study)” 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2555) หรือเดิมคือ “การศึกษาผานบทเรียน” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2551) แนวทางนี้มี

ผูสนใจและใหความสําคัญเปนจํานวนมากจนเกิดการรวมตัวกันเปนเครือขายของผูสนใจศึกษาวิจัยและ

ดําเนินงานพัฒนาบทเรียนรวมกันในระดับนานาชาติชื่อวา The World Association of Lesson Studies 

(WALS) ซ่ึงปจจุบันมีสมาชิกจากกวา 30 ประเทศท่ัวโลก (WALS, 2016) ในท่ีนี้ จึงขอเสนอแนวทางการพัฒนา

บทเรียนรวมกัน ซ่ึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพในระดับสถานศึกษาท่ีมุง

ใหเกิดการพัฒนาครูเพ่ือผูเรียน 

 

2. การพัฒนาบทเรียนรวมกันคืออะไร สงผลดีตอผูเรียนและผูสอนอยางไร เช่ือมโยงสูชุมชนแหงการเรียนรู 

เชิงวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางไร?: สาระสําคัญและคุณคาของการพัฒนาบทเรียนรวมกัน 

 การพัฒนาบทเรียนรวมกันเปนแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนา

วิชาชีพครูท่ีมีตนกําเนิดจากประเทศญ่ีปุนวาดวยการทํางานแบบรวมมือรวมพลัง (Collaborative Work) 

ของกลุมครู ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพของตน และการพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียนอยางเปนระบบ ตอเนื่อง ในระยะยาว ในบริบทการทํางานจริงในชั้นเรียนและโรงเรียนของตนเอง โดย

ครูดําเนินการตามข้ันตอนของกระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson study Process) ท่ีมีลักษณะ

เปนวงจรและมีระยะการดําเนินงาน 3 ระยะ ซ่ึงมีผูรูและผูท่ีเก่ียวของรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยในแตละ

ระยะ ไดแก 



 
 

1) ระยะวางแผน (ระยะกอนสอน: Plan) ประกอบดวย 

1.1 การศึกษาและระบุสภาพปญหาในการเรียนรูของผูเรียน 

1.2 การกําหนดเปาหมายและการวางแผนงานพัฒนาบทเรียนรวมกันของสมาชิกกลุม บนพ้ืนฐาน 

ของการวิเคราะหสภาพปญหาของผูเรียน นโยบายหรือจุดเนนของสถานศึกษา ตลอดจนบริบทท่ีเก่ียวของ และ 

1.3 การวางแผนบทเรียนของครู โดยครูเลือกบทเรียนท่ีสอดคลองกับเปาหมายมาจัดทําแผนการ 

จัดการเรียนรูและเตรียมการสอน ซ่ึงโดยท่ัวไปมักเลือกบทเรียนท่ีมีความทาทายและจัดการเรียนการสอนได

ยาก ซ่ึงคําวา “บทเรียน” ในท่ีนี้มีความหมายครอบคลุมถึงแผนการจัดการเรียนรู สภาพการจัดการเรียนการ

สอน และผลการเรียนรูของผูเรียน 

2) ระยะปฏิบัติการสอนและสังเกตในช้ันเรียน (ระยะปฏิบัติการสอน: See-Teaching &  

Observation) เปนการท่ีครูนําบทเรียนท่ีไดวางแผนรวมกันไปใชจัดการเรียนการสอนแกผูเรียนแลวสมาชิกทุก

คนรวมกันสังเกตและเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการคิดและการเรียนรูของผูเรียนโดยตรง

ในขณะเรียน และ 

3) ระยะสะทอนผล (ระยะหลังสอน: Reflect) ประกอบดวย 

3.1) การสืบสอบผลการปฏิบัติงาน เปนการรวมกันอภิปรายผลการปฏิบัติงานจากขอมูลและ 

หลักฐานเชิงประจักษท่ีไดจากการสังเกตชั้นเรียน เพ่ือใหไดความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะท่ีนําไปสูการปรับปรุง

บทเรียนใหดียิ่งข้ึน ซ่ึงเม่ือปรับปรุงแกไขบทเรียนแลว อาจนําบทเรียนดังกลาวไปสอนอีกครั้ง (Reteach) กับ

ผูเรียนกลุมใหมโดยครูคนเดิมหรือครูคนอ่ืน และ 

3.2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยกลุมครูรวบรวมขอมูล สรุปขอเรียนรู และนําเสนอผลการเรียนรูท่ี 

ไดแกครูและบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือขยายผลและเติมเต็มความรู เม่ือไดบทเรียนท่ีมีคุณภาพแลว กลุมก็สามารถเริ่มตน

ดําเนินการตามวงจรพัฒนาบทเรียนรวมกันกับบทเรียนใหมท่ีสอดคลองกับเปาหมายเดิมท่ีไดกําหนดไวหรือตาม

เปาหมายใหมไดตอไป ในแตละบริบทของการดําเนินงานพัฒนาบทเรียนรวมกัน อาจมีจํานวนและลําดับ

ข้ันตอนแตกตางกันไป เนื่องจากกลุมสามารถปรับข้ันตอนการดําเนินงานใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทการ

ปฏิบัติงานจริงของตนไดโดยยังคงไวซ่ึงองคประกอบสําคัญของกระบวนการ ไดแก 

 (1) การทํางานแบบรวมมือรวมพลังของกลุมครู 

 (2) การกําหนดประเด็นการพัฒนาบทเรียนรวมกันท่ีมาจากสภาพปญหาดานการคิดหรือ 

การเรียนรูของผูเรียนในการเรียนการสอนจริง 

(3) การสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเรียนรูและการคิดของผูเรียนโดยตรงในขณะเรียน 

ตามปกติ 

  (4) การใหผลสะทอนและการอภิปรายผลการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของขอมูลเชิงประจักษ 

  (5) การดําเนินการในระยะยาวและขับเคลื่อนกระบวนการใหสอดคลองกับบริบทการทํางาน 

จริงโดยครู และ 

  (6) การมีสวนรวมของผูรู โดยเฉพาะอยางยิ่งในการรวมสังเกตชั้นเรียนและสะทอนผล ท้ังนี้ 



 
 

เพ่ือใหไดบทเรียนท่ีมีคุณภาพ ใชไดผลจริง นักเรียนไดรับการพัฒนาตามเปาหมาย ครูเกิดการเรียนรูและได

พัฒนาวิชาชีพของตน (ชาริณี ตรีวรัญู, 2552, 2558) 

 ลักษณะสําคัญของการพัฒนาบทเรียนรวมกัน คือ ครูพัฒนาตนเอง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนไป

พรอมๆ กับพัฒนานักเรียนของตนผานกระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกันในสภาพการจัดการเรียนการสอน

ตามปกติในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบและในโรงเรียนของตนเอง ทําใหครูสามารถพัฒนาตนเองไดโดยไมตองแยก

สวนออกจากงานพัฒนานักเรียนและไมตองละท้ิงนักเรียน การพัฒนาบทเรียนรวมกันจึงถือไดวาเปนวิธีทํางาน

พัฒนาการเรียนการสอนท่ีท้ังมี “คุณคาและคุมคา” ดวยเปนวิธีทํางานท่ีลงทุนนอยแตไดผลมาก เพราะเปนการ

ทํางานตามปกติของครูท่ีหองเรียนของตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชงบประมาณใดๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือไปจากการ

ลงทุนเวลาสําหรับการวางแผนจัดระบบงานและสําหรับการสนทนาเชิงวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนกับ

เพ่ือนรวมวิชาชีพใหมากข้ึน จึงถือเปน “การพัฒนาครูท่ีคืนครูสูผูเรียน” และชวยใหผูเก่ียวของทุกฝายไดพัฒนา

ไปพรอมกันอยางแทจริง ผูบริหารและครูจากสถานศึกษาหลายแหงท่ีไดดําเนินงานตามแนวทางนี้ไดแสดง

ทัศนะถึงคุณคาของการพัฒนาบทเรียนรวมกันวามีหลายประการ อาทิ การพัฒนาบทเรียนรวมกันชวยกระตุน

ใหครูเกิดความกระตือรือรน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนไปในทางท่ีดีข้ึน มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพและมีแรง

บันดาลใจในการพัฒนาตนเอง รูสึกม่ันใจในการสอนยิ่งข้ึน ไดรูจักนักเรียนเพ่ิมมากข้ึน เนื่องดวยครูไดมีเพ่ือน

คูคิด มีกัลยาณมิตรทางวิชาชีพท่ีชวยสังเกตนักเรียนและใหคําแนะนําเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจนชวย

เสริมสรางบรรยากาศในการเรียนรูท่ีดีและปฏิสัมพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียน ซ่ึงสงผลใหนักเรียนมีเจตคติท่ี

ดีตอการเรียนและมีพฤติกรรมการเรียนดียิ่งข้ึน โดยในระยะยาวจะสงผลตอการชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ในท่ีสุด 

ยิ่งไปกวานั้น การพัฒนาบทเรียนรวมกันยังสามารถลดความโดดเดี่ยวในการทํางาน ชวยเสริมสรางสัมพันธภาพ

อันดีระหวางบุคลากร ชวยใหผูบริหารและครูมีสัมพันธภาพท่ีดียิ่งข้ึนท้ังสัมพันธภาพเชิงวิชาการ วิชาชีพ และ

สัมพันธภาพสวนตัว ตลอดจนเกิดความไววางใจ ยอมรับซ่ึงกันและกัน เกิดเจตคติท่ีดีตอการทํางานรวมกัน มี

เปาหมายในการทํางานเพ่ือพัฒนาผูเรียนรวมกันชัดเจนยิ่งข้ึน โรงเรียนเกิดบรรยากาศการทํางานเชิงวิชาการ

มากข้ึน ชั้นเรียนของครูแตละคนเริ่มมีความเปนสาธารณะท่ีผูเก่ียวของไดมีสวนรวมพัฒนาและชวยใหเกิด

ชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ 

 เม่ือพิจารณาลักษณะสําคัญของการดําเนินงานพัฒนาบทเรียนรวมกันจะเห็นไดวามีความสอดคลอง

กับลักษณะสําคัญของชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพท้ัง 5 ประการ ไดแก 

1) การแลกเปลี่ยนคานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน ซ่ึงการพัฒนาบทเรียนรวมกันเปดโอกาสใหสมาชิกได 

กําหนดเปาหมายรวมกันและเอ้ือโอกาสใหสมาชิกแตละคนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิด ความเชื่อเก่ียวกับ

ผูเรียน การจัดการเรียนการสอน และการจัดการศึกษาของตนกับสมาชิกคนอ่ืนๆ 

2) การมีวัฒนธรรมรวมมือรวมพลัง ซ่ึงการพัฒนาบทเรียนรวมกันมีการทํางานแบบรวมมือรวมพลัง 

เปนพ้ืนฐาน และสามารถใชระดมความรวมมือของบุคลากรได 

3) การรวมกันรับผิดชอบตอการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงเปาหมายสําคัญของ 

การพัฒนาบทเรียนรวมกัน คือ การพัฒนาผูเรียนผานความรวมมือของครูและผูเก่ียวของ 

4) การจัดปจจัยเง่ือนไขสนับสนุนโครงสรางการดําเนินงาน ความสัมพันธของบุคลากร และการ 



 
 

สนับสนุนภาวะผูนํา ซ่ึงการพัฒนาบทเรียนรวมกันมีการรวมกลุมตามความสนใจ มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรูตั้งแตในระดับคูสอน/กลุมยอย ระดับชวงชั้นหรือกลุมสาระการเรียนรู และระดับสถานศึกษาอยางเปน

ลําดับ ตลอดจนมีระบบกิจกรรมท่ีเอ้ือตอความสัมพันธท่ีใกลชิด การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และการ

ดําเนินงานอยางเปนระบบ รวมถึงเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนไดมีโอกาสเปนผูนําเชิงวิชาการดานการ

พัฒนาการเรียนการสอน และ 

5) การสืบสอบเพ่ือสะทอนผลเชิงวิชาชีพและการแลกเปลี่ยนประสบการณการปฏิบัติสวนบุคคล ซ่ึง 

การพัฒนาบทเรียนรวมกันมีข้ันตอนสําคัญของการสะทอนผลเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงแนวทางพัฒนาการเรียน

การสอนเปนระยะอยางตอเนื่อง 

 นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาจากรูปแบบนกขยับปกท่ีเสนอไวขางตนก็พบวา การพัฒนาบทเรียนรวมกัน

เปนแนวทางการดําเนินงานท่ีมีความสอดคลองกับภารกิจสําคัญของชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพในทุกมิติ 

ตั้งแตการกําหนดเปาหมายดานผูเรียน การใหความสําคัญกับการพัฒนาครูไปพรอมๆ กับการพัฒนาผูเรียน 

การมีสวนรวมของผูบริหารและผูรูท่ีชวยสนับสนุนการทํางานของครู โดยการพัฒนาบทเรียนรวมกันสามารถทํา

หนาท่ีเสมือน “ปกซาย” ท่ีวาดวยแนวทางการพัฒนาครูหรือแนวทางการทํางานของครู หรืออาจเทียบเทา

ภารกิจสําคัญท้ังหมด เพราะการทํางานพัฒนาบทเรียนรวมกันไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน วิธีคิด และ

บทบาทของครูและผูเก่ียวของไวอยางครอบคลุมในทุกภารกิจโดยมีเปาหมายหลักอยูท่ีการพัฒนาผูเรียนและ

การเรียนรูรวมกันของสมาชิก โดยเม่ือมองในภาพรวม ชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพมีลักษณะเปนสภาพหรือ 

“หลักการ” ทํางานพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพของกลุมบุคคล องคกร/สถานศึกษา หรือเครือขาย ในขณะท่ี

การพัฒนาบทเรียนรวมกันมีลักษณะเปนวิธีหรือ “กระบวนการ” ทํางานท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนการสอน

ในระดับชั้นเรียนใหมีคุณภาพของกลุมครูโดยการสนับสนุนของผูเก่ียวของ ซ่ึงนําไปสูการเรียนรูรวมกันของทุก

ฝายจนขยายผลเปนชุมชนแหงการเรียนรูในระดับองคกรและเครือขาย อยางไรก็ตาม ความสําเร็จในการ

ดําเนินงานพัฒนาบทเรียนรวมกันเพ่ือสรางใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพนั้นมีปจจัยสําคัญหลาย

ประการ ปจจัยสําคัญประการหนึ่ง คือ ความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเทคนิควิธีในการดําเนินงานตาม

แนวทางนี ้

 

3. พัฒนาบทเรียนรวมกันอยางไรใหไดผลและเกิดชุมชนแหงการเรียนรู เ ชิงวิชาชีพ: แนวทางและ

ขอเสนอแนะในการดําเนินงานพัฒนาบทเรียนรวมกันเพ่ือสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ 

ดวยการพัฒนาบทเรียนรวมกันเปนการทํางานตามวิถีชีวิตปกติของครูญี่ปุนซ่ึงมีบริบททางวัฒนธรรม 

แตกตางไปจากวัฒนธรรมองคกรหรือวิถีชีวิตของครูไทย ทําใหพบวามีผูบริหาร ครู และผูเก่ียวของจํานวนมาก

ท่ีมีความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนในการดําเนินงานตามแนวทางนี้ อันสืบเนื่องจากความไมคุนชินกับวิถีการทํางาน

หรืออาจดวยยึดติดกับการทํางานในรูปแบบเดิมท่ีคุนเคย สงผลใหการพัฒนาครูและผูเรียนไมไดผลตามท่ีพึง

เปน ความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนจึงถือเปนอุปสรรคสําคัญของการดําเนินงานตามแนวทางนี้ใหสําเร็จ 

 

 



 
 

3.1 การแกไขความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือนเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนรวมกัน 

ประเด็นท่ีผูเก่ียวของมักเขาใจคลาดเคลื่อนซ่ึงผูดําเนินการตองชวยชี้แจงทําความเขาใจใหถูกตอง 

มีดังนี้ 

1) การพัฒนาบทเรียนรวมกัน คือ วิธีสอนหรือเทคนิคการสอน ครูสวนหนึ่งระบุวาตนกําลัง 

พัฒนาบทเรียนรวมกันโดยใหนักเรียนรวมกลุมทํางานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือเสนอแนะปรับแกไขงาน

ซ่ึงกันและกัน กลาวคือ ครูนําข้ันตอนของกระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกันไปเปนกิจกรรมการเรียนการสอน 

  ความเขาใจท่ีถูกตอง คือ การพัฒนาบทเรียนรวมกันเปน “วิธีทํางานของครูและผูเก่ียวของ” 

เพ่ือพัฒนานักเรียนและการเรียนการสอน การทํางานตามข้ันตอนดังกลาวจึงเปนกิจกรรมของครูมิใชนักเรียน 

2) การพัฒนาบทเรียนรวมกันเปนแนวทางใหมในการประเมินครู หลายครั้งท่ีมีการระบุวา 

โรงเรียนไดทํางานตามแนวทางการพัฒนาบทเรียนรวมกันอยูแลว โดยใชในการนิเทศการสอนท่ีผูบริหารตอง

เขาสังเกตชั้นเรียนเพ่ือประเมินการปฏิบัติการสอนของครู 

  ความเขาใจท่ีถูกตอง คือ ในข้ันตอนการปฏิบัติการสอนและสังเกตชั้นเรียนตามแนวทางของ

การพัฒนาบทเรียนรวมกันมุงเนนท่ีการสังเกตและเก็บรวบรวมขอมูลเชิงประจักษเก่ียวกับ “การเรียนรูของ

นักเรียน” วานักเรียนเรียนรูไดตามวัตถุประสงคหรือไม เพ่ือนําขอมูลนั้นมาไตรตรองสะทอนคิดสูการปรับปรุง

กิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน มิใชสังเกตการสอนของครูเพ่ือประเมินครูแตอยางใด 

3) การพัฒนาบทเรียนรวมกันมุงเนนการไดแผนการจัดการเรียนรูท่ีสมบูรณ กลาวคือ ครูและ 

ผูบริหารจํานวนมากพัฒนาบทเรียนรวมกันโดยใหความสําคัญและกังวลใจกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

ใหถูกตอง สมบูรณ เพ่ือใหไดผลผลิตแผนการจัดการเรียนรูจํานวนมากไวใช บางแหงมีการกําหนดจํานวนแผน

ท่ีตองการผลิตใหไดครบในแตละเดือน การทํางานรวมกันจึงเนนท่ีกิจกรรมการเขียนแผนและปรับปรุงแกไข

แผนเปนหลัก มากกวาท่ีจะมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง (เนนไดตัวผลงานแผนการจัดการเรียนรู

มากกวาพัฒนาผูเรียน) สงผลใหกระบวนการทํางานมุงเนนท่ีการวิพากษวิจารณแผนการจัดการเรียนรูและการ

ผลิตงานเอกสาร จนทําใหครูเกิดความเหนื่อยลามากกวาเกิดการเรียนรูเก่ียวกับนักเรียนและการพัฒนาการ

เรียนการสอนของตน 

 ความเขาใจท่ีถูกตอง คือ ความมุงหมายสําคัญของการพัฒนาบทเรียนรวมกันคือการสรางความ

เปลี่ยนแปลงในกระบวนการเรียนรูของท้ังนักเรียนและครู ใหความสําคัญท่ีการเรียนรูของครูและนักเรียนท่ี

เกิดข้ึน มุงเนนกิจกรรมการ “สังเกต เก็บขอมูล และสะทอนผลเก่ียวกับการเรียนรูของนักเรียน” เพ่ือเชื่อมโยง

สูการพัฒนาการสอนตอไป โดยท่ัวไปแลวในระยะเริ่มตนครูแตละคนควรเลือกบทเรียนมาทํางานตามวงจรการ

พัฒนาบทเรียนรวมกันประมาณเดือนละ 1 บทเรียน (มาซาอากิ, 2556 และ Jackson, 2005) หรือเพียง 2-3 

บทเรียนตอ 1 ปการศึกษา (Stigler และ Hiebert, 1999) ใหไดบทเรียนท่ีมีคุณภาพและครูเกิดการพัฒนาโดย

ไมเหนื่อยลาจนเกินไป เม่ือชํานาญและคุนชินแลวจึงคอยเพ่ิมปริมาณ 

4) การพัฒนาบทเรียนรวมกันสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จและสัมฤทธิ์ผลใน 1 ภาคเรียนและ 

ตองทําตามข้ันตอนอยางเครงครัว  กลาวคือ โรงเรียนหลายแหง มุ งดํา เนินงานตามข้ันตอนของ

กระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกันใหครบทุกข้ันทุกระยะโดยเร็ว ไมปรับเปลี่ยนแนวทางหรือกิจกรรมใดเพียง



 
 

มุงหวังใหทํางานไดครบข้ันตอน เชน ไมกลาเปลี่ยนแปลงการจัดกลุมหรือสมาชิกในกลุมพัฒนาบทเรียนรวมกัน

แมมีปญหา 

 ความเขาใจท่ีถูกตอง คือ การพัฒนาบทเรียนรวมกันเปนการดําเนินงานอยางตอเนื่องในระยะยาวจน

กลายเปนวิถีชีวิตหรือการทํางานตามปกติของครู มิใชโปรแกรมอบรมหรือโครงการระยะสั้นท่ีมีเวลาสิ้นสุด

โครงการแนชัด กิจกรรมในแตละข้ันตอนสามารถยืดหยุนปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับบริบทการทํางานจริงและ

วัฒนธรรมองคกรนั้นๆ ได โดยมุงพิจารณาวาการจัดกลุมหรือการดําเนินงานในลักษณะใดสงผลดีตอผูเรียนมาก

ท่ีสุดและยังคงองคประกอบสําคัญของการทํางานไวอยางครบถวน ซ่ึงสิ่งสําคัญของแนวทางนี้คือการเรียนรูของ

ครูและนักเรียน มิใชเพียงการทํางานท่ีครบข้ันตอน แตไมเกิดการเรียนรูหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท้ังนี้ 

สถานศึกษาแตละแหงจะปรากฎผลดานผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนชาเร็วแตกตางกันเนื่องดวยปจจัยหลายประการ 

5) การพัฒนาบทเรียนรวมกันถือเปนงานใหม ใหภาระเพ่ิม ความเขาใจท่ีถูกตอง คือ แมการ 

พัฒนาบทเรียนรวมกันจะเปนนวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูจากประเทศญ่ีปุน แตในความเปนจริงแลว     

การพัฒนาบทเรียนรวมกันถือเปนการทํางานพัฒนาการเรียนการสอนตามปกติของครูท่ีพึงเปนสิ่งท่ีครูอาจไม

คุนชินและอาจถือไดวาเปนภาระเพ่ิมนั้นมีเพียงการเพ่ิมโอกาสในการรวมคิดรวมวางแผนการจัดการเรียนรูกับ

เพ่ือนครูและผูเก่ียวของ การมีผูรวมสังเกตนักเรียนในชั้นเรียน และการเพ่ิมเติมเวลาในการอภิปรายสะทอนคิด

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน ซ่ึงถือเปนการทํางานแบบครูมืออาชีพท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนา

ผูเรียนอยางแทจริง 

 หากผูดําเนินการไดชี้แจงสรางความเขาใจท่ีถูกตองในประเด็นท้ังหมดขางตนนี้ตั้งแตกอนเริ่มงานและ

ทบทวนแนวทางการทํางานเปนระยะ การดําเนินงานจึงจะเกิดผลดีตอท้ังครู นักเรียน และผูเก่ียวของ 

3.2 ขอสังเกตและขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินงานพัฒนาบทเรียนรวมกัน 

นอกเหนือไปจากการสรางความเขาใจท่ีถูกตองแลว ในการดําเนินงานแตละระยะของการพัฒนา 

บทเรียนรวมกันนั้นมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ และเทคนิคสนับสนุนใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ ดังนี้ 

3.2.1 ขอสังเกตและขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในระยะวางแผน 

ในระยะวางแผนซ่ึงเปนการกําหนดเปาหมาย การวางแผนการทํางานในระยะยาว 

และการวางแผนบทเรียนรวมกันนั้นมีประเด็นตางๆ ท่ีผูดําเนินการหรือผูรับผิดชอบตองพิจารณา ไดแก 

1) การจัดกลุมหรือคูรวมพัฒนาบทเรียน: ผูบริหาร ผูดําเนินการหรือผูรับผิดชอบใน 

แตละสถานศึกษาควรพิจารณาจัดกลุมตามความสมัครใจหรือความสนใจในการทํางานรวมกันของครูใน

เบื้องตน กรณีเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก มีครูจํานวนไมมาก อาจจัดกลุมตามชวงชั้นเปนกลุมละ 3 คนหรือจับคู

สอน (Buddy) ซ่ึงถือวาเปนกลุมขนาดเล็กท่ีสุดได จํานวนดังกลาวนี้เปนจํานวนครูท่ีมีความเปนไปไดในการ

ทํางานรวมกันภายใตสภาพการณท่ีครูมีภาระงานมากและอาจจัดสรรเวลาในการทํางานรวมกันไดยาก การจัด

กลุมสามารถทําไดหลายลักษณะซ่ึงสงผลตางกัน เชน การจับคูหรือจัดกลุมครูตางวัยท่ีใหครูอาวุโสและครูบรรจุ

ใหมทํางานรวมกัน ชวยสงผลใหครูอาวุโสไดเรียนรูการใชสื่อเทคโนโลยีจากครูใหม สวนครูใหมมักไดเรียนรู 

กลยุทธการจัดการเรียนการแกไขปญหาพฤติกรรมนักเรียนท่ีใชไดผลจากครูผูมีประสบการณสูง หรือการจัด

กลุมครูในรายวิชาเดียวกันแตตางระดับชั้นจะสงผลใหครูไดเห็นความตอเนื่องของหลักสูตรและเกิดการหารือ



 
 

เพ่ือลดความซํ้าซอนของเนื้อหาและการสอน หรือการจัดกลุมครูตางวิชากันก็มักทําใหครูไดเรียนรูเทคนิควิธี

สอนหรือมุมมองท่ีแตกตางดานการเรียนรูของผูเรียนและศาสตรการสอน ซ่ึงสามารถชวยเติมเต็มการพัฒนา

ศักยภาพของนักเรียนไดหลากหลายแงมุมและเปนองครวมยิ่งข้ึน ท้ังนี้ ผูดําเนินการสามารถเปลี่ยนแปลงการ

จัดกลุมหรือคูไดเม่ือดําเนินการไปแลวสักระยะหนึ่งบนพ้ืนฐานของการพิจารณาถึงประโยชนท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน

เปนสําคัญ และนอกจากการวางแผนจัดกลุมครูซ่ึงเรียกวาเปนกลุมผูปฏิบัติแลว สถานศึกษาควรจัดใหมีกลุม

สนับสนุนการทํางานของครู เชน กลุมผูบริหารท่ีชวยอํานวยความสะดวกในการทํางานหรือกลุมนักวิชาการท่ี

ชวยเติมเต็มขอความรูแกครูดวย ท้ังนี้ สถานศึกษาสามารถเริ่มตนดําเนินการไดท้ังแบบขับเคลื่อนพรอมกันท้ัง

โรงเรียน (Whole-school) แบบมอบอํานาจใหครูแกนนําหรือกระจายอํานาจตามชวงชั้นและกลุมสาระฯ  

หรือแบบอาสาสมัครกลุมเล็ก ซ่ึงข้ึนอยูกับขนาดและความพรอมของสถานศึกษา 

2) การวางแผนการดําเนินงานพัฒนาบทเรียนรวมกันและการกําหนดตาราง 

ปฏิบัติงาน: นอกเหนือจากการวางแผนการจัดการเรียนรูตามปกติท่ีครูทําอยูแลว สถานศึกษาควรมีการประชุม

เพ่ือรวมกันกําหนดเปาหมายและแผนงานอยางนอย 2 ระดับ คือ 

(1) การกําหนดเปาหมายและแผนงานพัฒนาบทเรียนรวมกันระดับสถานศึกษาเปน 

แผนงานท่ีมีการรวมกันกําหนดเปาหมายดานผูเรียนของสถานศึกษาซ่ึงเปนเปาหมายรวมของสมาชิกทุกคน 

และมีกําหนดการประชุมสมาชิกท้ังสถานศึกษา (School Meeting) ท่ีชัดเจน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู วางแผน

งานใหบูรณาการกับระบบงานท่ีเปนอยูใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบพัฒนาวิชาชีพ

ครูของสถานศึกษา และปรับปรุงแผนงานเปนระยะ กรณีท่ีเปนโรงเรียนขนาดใหญควรมีการประชุมระดับกลุม

สาระฯ หรือระดับสายชั้น ซ่ึงท่ีประชุมควรหารือกันในประเด็นตามภารกิจสําคัญท้ัง 7 ประการ ของรูปแบบนก

ขยับปกเพ่ือสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ โดยอาจพิจารณาเพ่ิมเติมวิธีการทํางานเพ่ือพัฒนาครูตาม

แนวทางอ่ืนๆ รวมดวยได เชน การใชระบบชี้แนะและการเปนพ่ีเลี้ยงในกรณีท่ีสถานศึกษามีครูท่ีมีศักยภาพสูง

หรือมีเครือขายนักวิชาการจากภายนอกใหความชวยเหลือ การประชุมในระดับโรงเรียน ชวงชั้น สายชั้น หรือ

กลุมสาระฯ นี้ ควรกําหนดการประชุมใหชัดเจน สมํ่าเสมอ และตอเนื่อง เพ่ือสรางแรงจูงใจและกระตุนใหเกิด

การขับเคลื่อนการดําเนินงาน โรงเรียนสวนหนึ่งมักละเลยการกําหนดเปาหมายและแผนงานระดับสถานศึกษา

นี้โดยผูบริหารใหครูพัฒนาบทเรียนรวมกันตามอัธยาศัย ใหกลุมนัดหมายเวลาทํางานกันเองตามสบาย ขาดการ

ติดตาม ขาดการจัดตารางงานท่ีเปนระบบ หรือขาดการนัดหมายประชุมในระดับสถานศึกษา สงผลใหครูสวน

หนึ่งไมไดปฏิบัติงานนี้อยางจริงจัง จึงทําใหไมเกิดผลอยางชัดเจน ครูจึงรูสึกวาเปนภาระงานเพ่ิม เปนงาน

โครงการท่ีผานมาและจะผานไปเชนเดียวกับโครงการอ่ืนๆ ในขณะท่ีโรงเรียนท่ีผูบริหารและครูทํางานอยาง

จริงจังจะเห็นไดถึงความเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังกับครูและผูเรียนภายในภาคเรียนแรก ทําใหเกิด

เจตคติท่ีดี มีความสุข และตองการทํางานตามแนวทางนี้ตอไป 

(2) การกําหนดเปาหมายและแผนงานการพัฒนาบทเรียนรวมกันระดับชั้นเรียนหรือ 

ระดับบุคคล ซ่ึงเปนการรวมกันกําหนดเปาหมายดานผูเรียนของครูแตละคน แตละบทเรียน หรือ ของสมาชิก

กลุมพัฒนาบทเรียนรวมกันแตละกลุมยอยท่ีสอดคลองกับเปาหมายดานผูเรียนของสถานศึกษาปญหาสําคัญ

ประการหนึ่งท่ีพบอยูบอยครั้งนี้ คือ ครูมักเขาใจวาสามารถเลือกพัฒนาบทเรียนเรื่องใดก็ไดตามความถนัดและ



 
 

ความสนใจของตน ครูสวนหนึ่งมักเลือกบทเรียนท่ีตนม่ันใจในการสอนหรือสามารถสอนไดดีอยูแลว ไมไดเลือก

บทเรียนท่ีผูเรียนมีปญหาหรือเรียนไมเขาใจ ซ่ึงทําใหไดผลเพียงวาผูสอนจะไดเรียนรูเทคนิควิธีสอนใหมๆ จาก

กลุมมากข้ึน แตยังไมสามารถเชื่อมโยงสูการแกปญหาผูเรียนไดอยางแทจริง สิ่งท่ีพึงกระทําตามแนวทางการ

พัฒนาบทเรียนรวมกัน คือ การเลือกบทเรียนท่ีสอนไดยาก ทาทาย หรือ เปนเรื่องท่ีผูเรียนมีปญหาในการ

เรียนรู มาทํางานตามวงจรท้ัง 3 ระยะ จึงถือวาคุมคาตอลงทุนทรัพยากรท้ังเวลาและบุคลากร และเกิดผลการ

เปลี่ยนแปลงตอครูและนักเรียนไดรวดเร็ว อยางไรก็ตามในกรณีท่ีครูยังไมคุนชินกับแนวทางนี้ สามารถใหครู

เลือกบทเรียนท่ีม่ันใจมาทํางานในระยะแรกกอนได เพ่ือเสริมสรางความรูสึกท่ีดีตอการทํางานและเกิดความ 

คุนชิน นอกจากนี้ คูหรือกลุมครูควรมีกําหนดการทํางานรวมกันวาจะวางแผนบทเรียนรวมกัน สังเกตชั้นเรียน 

สืบสอบผลการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงแกไขบทเรียนรวมกันเม่ือใด โดยท่ัวไปครูมักใชเวลาพักในการวางแผน

และสะทอนความคิด แตในสวนของการสังเกตชั้นเรียน เนื่องจากปญหาประการสําคัญคือครูไมมีเวลาวาง

ตรงกันท่ีจะมารวมสังเกตชั้นเรียนซ่ึงกันและกันได จึงตองใชการแลกคาบสอน ซ่ึงดวยจํานวนครั้งของการสังเกต

ชั้นเรียนหรือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูตามวงจรการพัฒนาบทเรียนรวมกันสําหรับครูแตละคนในระยะ

เริ่มตนท่ีควรดําเนินการเพียงเดือนละครั้ง คือ ครูแตละคนเปดชั้นเรียนของตนใหสมาชิกในกลุมมาสังเกตเดือน

ละ 1 ครั้ง และไปรวมสังเกตชั้นเรียนของสมาชิกในกลุมอีกจํานวนครั้งเทากับจํานวนสมาชิก ซ่ึงหากขนาดกลุม

ไมใหญเกินไปก็จะไมเพ่ิมภาระแกครูและเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ แตท้ังนี้หากสถานศึกษาชวยจัด

ตารางสอนใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานตั้งแตกอนเปดภาคเรียนโดยจัดใหครูท่ีเปนคูหรือกลุมเดียวกันมีเวลาวาง

ตรงกันและสามารถแลกเปลี่ยนกันสังเกตการสอนได การทํางานจะเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน  

  โดยท่ัวไปแลว กลุมมักใหความสําคัญกับการวางแผนการจัดการเรียนรูเพียงอยางเดียว โดย

ละเลยการกําหนดเปาหมายและแผนงานระดับสถานศึกษา ซ่ึงนําไปสูการขาดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของ

สมาชิกท้ังโรงเรียน ทําใหยังคงเกิดเพียงการเรียนรูระดับบุคคลหรือกลุมยอย มิใชการเรียนรูระดับองคกรท่ี

สามารถชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ ได 

3.2.2 ขอสังเกตและขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในระยะปฏิบัติการสอนและ 

สังเกต 

   ในระยะนี้การดําเนินงานท่ีมักเกิดความคลาดเคลื่อนไป เนื่องจากความคุนชินกับวิถี

ปฏิบัติเดิม คือ สถานศึกษาบางแหงเปดใหสังเกตชั้นเรียนเพ่ือใหสังเกต “การสาธิตการสอน” ใหผูสังเกตไดรวม

ชื่นชมแนวทางการสอนท่ีดี มีการซักซอมผูเรียนหลายรอบกอนวันเปดชั้นเรียนจริง จึงมิใชการสอนตามปกติท่ี

ควรเปนและไมไดเกิดประโยชนตอการเก็บรวบรวมขอมูลการเรียนรูท่ีแทจริงของผูเรียน ดังนั้น ผูดําเนินการ

ตองชี้แจงใหผูสอนทราบวาการปฏิบัติการสอนควรเปนไปตามปกติ ตามธรรมชาติ เพ่ือใหไดเห็นถึง

สภาพการณหรือปญหาท่ีแทจริงของชั้นเรียนนั้นๆ จึงจะสามารถชวยแกปญหาและพัฒนานักเรียนไดอยาง

แทจริง Lewis (2002: 35) ไดใหขอเสนอแนะในข้ันตอนการสังเกตวา ผูสังเกตไมควรใหความชวยเหลือ

นักเรียนเพราะจะเปนการกาวกายการเรียนรูตามธรรมชาติ และควรเก็บรวบรวมขอมูลตามแผนท่ีไดวางไวหรือ

สังเกตในประเด็นท่ีมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอน เชน การเรียนรูทางวิชากร แรงจูงใจ พฤติกรรม

ทางสังคม เจตคติตอการเรียนรูของนักเรียน องคประกอบดานการเรียนการสอน และขอมูลอ่ืนจากผูสอน 



 
 

อยางไรก็ดี ในการสังเกตชั้นเรียน ตองชี้แจงผูสังเกตดวยวาการสังเกตมุงเนนการเก็บรวบรวมขอมูลและ

หลักฐานเชิงประจักษท่ีแสดงถึงความเขาใจหรือไมเขาใจในบทเรียนของนักเรียนตามวัตถุประสงคการเรียนรู

ท่ีไดกําหนดไว เนื่องจากผูสังเกตสวนหนึ่งมักคุนชินกับการสังเกตพฤติกรรมการสอนหรือการประเมิน

ความสามารถในการปฏิบัติการสอนของครูมากกวาการสังเกตผูเรียน หรือสังเกตผูเรียนโดยมุงเนนเพียงเรื่อง

พฤติกรรมการเรียนโดยท่ัวไป เชน ความตั้งใจ การใหความรวมมือ หรือความสนุกสนานของนักเรียน มากกวา

ท่ีจะสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงคหลักของบทเรียน 

3.2.3 ขอสังเกตและขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในระยะสะทอนผล 

ในระยะนี้ กิจกรรมการประชุมเพ่ือสืบสอบผลการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ถือเปนกิจกรรมสําคัญตอการเรียนรูรวมกันของทุกฝายซ่ึงนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน ซ่ึงสามารถจัดได

ท้ังแบบเปนทางการ คือ ผูบริหารนัดหมายวันเวลาและสถานท่ีประชุมท่ีชัดเจนหรือแบบไมเปนทางการท่ี

สมาชิกแตละกลุมนัดหมายวันเวลาประชุมกันเองตามอัธยาศัยโดยใชเวลาวางชวงหลังสอน ชวงพัก หรือหลัง

เลิกเรียน ท้ังนี้ การประชุมควรดําเนินการใหครบท้ัง 2 ลักษณะ คือ  

(1) การประชุมเพ่ือสืบสอบผลการปฏิบัติงาน และ 

(2) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการประชุมแตละลักษณะมีขอเสนอแนะและ 

เทคนิคการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) การประชุมเพ่ือสืบสอบผลการปฏิบัติงาน (Debriefing the Lesson)  

การประชุมนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหสมาชิกไดรวมกันอภิปรายถึงแนวทางท่ีดีกวาในการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนและการสอนของครูในชั้นเรียนใดชั้นเรียนหนึ่งหรือบทเรียนใดบทเรียนหนึ่ง 

ซ่ึงมักดําเนินการทันทีหลังการปฏิบัติการสอนและสังเกตชั้นเรียนหรือภายในวันเดียวกัน สิ่งสําคัญท่ีผูรวม

ประชุมพึงกระทํา  คือ การใหขอมูล ขอสังเกต และขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีดีกวาเดิม

ท่ีมาจากหลักฐานเชิงประจักษท่ีแสดงถึงการเรียนรูของผูเรียน ผานการรวมกันอภิปรายเพ่ือตอบคําถาม 3 

คําถามหลัก (มาซาอากิ, 2556) ท่ีวา “(1) ผูเรียนทุกคนไดเรียนรูหรือไม วิธีการเปนอยางไร (2) มีผูเรียนท่ีไมได

เรียนรูหรือไม เพราะเหตุใด และ (3) ครูไดพยายามทําอยางไรเพ่ือปรับแกไขสถานการณ และไดผลหรือไม” 

ปรากฎการณท่ีมักเกิดข้ึนในวงสนทนาก็คือสมาชิกมักสะทอนความคิดโดยมุงแสดงความรูสึกเชิงตัดสิน ตําหนิ 

เสนอความคิดเห็นสวนตัว หรือเลาถึงประสบการณเดิมของตนโดยมิไดเชื่อมโยงจากขอมูลผูเรียนในชั้นเรียน 

หรือหลายครั้งท่ีพบวาขอสังเกตมีประเด็นท่ีนาสนใจแตขาดหลักฐานเชิงประจักษท่ีสอดคลองกับขอสังเกตนั้นๆ 

ทําใหผูสอนไมเขาใจและไมสามารถนําความเห็นดังกลาวไปเชื่อมโยงหรือปรับใชในการสอนของตนได ดังนั้น 

เพ่ือใหการสืบสอบผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอันนําไปสูการเสริมศักยภาพใหครูสามารถ

แกปญหาในอนาคตไดดวยตนเองอยางม่ันใจและเพ่ือใหสมาชิกเกิดสัมพันธภาพท่ีดี ควรดําเนินการโดยใช

เทคนิควิธีดังนี้ 

(1) ใหผูสอนเปนผูเริ่มตนสะทอนความคิดเปนคนแรก แลวจึงใหสมาชิกคนอ่ืนๆ  

เริ่มตนใหขอสังเกตจาก “สิ่งดี” ท่ีนาชื่นชม 

(2) รวมกันอภิปรายเพ่ือหาขอสรุปถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีดีกวาเดิม 



 
 

บนพ้ืนฐานของการ “ไมส่ัง ไมสอน ไมบอกคําตอบ แตชวนคิด สนับสนุนใหทํา และใหกําลังใจ (สิริพันธุ 

สุวรรณมรรคา, 2556)” ใหครูผูสอนสามารถหาคําตอบและตัดสินใจไดดวยตนเอง โดยชักชวนกันใหใชคําถาม

วา “ทําไม” “เพราะเหตุใด” “อยางไร” เชน ทําไมจึงทําเชนนั้น ทําไมจึงเปลี่ยน ทําไมจึงไดผล ทําไมจึงเรียนรู 

เพราะเหตุใดจึงควรทําเชนนี้ตอ มีวิธีใดท่ีดีกวานี้หรือไม อยางไร เพ่ือใหครูสืบสอบผลการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา

ตนเองไดดวยตนเอง คือ ชวยใหครูผูสอนไดสะทอนคิด สะทอนตัวตน ไตรตรองหาคําตอบ สรางขอสรุป 

กระจางแจงในแนวทางของตน และคนพบแนวทางการพัฒนาการสอนในชั้นเรียนของตนไดดวยตนเอง และ

เพ่ือใหกลุมไดเขาใจถึงเหตุผล ความรู ความคิดเบื้องหลังของผูสอน เพราะแมกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีครูจัด

จะคลายคลึงกัน แตอาจมีท่ีมาของปญหา บริบท และเหตุผลในการออกแบบการเรียนการสอนท่ีแตกตางกัน 

คําถามเชนนี้จะชวยใหสมาชิกเกิดการเรียนรูไดมากข้ึน ไดเห็นมุมมอง ชุดความคิด (Mindset) และวิถีการ

ทํางานครูท่ีแตกตางกัน และชวยเสริมสรางใหครูเกิดความม่ันใจในการตัดสินใจเชิงวิชาการดวยตนเองตอไป 

(3) สมาชิกสามารถลําดับการแสดงความคิดเห็น ขอสังเกต ขอเสนอแนะในลักษณะ 

ท่ีเรียกวา “เห็น-คิด-ให ดวยใจกัลยาณมิตร” กลาวคือ เริ่มตนจากการระบุสิ่งท่ี “เห็น” ซ่ึงเปนขอมูลเชิง 

ประจักษ เปนขอเท็จจริงท่ีพบเห็นในชั้นเรียนกอน แลวจึงสะทอนความ “คิด” เห็นเชิงวิเคราะหวิพากษของตน

บนพ้ืนฐานของหลักการสอนและหลักการเรียนรู แลวจึง “ให” ขอเสนอแนะโดยเชื่อมโยงจากรองรอยหลักฐาน

เชิงประจักษท่ีแสดงถึงการเรียนรูของผูเรียนจากชั้นเรียน เพ่ือใหผูฟงเขาใจถึงเหตุผลท่ีมาของขอเสนอแนะนั้น 

ไมใชใหเพียงขอเสนอแนะเก่ียวกับเทคนิควิธีสอนจากประสบการณสวนตน รวมถึงตองมุงใหขอมูลแกผูสอน

หรืออภิปรายถึงพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนตามวัตถุประสงคมากกวาพฤติกรรมการเรียนโดยท่ัวไปของ

นักเรียนและพฤติกรรมการสอนของครูผานการส่ือสารทางบวก ซ่ึงอาจสื่อสารวาหากเปนตัวเราจะทําอยางไร 

และเพราะเหตุใด เชน “จากท่ีฉันเห็น......(ระบุขอเท็จจริงจากชั้นเรียน)..... ถาฉันสอนเรื่องนี้ ฉันจะ........(ระบุ

แนวทางท่ีนาจะทําใหไดผลดียิ่งข้ึนไปอีก) เพราะ.............(ระบุเหตุผล).........” ไมใชใหขอเสนอแนะในลักษณะ

สั่งการและนําความคิดของตนไปตัดสินหรือชี้นําการกระทําของผูสอนวา “เธอตองทําแบบนี้สิ ทําแบบนั้นจะ

ดีกวานะ” โดยสมาชิกทุกคนตองเขาใจรวมกันวาครูแตละคนมีอัตลักษณและลีลาการสอนแตกตางกัน 

  นอกจากนี้ หลายครั้งท่ีพบวาสมาชิกสวนหนึ่งไมกลาแสดงความคิดเห็น เพราะเกรงใจครูท่ี

อาวุโสกวา หรือเกรงวาความคิดของตนจะไมดีเพียงพอ ผูดําเนินการอาจชี้แจงทําความเขาใจวา “การให

ขอเสนอแนะเปรียบเสมือนการใหของขวัญ” กลาวคือ เรายอมใหในสิ่งท่ีเราเชื่อวาดีแลว สวนผูรับจะเปดหรือใช

ของขวัญของเราหรือไม ก็เปนสิทธิ์ของเขาเชนกัน เชนเดียวกันผูรับการเสนอแนะก็ไมจําเปนตองนํา

ขอเสนอแนะไปใชทุกประเด็น ซ่ึงการชี้แจงเชนนี้ชวยสรางบรรยากาศท่ีดีและสงผลใหครูคลายความกังวลใน

การใหขอเสนอแนะลงได 

2) การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing Forum) การประชุมนี้มี 

วัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยน รวบรวม จัดระบบขอความรูและการปฏิบัติท่ีดีของสถานศึกษา ซ่ึงควรจัดประชุม

เปนประจําทุกเดือนหรือทุกภาคการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรูนี้สามารถดําเนินการไดหลายลักษณะ เชน 

การจัดเวทีนําเสนอผลงาน การจัดทําบันทึกการเรียนรูหรือเอกสารเผยแพร การแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน

เครือขายสังคมออนไลน การเปดชั้นเรียน (Open Class) แกครูและผูสนใจ หรือวงสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 



 
 

สิริพันธุ สุวรรณมรรคา (2556) เสนอวา “ประเด็นสําคัญท่ีแตละบุคคลควรนําเสนอ ไดแก (1) ส่ิงท่ีทํา (2) 

ผลท่ีเกิด (3) ขอคิด/ขอเรียนรูท่ีได และ (4) ส่ิงท่ีจะทําตอไป” ซ่ึงถือเปนการวางระบบคิดและฝกทักษะการ

ไตรตรองสะทอนคิดใหครูสามารถแกปญหาและสรางความรูไดดวยตนเองตอไป อยางไรก็ดี หากประเด็น

นําเสนอของแตละคนมีความคลายคลึงกันหรือไมนาสนใจ ผูดําเนินการควรซักถามใหเลาถึงประเด็นท่ี

ประทับใจหรือท่ีคิดวาเปนเหตุการณสําคัญซ่ึงนํามาสูการเปลี่ยนแปลง และควรมีคําถามถามผูฟงกอนเริ่มการ

สนทนาวา (1) ผูเลามีแนวทางการสอนหรือการทํางานใดท่ีนาสนใจ/แตกตางไปจากเรา (2) เราสามารถนํา

ประเด็นใดไปใชหรือปรับใชในงานของตนเอง/ของโรงเรียนไดบาง และไดอยางไร คําถามเหลานี้จะชวยกระตุน

ใหท้ังผูฟงและผูเลามีจุดสนใจและเกิดความกระตือรือรนในการเลาและฟงมากยิ่งข้ึน รวมถึงในชวงทาย ควรให

แตละคนสรุปประเด็นขอเรียนรูของตนเอง อาจโดยใชคําถาม เชน (1) จากการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งนี้ สิ่ง

ใดคือขอเรียนรูสําคัญ และ (2) สิ่งใดท่ีสามารถนําไปใชในโรงเรียนหรือชั้นเรียนของเราไดบาง 

  ปญหาท่ีพบไดบอยครั้งในการประชุมหรือวงสนทนา คือ ผูรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูมีจํานวน

มาก หรือมีสมาชิกเพียงบางคนท่ีใชเวลาแสดงความเห็นมากกวาผูอ่ืน ผูดําเนินการจึงตองใหความสําคัญกับการ

กําหนด “เวลา” และ “ประเด็น” ท่ีนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู ควรจัดสรรเวลาใหสมาชิกแตละคนมีเวลานําเสนอ

อยางเทาเทียมกันและชี้แจงใหนําเสนออยางตรงประเด็น เพ่ือใหใชเวลาไดอยางคุมคา แตท้ังนี้เพ่ือไมใหสมาชิก

รูสึกกดดันจนเกินไป ผูดําเนินการควรใชภาษาท่ีสื่อสารทางบวก เพ่ือจูงใจในการทํากิจกรรม เชน ต้ังชื่อ

กิจกรรมวา “5 นาทีทองเพ่ือมอบของขวัญ” โดย “5 นาทีทอง” แทนการควบคุมใหพูดนําเสนอไดเพียงคนละ 

5 นาที และ “มอบของขวัญ” เพ่ือสื่อใหพูดเฉพาะในสาระสําคัญท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืน เปนตน นอกจากนี้ 

อาจใชเทคโนโลยี เชน เครือขายสังคมออนไลน การสรางเว็บไซตเพ่ือสนับสนุนการทํางาน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีและ

โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการบันทึกผลงาน ท้ังนี้ ไมควรละเลยการบันทึกการประชุมเพ่ือถอด

บทเรียนและบันทึกการปฏิบัติท่ีดี ซ่ึงสามารถใชเปนแนวทางพัฒนาผูเรียน พัฒนาตอยอดเปนนวัตกรรมการ

เรียนการสอน และเกิดเปนองคความรูของสถานศึกษาตอไปได  

  โดยสรุปแลว ในระยะวางแผน ผูเก่ียวของตองพิจารณาการจัดกลุมพัฒนาบทเรียนรวมกันให

เหมาะสม กําหนดเปาหมายและแผนงานท้ังระดับสถานศึกษาและระดับชั้นเรียนท่ีสอดคลองกัน ในระยะ

ปฏิบัติการสอนตองมุงเนนสังเกตชั้นเรียนเพ่ือรวบรวมขอมูลเชิงประจักษของนักเรียนในสภาพการเรียนการ

สอนตามปกติ มิใชเพ่ือประเมินการสอนของครู และระยะสะทอนผลควรมีท้ังการประชุมสืบสอบผลการ

ปฏิบัติงานท่ีมุงเนนการสื่อสารทางบวก การตั้งคําถาม และการสนับสนุนใหครูตัดสินใจปรับปรุงการสอนของตร

ไดดวยตนเอง และการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือชวยจัดระบบความรู ความคิด และเกิดการขยายผลในวง

กวาง 

3.3 ปจจัยสนับสนุนสูความสําเร็จในการดําเนินงาน 

นอกเหนือจากขอเสนอแนะขางตนแลว การพัฒนาบทเรียนรวมกันจะเกิดผลสําเร็จและนําไปสู 

การเกิดชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพในสถานศึกษาได มีปจจัยสนับสนุนหลายประการ ดังนี้ 

1) การมีสวนรวมและทาทีของผูบริหาร: หากโรงเรียนตองการใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืนใน 



 
 

การดําเนินงานอยางเต็มกระบวนการ ปจจัยสําคัญ ก็คือ การสนับสนุนจากผูบริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

(Wang-lverson และ Yoshida, 2005) มีขอสังเกตวาในกระบวนการทํางานตามวงจรการพัฒนาบทเรียน

รวมกันนั้น หากผูอํานวยการโรงเรียนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งรวมกับครูไมวาจะเปน

การวางแผน การสังเกตชั้นเรียน หรือการสะทอนผล พบวา มักสงผลตอเปลี่ยนแปลงไดรวดเร็วข้ึน เนื่องจากครู

จะมีขวัญกําลังใจและความกระตือรือรนในการทํางาน เพราะการเขารวมกิจกรรมของผูบริหารแสดงถึงการให

ความสําคัญกับการดําเนินงาน และเม่ือผูบริหารจัดสรรเวลาในการทํางานวิชาการรวมกับครู ก็ทําใหสามารถ

ชวยสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางตรงจุดและทันทวงทีมากยิ่งข้ึน ในขณะท่ีหาก

สถานศึกษาใดท่ีผูบริหารมีสวนรวมเพียงการมอบนโยบาย การกลาวเปดงาน หรือการมอบหมายงานใหครูฝาย

วิชาการหรือครูแกนนําดําเนินการเองโดยไมเขามารวมกิจกรรมใดเลย การขับเคลื่อนงานและการเปลี่ยนแปลง

มักจะไมปรากฎชัดหรือเกิดข้ึนชา นอกจากนี้ แนวทางการบริหารงานและทาทีของผูบริหารท่ีมีใจเปดกวาง ให

เกียรติ เปดโอกาสใหครูไดแสดงศักยภาพและใหการสนับสนุนตามความเหมาะสม ชี้ใหตระหนักถึงความสําคัญ

ของงาน วางระบบการทํางานท่ีกระจายอํานาจและใหมีสวนรวมในบริหาร เชน การกําหนดครูแกนนําในแตละ

ชวงชั้นหรือกลุมสาระฯ อยางชัดเจน การสงเสริมการดําเนินงานในระดับชวงชั้น/กลุมสาระฯ สําหรับโรงเรียน

ขนาดกลางและขนาดใหญ การจัดประชุมท้ังโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ การกําหนดปฏิทินการทํางานท่ีชัดเจน 

การชวยจัดสรรเวลาโดยจัดตารางสอนใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดหาสถานท่ีทํางานใหแกครู 

สามารถชวยใหเกิดความสะดวกคลองตัวในการทํางาน ชวยใหครูเปดใจและชวยเสริมพลังอํานาจแกครูได  

2) การสื่อสารทางบวกและกลุมสัมพันธ: สถานศึกษาหลายแหงใหขอมูลวาการพัฒนาบทเรียน 

รวมกันเปนกิจกรรมท่ีใหผลดี สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท้ังครูและนักเรียนไดอยางรวดเร็ว

เปรียบเสมือน “ยาแรง” แตยาแรงมักมี “ผลขางเคียง” กลาวคือ สมาชิกอาจมีสวนหนึ่งคุนชินกับ “การจับผิด

และชี้จุดบกพรอง” มากกวา “การชี้จุดดีเพ่ือสรางกําลังใจ” สงผลใหเกิดการสื่อสารท่ีนําไปสูความขัดแยงได 

ดังนั้น การดําเนินงานตามแนวทางนี้จึงควรมีกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ การฝกทักษะการทํางานกลุม

หรือการสื่อสารทางบวกควบคูไปดวย สถานศึกษาสวนหนึ่งไดจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธไดใชแนวคิดการสืบสอบ

แบบชื่นชม (Appreciative Inquiry-Al) แนวคิดอุปนิสัย 7 ประการของผูมีประสิทธิผลสูง (7 Habits) สุนทรีย

สนทนา (Dialogue) หรือแนวคิดจิตตปญญาศึกษา (Contemplative Education) เปนพ้ืนฐานและควบคูไป

กับการพัฒนาบทเรียนรวมกัน ซ่ึงชวยใหเกิดบรรยากาศท่ีดีและการทํางานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และ

บรรยากาศท่ีดีจะสงผลตอการเพ่ิมจํานวนสมาชิกหรือการขยายวงของชุมชนแหงการเรียนรู ซ่ึงถือเปนตัวชี้วัด

ความสําเร็จประการหนึ่งในการสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพได 

3) การมีสวนรวมของบุคคลภายนอก: การมีบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเปน 

ระยะอยางสมํ่าเสมอชวยกระตุนใหสมาชิกเกิดความกระตือรือรนยิ่งข้ึน ซ่ึงนอกจากการรวมเติมเต็มความรูและ

เสนอมุมมองท่ีแตกตางแลว บทบาทสําคัญของผูรูจากภายนอก คือ การรวมมองหาและยกยองจุดดีของ

บุคลากรหรือสถานศึกษาใหเห็นชัดเจน สงเสริมใหสมาชิกมองเห็นจุดดีและเชื่อม่ันในกันและกัน ชี้ใหเห็นวาสิ่ง

ใดคือระบบการทํางานท่ีดี และชี้ใหเห็นวาทุกคําถาม ทุกปญหาหรือขอสงสัย บุคลากรในสถานศึกษาสามารถ

ชวยกันหาคําตอบหรือทางออกได ผานทาทีท่ีเทาเทียม ใหเกียรติ ไมสั่งการ ไมชิงตอบคําถามหรือบรรยาย



 
 

ความรู แตใชการชี้แนะโดยการต้ังคําถามใหครูและผูบริหารไดสะทอนตนเอง ใหโอกาสครูไดเปนผูใหคําตอบ

และตัดสินใจ เพ่ือชวยใหสมาชิกเห็นความสําคัญและใหความเชื่อถือกับ “คนใน” (ครู ผูบริหารภายใน

สถานศึกษา) ซ่ึงถือเปนผูท่ีรูจักเขาใจผูเรียนและสภาพปญหาของสถานศึกษาดีท่ีสุด ดีกวา “คนนอก” (ผูรูจาก

ภายนอก) ท้ังนี้ เพ่ือชวยดึงศักยภาพ ชวยสรางความม่ันใจและความไววางใจในกันและกัน อันจะนําไปสูการลด

ภาวะพ่ึงพิงรอคอยความชวยเหลือจากภายนอกและชวยเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานรวมกันอยางยั่งยืน 

4) การบูรณาการงานและปรับกระบวนการใหเขากับบริบทการทํางานและวิถีชีวิต: ดวยการ 

ดําเนินงานตามแนวทางของชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพและการพัฒนาบทเรียนรวมกันมีความยืดหยุน 

สามารถปรับใหเขากับบริบทการทํางานและบูรณาการกับงานตามนโยบายตางๆ ได ดังนั้น เพ่ือชวยลดภาระ

งานของครู สมาชิกควรรวมกันวางแผนบูรณาการงานตางๆ เชน งานจากนโยบายตนสังกัดท่ีอาจเชื่อมโยงสูการ

กําหนดเปาหมายหรือวิธีการพัฒนานักเรียน และรวมกันปรับกิจกรรมการดําเนินงานใหเปนวิถีชีวิตปกติ เชน 

โรงเรียนประถมศึกษาแหงหนึ่งไดรวมกันหารือถึงแนวทางการทํางานบนพ้ืนฐานของกิจกรรมท่ีโรงเรียนทําอยู

แลว ทําใหโรงเรียนมีแนวความคิดในการจัดวงสนทนาของครูเปน 3 กิจกรรม ท่ีเรียกวา “บันดาลใจยามเชา-

กาวเพ่ือเรียนรู-จิบชาพาครูอุนใจ (Morning Talk-Learning Walk-Afternoon Tea)” คือ (1) กิจกรรม

บันดาลใจยามเชา เปนวงสนทนาทุกเชาวันจันทรตนสัปดาหท่ีใหครูแตละคนมาเลาเรื่องดีดีท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน

หรือในโรงเรียนเพ่ือสรางแรงบันดาลใจในการทํางานแกกันและกัน (2) กิจกรรมกาวเพ่ือเรียนรู เปนกิจกรรมท่ี

ใหครูไดไปสังเกตชั้นเรียนและสะทอนคิดแกกันและกัน ท้ังในชวงชั้นเดียวกันหรือขามชวงชั้นกันเดือนละ 1 ครั้ง 

และ (3) กิจกรรมจิบชาพาครูอุนใจ เปนกิจกรรมท่ีใหครูแตละคนนําปญหาในชั้นเรียนของตนโดยเฉพาะปญหา

พฤติกรรมเด็กมาใหเพ่ือนครูชวยกันคิดหาทางแกไขเดือนละครั้งหลังเลิกเรียนในบรรยากาศท่ีผอนคลายของ

การจิบชากาแฟทานขนมดวยกันในยามบาย เปนตน ซ่ึง Stigler และ Hiebert (1999) เสนอวาการดําเนินงาน

ควรมีเวลาท่ีสามารถกดําเนินการไดอยางจริงจัง ปราศจากการรบกวนจากภาระงานอ่ืนอยางนอยสัปดาหละ 2 

ชั่วโมง 

5) การมีฐานขอมูลเพ่ือพัฒนาผูเรียน: สถานศึกษาหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของควรจัดทําฐานขอมูล 

เพ่ือการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนท่ีประกอบดวยฐานขอมูลผลสัมฤทธิ์ สภาพปญหาของผูเรียนท่ีปรับปรุง

ขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ ฐานขอมูลสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ฐานขอมูลแผนการจัดการเรียนรู 

ตลอดจนมีขอมูลครูสอนดีในแตละกลุมสาระฯ ของโรงเรียนหรือของโรงเรียนใกลเคียง หรือมีฐานขอมูล

โรงเรียนเครือขายท่ีมีเปาหมายและปญหารวมกัน ซ่ึงจะนําไปสูการทํางานบนพ้ืนฐานของการมีขอมูลเชิง

ประจักษ การแกไขปญหาไดอยางตรงจุด การมีฐานความรูท่ีชัดเจนและการเกิดเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

 

บทสรุป 

 การพัฒนาบทเรียนรวมกันท่ีมีข้ันตอนการดําเนินงานเปนรูปธรรม ถือเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการสราง

ชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพได แตท้ังนี้ตองอาศัยการสรางความเขาใจและการดําเนินงานอยางถูกตอง การ

ใชเทคนิควิธีตามขอเสนอแนะ การจัดปจจัยสนับสนุน และการปรับแนวทางการดําเนินงานใหเหมาะสม



 
 

สอดคลองกับบริบทการทํางานและวิถีชีวิตจริงของครู จึงจะเกิดผลสําเร็จท่ีครู ศิษย และผูเก่ียวของทุกฝายได

เรียนรูและพัฒนารวมกันอยางแทจริง อยางไรก็ดี การพัฒนาบทเรียนรวมกันมิไดเปนแนวทางท่ีดีท่ีสุดหรือ

สมบูรณแบบท่ีสุดในการสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพหรือการพัฒนาการเรียนการสอน ดวยเพราะการ

สรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพมิไดมีสูตรสําเร็จตายตัวท่ีใชไดกับทุกกลุม ทุกสถานศึกษา สมาชิกชุมชน

ตองรวมกันแสวงหา คัดเลือก หรือผสมผสานวิธี/แนวทางการดําเนินงานใหสอดรับกับบริบท เปาหมาย จุดเนน 

และตนทุนทางทรัพยากรท่ีแตกตางกันของแตละสถานศึกษาและแตละพ้ืนท่ี จึงจะกอใหเกิดวัฒนธรรมองคกร

ท่ีสามารถชวยสราง “ครูเพ่ือศิษย” ไดอยางแทจริงและยั่งยืน 
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