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The purposes of this research were: 1) to develop teachers’ professional learning communities paradigm to enhance
psychological competencies 2) to evaluate the efficiency of the developed teachers’ professional learning communities
paradigm 3) to evaluate the effectiveness of the developed teachers’ professional learning communities paradigm.
4) to impove and suggest in relation to the development of teachers’ professional learning communities paradigm.
This research was conducted by using mixed of quantitative and qualitative research methodologies. The sampling groups were
1) eight teacher professional training students at Suratthani Rajabhat University the first semester of the academic year 2016.
2) eight master teachers 3) four school directors, and 4) a university supervisor working at Suratthani Rajabhat University,
The students were recruited by the method of purposive sampling.
The research instruments were 1) a student test self-evaluation 2) an evaluation checklist competence on
the teaching and learning 3) an evaluation checklist of psychological competencies 4) an opinion evaluation checklist and
interview of cooperating teachers and teacher students that had a perspective on the development of teachers’ professional learning
communities paradigm. The statistics used in data analysis were Percentage (%), Mean (  ), Standard Deviation, t-test (dependent

samples) and the content analysis.
The results were as follows:
1. The result of development of teachers’ professional learning communities paradigm was a model
of the professional learning communities paradigm, which was called PLEASE Model. This model was composed of 6 stages:
1) Planning : P 2) Leading Instruction : L 3) Empowerment : E 4) Assessment : A 5) Standard : S and 6) Evaluation : E.
2) The result showed that the efficiency evaluation of the developed teachers’ professional learning communities
paradigm (PLEASE Model), was at a good level. the efficiency evaluation of such model was assesses by five experts.
3) The result showed that the effectiveness of a developed teachers’ professional learning communities paradigm were
generally at pass levels. The teachings competencies focusing on psychology, which were assessed by school directors,
cooperating teachers, university supervisor and the peer coaching professional training students. were mostly at excellent
level.
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมสำคัญและทีม่ ำของปัญหำกำรวิจัย
การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 มี จุดมุ่ง หมายเพื่อการพัฒนาการศึ กษาและคุ ณภาพชี วิตของ
ประชากรในแต่ ล ะประเทศโดยการตั้ง ปณิ ธ าน เพื่ อนาไปสู่ ก ารมี ชี วิตที่ ดีข้ ึ นเพื่ อให้ทุ ก คนได้มี
โอกาส เรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต การศึกษาจึงมีบทบาทในการพัฒนาคนและสังคมอีกทั้งเป็ นกุญแจหลักที่
จะช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก เพื่อนามวลมนุ ษยชาติไปสู่ ความไพบูลย์และ
ความเป็ นปึ กแผ่นของสังคมโลก (John and Sons, 2009: 1-2) แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ. 2560-2564) ถือเป็ นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศที่ได้ประกาศใน
ราชกิ จจานุ เบกษาเป็ นกฎหมายบัง คับใช้ต้ งั แต่ วนั ที่ 1 ตุล าคม2559ถึ งวันที่ 30กันยายน2564นั้นมี
หลักการสาคัญคือ“ยึดคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา”มุ่งสร้ างคุ ณภาพชี วิตที่ดีสาหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็ นคนที่สมบูรณ์มีวินยั ใฝ่ รู ้มีความรู ้มีทกั ษะมีความคิดสร้างสรรค์มีทศั นคติที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคมมี คุณธรรมและจริ ยธรรมซึ่ งกระทรวงศึกษาธิ การในฐานะหน่ วยงานหลักใน
ภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศได้ตระหนักถึ งความสาคัญดังกล่าวดังนั้น
ภายใต้วสิ ัยทัศน์“มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้คู่คุณธรรมมีคุณภาพชี วิตที่ดีมีความสุ ขในสังคม ” ของ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564) ฉบับนี้ จึงได้มีการ
ก าหนดยุท ธศาสตร์ และวางเป้ า หมายที่ ส ามารถตอบสนองการพัฒนาที่ ส าคัญในด้า นต่ า งๆคื อ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1ยุทธศาสตร์ พฒั นาหลักสู ตรกระบวนการเรี ย นการสอนการวัดและประเมินผลที่
มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริ ยธรรมมีภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ ใน
อนาคตซึ่ งตอบสนองการพัฒ นาในด้า นคุ ณ ภาพและด้า นการตอบโจทย์บ ริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลง
ยุทธศาสตร์ที่2ยุทธศาสตร์ ผลิตพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งหวังให้มีการผลิต
ครู ได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึ กษาทุ กระดับทุ กประเภทและมี สมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชี พสามารถใช้ศกั ยภาพในการสอนได้ อย่า งเต็มที่ ซ่ ึ งตอบสนองการพัฒนาในด้า น
คุณภาพยุทธศาสตร์ ที่ 3ยุทธศาสตร์ ผลิ ตและพัฒนากาลังคนรวมทั้งงานวิจยั ที่สอดคล้องกับความ
ต้อ งการของการพัฒ นาประเทศที่ มุ่ ง หวัง ให้ก าลังคนได้รั บการผลิ ต และพัฒนาเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ศัก ยภาพการแข่ ง ขันของประเทศและมี องค์ค วามรู ้ เทคโนโลยี นวัตกรรมสนับ สนุ นการพัฒนา
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ประเทศอย่า งยัง่ ยื น ซึ่ งตอบสนองการพัฒ นาในด้า นคุ ณ ภาพและด้า นการตอบโจทย์บ ริ บ ทที่
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ที่4ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริ การทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้
อย่า งต่ อเนื่ องตลอดชี วิตที่ มุ่ ง หวัง ให้ก ารบริ ก ารที่ เหมาะสมกับ สภาพบริ บ ทและสภาพพื้ นที่ ซ่ ึ ง
ตอบสนองการพัฒ นาในด้า นการเข้า ถึ ง การให้ บ ริ ก ารและด้ า นความเท่ า เที ย มยุ ท ธศาสตร์ 5
ยุท ธศาสตร์ ส่ งเสริ ม และพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิท ลั เพื่อการศึ ก ษาที่ มุ่ง หวัง ให้คนไทยได้รับ
โอกาสในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ งตอบสนองการพัฒนา
ในด้านการเข้าถึงการให้บริ การด้านความเท่าเทียมและด้านประสิ ทธิ ภาพยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบบริ หารจัดการและส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้มี
การใช้ทรั พยากรทั้ง ด้านงบประมาณและบุ คลากรได้อย่างคุ ม้ ค่าไม่เกิ ดการสู ญเปล่ าและมี ความ
คล่ องตัวซึ่ ง ตอบสนองการพัฒนาในด้า นประสิ ท ธิ ภาพในขั้นตอนการก าหนดสาระส าคัญของ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564) ข้างต้นซึ่ งประกอบด้วย
เป้ าหมายหลักวิสัยทัศน์พนั ธกิ จยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์น้ นั จะเน้นให้ความสาคัญในการวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ ชาติระยะ20ปี (พ.ศ. 2560-2574) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. (พ.ศ. 2560-2574) กับทิศทาง
ที่จะพัฒนาการศึ กษาในมิติต่างๆทั้งในมิติด้านความมัน่ คงมิ ติดา้ นเศรษฐกิ จมิติด้านสังคมและมิ ติ
ด้านการบริ หารจัดการภาครัฐรวมทั้งได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน (SWOT) ที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิ การทั้งหมดได้แก่สถานการณ์ความขัดแย้งของคนภายในประเทศอัน
เนื่ องมาจากปั ญหาทางการเมื อ ง ปั ญ หาความไม่ ส งบในจัง หวัดชายแดนภาคใต้ การติ ด กับ ดัก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางอันเนื่ องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจ ปั ญหาคุณภาพแรงงาน โครงสร้าง
ประชากรเข้า สู่ ก ารเป็ นสั ง คมสู ง วัย การเปิ ดเสรี ภายใต้ข ้อตกลงเขตเศรษฐกิ จอาเซี ย น การก้า ว
กระโดดของเทคโนโลยีไปสู่ สังคมดิจิทลั เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของโลก (SDGs) อานาจหน้าที่
ของกระทรวงศึกษาธิ การตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชัว่ คราว) พุทธศักราช 2574 คาสั่งหัวหน้าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ (มาตรา 44) รัฐธรรมนู ญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมทั้งใช้ผลการประเมินของแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555-2559) ที่ผา่ นมา การตรวจสอบสถานภาพด้านต่างๆ ของ
กระ ทรวงศึ กษาธิ การในปั จ จุ บั น แล ะ การคาดการณ์ แนวโน้ ม การด า เนิ นงานขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการในอนาคตมาใช้ในการร่ วมวิเคราะห์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 1)
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Tony Wagner (2008: 20-24) ได้กล่าวถึงทักษะที่จาเป็ นสาหรับนักเรี ยนในศตวรรษที่ 21 ที่
โลกมีการเปลี่ ยนไปอย่างรวดเร็ ว ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิ จ เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร โดยกล่าวว่า
การจัดการศึกษาในทุกด้านจาเป็ นต้องสนใจการพัฒนาทักษะต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ในชี วิตอย่างมี
ความสุ ข และการประกอบอาชี พอย่างสร้างสรรค์ ความรู ้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทาให้มนุ ษย์ทุก
คนดารงชี วิตอยู่ได้อย่างมีความสุ ข เนื่ องจากความรู ้ มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว เช่ นเดี ยวกัน
เยาวชนต้องได้รับกระบวนการเตรี ยมเพื่อการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งการให้ความรู ้ เกี่ ยวกับ
วิธีการเรี ยนที่สาคัญและเหมาะสม เพื่อให้มีทกั ษะในการประกอบอาชี พ ทักษะในการดารงชี วิต
และเป็ นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ดังนั้น การจัดการศึ กษาจึงต้องสอดคล้องกับ ความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนและของสังคม รวมทั้งความจาเป็ นสาหรับการเจริ ญเติบโตของนักเรี ยน โดยเฉพาะทักษะ
ชี วิต (Life Skills) ประกอบด้วย 1) การคิ ดวิเคราะห์ และแก้ไขปั ญหา (CriticalThinking and
Problem Solving) 2) ความร่ วมมือกันผ่านเครื อข่ายและการมีอานาจ โน้มน้าวหรื ออานาจชักจูง
(Collaboration Across Networks and Leading by Influence) 3) ความคล่องแคล่ว ปราดเปรี ยวและ
การปรับตัวได้ (Agility and Adaptability) 4) ความคิดริ เริ่ ม และความเป็ นผูป้ ระกอบการ (Initiative
and Entrepreneurship) 5) การติดต่อสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพทั้งการเจรจาและการเขียน (Effective
Oral and Written Communication)6) การวิเคราะห์และการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Accessing
and Analyzing Information) และ 7)ความอยากรู ้ อ ยากเห็ นและจินตนาการ (Curiosity and
Imagination) ซึ่ ง เป็ นทักษะที่ มี ความสาคัญมากสาหรั บนักเรี ย นเช่ นเดี ย วกับทัก ษะด้า นความรู ้
เพื่อให้ออกไปปฏิ บตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพบรรลุ เป้ าหมาย และประสบผลสาเร็ จถ้านักเรี ยน
ขาดทักษะที่จาเป็ นเหล่านี้อาจดารงชีวติ ในโลกสมัยใหม่ได้ยากลาบากดังจะเห็นได้จากผลการศึกษา
ที่พบว่า แนวโน้มของปั ญหาในอนาคต คือ ปั ญหาการตกงานอันเนื่ องมาจากแรงงานขาดทักษะใน
การปฏิบตั ิงาน ปั ญหาสังคม และปั ญหาอื่น ๆ ที่นบั วันทวีความรุ นแรงยิ่งขึ้น ดังนั้นนักเรี ยนจึงต้องมี
ทักษะชี วิตและทักษะความอยู่รอดที่สาคัญ (Survival Skills) และซึ่ งเป็ นทักษะที่จาเป็ น จะช่ วย
เตรี ย มนักเรี ยนให้พร้ อมที่ จะเป็ นพลเมื องที่ ดี คิ ดเป็ น แก้ปัญหาเป็ นมี ทกั ษะการปฏิ บ ตั ิ งานเพีย ง
พอที่จะสามารถอยูไ่ ด้ภายใต้ปัญหา และความกดดันต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 นี้ ได้ท้ งั นี้ สิ่ งที่
สาคัญที่ครู ทุกคนต้องตระหนักคือ “ครู ที่ทาหน้าที่ครู แนะแนว” หรื อที่เรี ยกว่า “ครู ทุกคนคือ ครู แนะ
แนว” การแนะแนวถือกาเนิ ดขึ้นอย่างเป็ นระบบในประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการ
แนะแนวอาชี พ (Vocational Guidance) เพื่อพิ จารณาการเลื อกเรี ยนสายอาชี พ ที่ เหมาะสมกับ
คุณสมบัติของผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยนช่างกล California School of Mechanical Arts ในปี ค.ศ.1895 ซึ่ งผู ้
ที่ริเริ่ มวางรากฐานการแนะแนวอย่างเป็ นระบบจนได้รับการยกย่องว่าเป็ นบิดาแห่ งการแนะแนว
ได้แก่ Frank Parsons จากจุดเริ่ มต้นการแนะแนวอาชี พในสถานศึกษา ต่อมาได้ขยายขอบข่ายมาสู่
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การแนะแนวการศึ ก ษา โดย Truman ได้บ ัญ ญัติ ศ ัพ ท์ การแนะแนวการศึ ก ษา (Educational
Guidance) ขึ้นในปี ค.ศ.1914 และต่อมาในปี ค.ศ.1920Proctor ได้เสนอแนวคิดว่า การแนะแนวควร
มีขอบข่ายที่ ครอบคลุ มการแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชี พ และการแนะแนวส่ วนตัวและ
สังคมซึ่งการเติบโตของการแนะแนวอย่างเป็ นระบบในประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ขยายตัวสู่ ประเทศ
อื่นๆ ในแถบยุโรปและเอเชียเช่นเดียวกับประเทศไทยที่ได้รับอิทธิ พลด้านการแนะแนวจากประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ทั้งนี้ การริ เริ่ มการแนะแนวในโรงเรี ยนอย่างเป็ นระบบเริ่ มต้นในปี พ.ศ.2496 ซึ่ งกรม
สามัญศึกษาร่ วมกับองค์การ UNICEF ได้จดั ให้มีโครงการทดลอง โรงเรี ยนมัธยมศึกษาแบบประสม
(Comprehensive High School) ขึ้นที่โรงเรี ยนเบญจมราชรังสฤษฏ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจัดให้มี
ห้องศึกษาสงเคราะห์ (Guidance Room) เพื่อให้บริ การปรึ กษาเกี่ยวกับการเลือกวิชาเรี ยนและต่อมา
ได้มีการจัด “ กิจกรรมสารวจ ” ให้แก่นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1–3 ในโครงการทดลองหลักสู ตร
โรงเรี ยนมัธ ยมแบบประสมเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ยนในการเลื อ กวิ ช าเรี ยนตามความถนั ด
ความสามารถ และความสนใจ โดยใช้เวลา 1 คาบต่อสัปดาห์ในทุกภาคเรี ยน นับเป็ นจุดเริ่ มต้นที่
สาคัญของการจัดบริ การแนะแนวในคาบเรี ยนซึ่ งภายหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิ การได้ประกาศใช้
หลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนต้นในปี พ.ศ. 2521 และหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลายในปี พ.ศ. 2524
ได้มี ก ารก าหนดให้ มี ก ารจัดการแนะแนวไว้ใ นคาบเรี ย น ต่ อ มาเมื่ อมี ก ารประกาศใช้หลัก สู ต ร
สถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2544 จนกระทั่ง ปั จ จุ บ ัน ซึ่ งมี ก ารประกาศใช้ ห ลัก สู ต ร
แกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 “ กิ จกรรมแนะแนว ” ได้ถูกกาหนดไว้ใน
โครงสร้างหลักสู ตรที่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาภายใต้กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน (มาลิณี จุโฑ
ปะมา, 2552:10-11)
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 กาหนดให้ “กิจกรรมแนะแนว”
เป็ นกิ จกรรมที่ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้รู้จกั ตนเอง รู ้ รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสิ นใจคิด
แก้ปั ญหา ก าหนดเป้ า หมาย วางแผนชี วิต ทั้ง ด้านการเรี ย นและอาชี พ สามารถปรั บ ตนได้อย่า ง
เหมาะสม นอกจากนี้ ย งั ช่ วยให้ ครู รู้จกั และเข้าใจผูเ้ รี ย น ทั้งยัง เป็ นกิ จกรรมที่ ช่วยเหลื อและให้
คาปรึ กษาแก่ผปู ้ กครองในการมีส่วนร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยน (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551: 20) ทั้งนี้ การ
แนะแนวมีลกั ษณะงานที่ครอบคลุมทั้งการจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้ง
เป็ นรายบุคคลและกลุ่ม การจัดบริ การแนะแนว ทั้ง 5 บริ การ ซึ่ งประกอบด้วย บริ การศึกษารวบรวม
ข้อมูล (Individual Inventory Service) บริ การสารสนเทศ (Information Service) บริ การให้การ
ปรึ กษา (Counseling Service) บริ การจัดวางตัวบุคคล (Placement Service) และบริ การติดตามผล
(Follow-up Service) ตลอดจนการบูรณาการแนะแนวในการเรี ยนการสอน โดยมีขอบข่าย การแนะ
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แนว 3 ด้าน คือ การแนะแนวการศึกษา (Educational Guidance) การแนะแนวอาชีพ (Vocational
Guidance) การแนะแนวส่ วนตัวและสังคม (Personal and Social Guidance)
ในการดาเนิ นการแนะแนวดังกล่ าวข้า งต้นครู แนะแนวจะต้องมี บทบาทหน้าที่ เป็ นทั้ง ที่
ปรึ กษา (Supervisor) ในการให้ความรู ้ และคาแนะนาด้านจิตวิทยาการแนะแนวแก่ครู ผูป้ กครอง
และผูเ้ กี่ยวข้องทุกคน เพื่อทาความรู ้จกั และเข้าใจผูเ้ รี ยน ตลอดจนการดูแล ช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม และ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และสามารถพัฒนาตนเองได้
เต็มศักยภาพ เป็ นผูใ้ ห้การปรึ กษา (Counselor) แก่ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และผูม้ าขอรับบริ การทัว่ ไป
ทาการศึกษารายกรณี (Case Study) ตลอดจนการประสานงานกับผูเ้ กี่ ยวข้องทั้ง ในและนอก
สถานศึกษาในการดู แลช่วยเหลือนักเรี ยนกลุ่มพิเศษ นอกจากนี้ ครู แนะแนวยังมีบทบาทหน้าที่ใน
การเป็ นผูป้ ระสานงาน (Coordinator) กับผูเ้ กี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างเครื อข่าย
ในการดาเนิ นงานแนะแนวและการดู แลช่ วยเหลื อ ส่ งเสริ ม และพัฒนาผูเ้ รี ยน (โครงการยกระดับ
คุณภาพครู ท้ งั ระบบตามแผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง, 2553: 2-3) การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ถือ
เป็ นหัวใจสาคัญของกระบวนการผลิ ตครู เพราะเป็ นกระบวนการภาคปฏิ บตั ิ ที่จะช่ วยเสริ มสร้ าง
นักศึกษาครู ให้เป็ นผูม้ ีความรัก ความศรัทธาต่ออาชีพครู และมีความรู ้ความสามารถที่จะปฏิบตั ิงาน
ในหน้าที่ครู ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นที่พึงพอใจแก่หน่ วยงานผูใ้ ช้ครู ซึ่ งหน้าที่หลักอย่างหนึ่ ง
ของการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ คือ การสอน ซึ่ งวิธีการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะทางจิตวิทยา
สาหรั บ ครู น้ ัน จาต้องเป็ นวิธี การสอนที่ เน้นการฝึ กปฏิ บตั ิ และการจัดประสบการณ์ ให้ผูเ้ รี ย นได้
เรี ย นรู ้ จ ริ ง โดยเน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นศู นย์ก ลางโดยใช้คุณ ธรรมจริ ย ธรรมสอดแทรกในรายวิช าและ
กิจกรรมการพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งนี้เพื่อให้นกั เรี ยนในอนาคตมีคุณลักษณะที่สาคัญคือ 1) วิถีทางของการ
คิด ได้แก่ สร้ างสรรค์ คิดวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การเรี ยนรู ้ และตัดสิ นใจ 2) วิถีทางของการ
ทางาน ได้แก่ การติดต่อสื่ อสาร และการร่ วมมือ 3) เครื่ องมือสาหรับการทางาน ได้แก่ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และความรู ้ ด้า นข้อมูลและ 4) ทักษะสาหรับดารงชี วิตในโลกปั จจุ บนั ซึ่ งนักศึกษา
วิชาชีพครู จาเป็ นต้องได้รับการดูแลและส่ งเสริ มในเรื่ องดังกล่าว
ปั จจุบนั กระบวนการดู แลการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู ของหลักสู ตรวิชาวิทยาศาสตร์
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุ ราษฎร์ ธานี นั้น ยังไม่สามารถส่ งเสริ มสมรรถนะทางจิตวิทยา
สาหรับครู สาหรับการพัฒนาผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ พิจารณาได้จากแผนการ
สอนและการปฏิบตั ิการสอนในชั้นเรี ยนที่มีรูปแบบ และทิศทางเดียวกันทั้งระบบ และเป็ นรู ปแบบที่
ยังไม่สอดคล้องกับทิ ศทางของการปฏิ รูปการสอนกล่ าวคื อ นักเรี ยนมี ส่วนร่ วมเพียงเล็กน้อยใน
กิ จ กรรมการสอนของครู ขาดความเข้า ใจในธรรมชาติ ข องผูเ้ รี ย น และขาดการฝึ กปฏิ บ ัติ ทั้ง
เชื่ อมโยงกับมาตรฐานด้านความรู ้ และประสบการณ์ วิชาชีพ ด้านจิตวิทยาสาหรับครู ทั้งนี้ อาจเป็ น
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เพราะนักศึกษาใช้เวลาส่ วนใหญ่อยู่ในโรงเรี ยน การให้คาปรึ กษาในเรื่ องการสอนและการจัดทา
แผนการสอนมักดาเนินการโดยครู พี่เลี้ยงซึ่ งยังขาดเครื่ องมือและมุมมองเกี่ยวกับเทคนิ คและทิศทาง
ของการสอนใหม่ๆ โดยที่อาจารย์นิเทศก์ยงั ไม่สามารถทาหน้าที่ติดตามให้คาปรึ กษาอย่างเต็มที่และ
ต่อเนื่องใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม Du Four (2007) ผูถ้ ื อเป็ นบิดาของชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พ กล่าวถึ ง
ลักษณะสาคัญของชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พว่า PLC ไม่ใช่โปรแกรมหรื อหลักสู ตร แต่เป็ นแนว
ทางการดาเนิ นการที่ ช่วยให้เกิ ดพลังในการเปลี่ ยนแปลงในโรงเรี ยนทุ กระดับ ครู ผูส้ อนรวมทั้ง
บุ ค ลากรในโรงเรี ย นจะต้อ งมุ่ ง เน้ น การเรี ย นรู ้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มากกว่ า ให้ ค วามส าคัญ กับ การสอน
นอกจากนั้นยังต้องให้ความสาคัญกับการร่ วมมือรวมพลัง การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องเพื่อมุ่งไปสู่
ความสาเร็ จภายใต้เป้ าหมายเดียวกัน โดยอาศัยการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน
ทั้ง นี้ หากจะกล่ า วถึ ง การพัฒ นาชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ ครู (Professional learning
community) หรื อ PLC นั้น มีพ้ืนฐานมาจากภาคธุ รกิ จเกี่ ยวกับความสามารถขององค์กรในการ
เรี ยนรู ้ (Thompson, Gregg&Niska,2004) กล่าวได้วา่ PLC เกิดจากการประยุกต์แนวคิดองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู ้ (Senge,1990) สู่ โรงเรี ยนแห่ งการเรี ยนรู ้ (Senge et al., 2000) อย่างไรก็ตาม การบริ หาร
องค์กรโรงเรี ยนโดยทัว่ ไปได้รับอิทธิ พลจากแนวคิดการบริ หารอุตสาหกรรมหรื อวิทยาศาสตร์ การ
จัดการ (Management sciences) ในตอนต้นยุคศตวรรษที่ 20 ตามแนวคิดของ (Fayold, 1916) (อ้าง
ถึงใน Wood, 2002) ที่อธิ บายการจัดองค์กรแบ่งตามหน้าที่โดยมีการจัดการ คือ การวางแผน การจัด
องค์กร การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุ ม อีกทั้งมุ่งเน้นการฝึ กอบรมด้าน
เทคนิ ควิธีการทางานมากกว่าการเรี ยนรู ้ ในฐานงานจริ ง ทาให้การบริ หารโรงเรี ยนส่ วนใหญ่จึงเป็ น
ระบบควบคุมบังคับบัญชาและความสัมพันธ์แบบแนวดิ่ง ลักษณะเช่นนี้ ทาให้เกิดความร่ วมมือน้อย
การแยกส่ วนการทางาน และการเรี ยนรู ้มีนอ้ ย ขาดความสามารถในการแก้ปัญหา นอกจากนั้นยังทา
ให้ลดทอนประสิ ทธิ ภาพในการทางานแบบเปิ ดใจเรี ยนรู ้ รับฟั ง เปลี่ยนแปลง (ประเวศ วะสี และ
คณะ, 2547) ในทางกลับกันมิติที่แตกต่างแห่ งยุคศตวรรษที่ 21 เป็ นยุคความรู ้มากมายที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ถ่ายโอน และเชื่อมโยงทัว่ ถึงกันอย่างรวดเร็ วด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงปลายนิ้ว
ทาให้เกิดการพัฒนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว โลกที่เปลี่ยนแปลงไปยังส่ งผลต่อวิถี
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน (Trilling&Fadel,2009) (วิจารณ์ พานิ ช, 2554) การเปลี่ยนเช่นนี้ เป็ นสัญญาณ
เตือนว่าการทางานและการเรี ยนรู ้ ของวิชาชี พครู ไม่สามารถทาอย่างโดดเดี่ ยว แบ่งแยกกันทาตาม
สายงาน หรื อทางานภายในกรอบแนวคิดเดิมที่มุ่งเน้นเนื้ อหาเพื่อสอนมากกว่าการเรี ยนรู ้ (Ministry
of Education, 2010) จึงเป็ นเหตุให้มีการพัฒนาแนววิถีการเรี ยนรู ้และพัฒนาขององค์กรแบบ
โรงเรี ยนที่ เรี ยกว่า PLC อย่างหลากหลายรู ปแบบในบริ บทต่างๆ ของแต่ละประเทศที่ตื่นตัวเพื่อ
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เปลี่ ยนผ่านให้ทนั ต่อการเปลี่ ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 ทั้งกรณี ศึกษากลุ่ มศึกษาบทเรี ยน หรื อ
Lesson study ในประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาวิชาชีพครู แบบ Problem-solving groups ของประเทศ
ฟิ นแลนด์และการพัฒนาวิชาชีพครู แบบ Lesson group and research group ในเมืองเซี่ ยงไฮ้ และ
PLC แห่ งชาติเพื่อปฏิรูปการเรี ยนรู ้ “Teach less, Learn more” ในประเทศสิ งคโปร์ เป็ นต้น เป็ น
รู ปแบบ PLC ที่หลากหลาย และล้วนมุ่งเน้นการปฏิรูปการจัดการเรี ยนรู ้ผา่ น PLC แบบร่ วมแรงร่ วม
ใจกันอย่างจริ งจังบนฐานงานจริ งมากกว่าการอบรมนอกหน้างาน อย่างไรก็ตาม องค์ความรู ้เกี่ยวกับ
PLC ในประเทศไทยยังเป็ นแนวคิดที่ยงั ไม่แพร่ หลาย มีเฉพาะกลุ่มโรงเรี ยนที่มุ่งปฏิรูปการเรี ยนรู ้
โดยใช้ PLC เพื่ อ พัฒ นาวิช าชี พ บนฐานงานจริ ง ภายในโรงเรี ย นเป็ นหลัก จึ งได้มี ก ารศึ ก ษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากเอกสารทางวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ สังเคราะห์เป็ นองค์ความรู ้
เพื่ อ ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ ความเป็ นมาและความส าคัญ ความหมายการแบ่ ง ระดับ PLC และ
องค์ประกอบ PLC ในบริ บทสถานศึกษา โดยหวังว่าแนวคิดนี้ จะสามารถจุดประกายความสนใจใน
การประยุกต์แนวคิด PLC ในโรงเรี ยนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นหัวใจสาคัญ
ดังนั้น การวิจยั นี้ จึงมีเป้ าหมายเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา รวมถึ งพัฒนาการฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชี พส าหรับครู ของหลักสู ตรวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ก ารพัฒนากระบวนทัศน์
ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู (Professional learning community) ที่มีเป้ าหมาย เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะ
ทางจิตวิทยา และมุ่งพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามสมรรถนะให้เป็ นครู ดี ครู เก่งมีคุณภาพ
เน้นพัฒนาวิชาชี พครู โดยอาศัยโรงเรี ยนทั้งระบบเป็ นฐานโดยเน้นการรวมตัว ร่ วมใจ ร่ วมพลัง ร่ วม
ทา และร่ วมเรี ยนรู ้ร่วมกันของครู ผูบ้ ริ หาร และนักการศึกษาบนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์
แบบกัลยาณมิ ตร ที่ มีวิสัยทัศน์ คุ ณค่ า เป้ าหมาย และภารกิ จร่ วมกัน โดยทางานร่ วมกันแบบที ม
เรี ย นรู ้ ที่ ค รู เป็ นผู น้ าร่ ว มกัน และผู บ้ ริ หารแบบผูด้ ู แ ลสนับ สนุ นสู่ ก ารเรี ย นรู ้ และพัฒนาวิ ช าชี พ
เปลี่ ย นแปลงคุ ณภาพตนเองสู่ คุ ณภาพการจัดการเรี ย นรู ้ ที่เน้นความส าเร็ จหรื อประสิ ทธิ ผ ลของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และความสุ ขของการทางานร่ วมกันของสมาชิกในชุมชนต่อไป
คำถำมกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา โดยมีคาถามในการวิจยั ดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พ
ครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาเป็ นอย่างไร
2. ประสิ ท ธิ ภาพการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พ ครู เพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา หลังการใช้กระบวนทัศน์สูงกว่าก่อนใช้กระบวนทัศน์หรื อไม่อย่างไร
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3. หลัง การใช้ ก ารพัฒ นากระบวนทัศ น์ ชุ ม ชนการเรี ยนรู ้ วิ ช าชี พ ครู นัก ศึ ก ษาครู มี
สมรรถนะในระดับใด
4. แนวทางการปรับปรุ งและเสนอแนะการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพ
ครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู ต่อการเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์ชุ มชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พ ครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทาง
จิตวิทยา
2. เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
3. เพื่อประเมินประสิ ท ธิ ผลการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่ อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
4. เพื่อปรับปรุ งและเสนอแนะการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
สมมุติฐำนกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิ ตวิทยา คือกลุ่ มของนักศึกษาวิชาชี พครู ที่อยู่
ในช่วงการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงได้ต้ งั สมมติฐานการวิจยั ดังนี้
หลังการใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยานักศึกษาครู มีสมรรถนะทางจิตวิทยาสาหรับครู ได้แก่ 1) ความเข้าใจธรรมชาติของ
ผูเ้ รี ย น 2) ความสามารถช่ ว ยเหลื อผู เ้ รี ย นให้เ รี ย นรู ้ และพัฒนาได้ต ามศัก ยภาพของตน 3)
ความสามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน 4) ความสามารถส่ งเสริ มความ
ถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับดี
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ขอบเขตของกำรวิจัย
การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั มีขอบเขตของการศึกษา
ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย
1.1.1 นักศึ ก ษาชั้นปี ที่ 5 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ สุ ราษฎร์ ธ านี ที่
กาลังฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู เต็มรู ปแบบ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2559 รวมทั้งสิ้ น 516 คนได้แก่ นัก ศึ ก ษาสาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ นัก ศึ ก ษาสาขาวิช าคณิ ตศาสตร์
นัก ศึ กษาสาขาวิช าภาษาไทย นักศึ ก ษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์ นักศึ ก ษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะ
1.1.2 ครู พี่เลี้ยงที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เป็ นครู พี่เลี้ยงนักศึกษาครู ในโรงเรี ยน
เครื อข่ายที่ร่วมพัฒนาวิชาชี พครู ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559รวมทั้งสิ้ น 516 คน
1.1.3 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้รับมอบหมายหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุน และผูร้ ่ วม
พัฒ นาวิ ช าชี พ ครู นัก ศึ ก ษาครู ในโรงเรี ยนเครื อข่ า ยที่ ร่ ว มพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู ของนัก ศึ ก ษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ธานี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้ น 133 คน
1.1.4 อาจารย์นิเทศก์นกั ศึกษาครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์
ธานี รวมทั้งสิ้ น 68 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
1.2.1 นักศึกษาชั้นปี ที่ 5 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ธานี
ที่กาลังฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู เต็มรู ปแบบ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2559ในสาขากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จานวน 8 คน โดยใช้เกณฑ์เป็ น
นักศึกษาครู ที่ผวู ้ ิจยั รับผิดชอบในการนิเทศ ติดตาม โดยได้รับผิดชอบทั้งหมด 4 โรงเรี ยน แบ่งเป็ น
โรงเรี ยนขนาดเล็ก โรงเรี ยนขนาดกลาง และโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ได้แก่ นักศึ กษาครู กลุ่ มทดลอง
จานวน 6 คน ทั้งหมด 3 โรงเรี ยน และนักศึกษาครู กลุ่มขยายผล จานวน 2 คน 1 โรงเรี ยน
1.2.2 ครู พี่เลี้ยงที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เป็ นครู พี่เลี้ยงนักศึกษาครู ในโรงเรี ยน
เครื อข่ายที่ร่วมพัฒนาวิชาชี พครู ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จานวน 8 คน โดยใช้เกณฑ์เป็ นครู พี่เลี้ยงที่เป็ นผูร้ ่ วม
พัฒนาวิชาชี พครู ทาหน้าที่รับผิดชอบในการนิ เทศ ติดตาม ทั้งหมด 4 โรงเรี ยน แบ่งเป็ น โรงเรี ยน
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ขนาดเล็ก โรงเรี ยนขนาดกลาง และโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ได้แก่ ครู พี่เลี้ยงกลุ่มทดลอง จานวน 6 คน
ทั้งหมด 3 โรงเรี ยน และครู พี่เลี้ยงกลุ่มขยายผล จานวน 2 คน 1 โรงเรี ยน
1.2.3 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้รับมอบหมายหน้าที่เป็ นผู ส้ นับสนุน และผูร้ ่ วมพัฒนา
วิชาชี พครู นักศึกษาครู ในโรงเรี ยนเครื อข่ายที่ ร่วมพัฒนาวิชาชี พครู ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จานวน 4 คน
โดยใช้เกณฑ์เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาที่ ผูเ้ ป็ นสนับสนุ น และผูร้ ่ วมพัฒนาวิช าชี พ ครู ทาหน้า ที่
รับผิดชอบในการนิ เทศ ติดตาม ทั้งหมด 4 โรงเรี ยน แบ่งเป็ น โรงเรี ยนขนาดเล็ก โรงเรี ยนขนาด
กลาง และโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษากลุ่ มทดลอง จานวน 3 คน ทั้งหมด 3
โรงเรี ยน และผูบ้ ริ หารสถานศึกษากลุ่มขยายผล จานวน 1 คน 1 โรงเรี ยน
1.2.4 อาจารย์นิเทศก์นกั ศึกษาครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์
ธานีจานวน 1 คน
2. ด้านตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
2.1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชีพครู
2.2. ตัวแปรตาม ได้แก่ สมรรถนะทางจิตวิทยาดังนี้
2.2.1 ความรู ้ ด้านมาตรฐานวิชาชี พ และด้านประสบการณ์ วิชาชี พ ตามสมรรถนะ
ทางจิตวิทยาสาหรับครู ที่มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพ ครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา
2.2.2 ความสามารถในการจัดการเรี ย นการสอน ที่ มี ต่อการพัฒนากระบวนทัศน์
ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
2.2.3 ความคิ ด เห็ น ของผูบ้ ริ ก ารสถานศึ ก ษา ครู พี่ เ ลี้ ยง และนัก ศึ ก ษาครู ที่ มี ต่ อ
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการวิ จ ัย การพัฒ นากระบวนทัศ น์ ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ ครู เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะทางจิตวิทยา ผูว้ ิจยั ศึกษาเนื้ อหาดังนี้ สมรรถนะทางจิตวิทยาสาหรับครู ได้แก่ 1) ความ
เข้าใจธรรมชาติของผูเ้ รี ยน 2) ความสามารถช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เรี ยนรู ้และพัฒนาได้ตามศักยภาพ
ของตน 3) ความสามารถให้คาแนะนาช่วยเหลื อผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน 4) ความสามารถ
ส่ งเสริ มความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. กำรพั ฒ นำกระบวนทั ศ น์ ชุ ม ชนกำรเรี ย นรู้ วิ ช ำชี พ ครู หมายถึ ง ชุ ด แนวคิ ด ที่
นามาใช้การพัฒนาสมรรถนะทางจิตวิทยา เพื่อพัฒนาให้ผูน้ ิ เทศและครู มีความรู ้ ความเข้าใจทุก
ขั้นตอนจะมีการกากับ ติดตาม (Coaching) และการดูแลให้คาปรึ กษาแนะนา (Mentoring) อย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้
ขั้นที่ 1 Planning : P เป็ นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลพื้นฐาน สมรรถนะจิตวิทยาที่
เกิ ดขึ้ น ในชั้นเรี ยน และร่ วมกันวางแผนพัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู พี่เลี้ ย ง นักศึ กษา ผูว้ ิจยั ให้มีความรู ้
ความสามารถ มีทกั ษะตามการพัฒนาวิชาชี พครู ที่เน้นการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ขั้นที่ 2 Leading Instruction : L เป็ นการเตรี ยมความพร้อมของผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องในการ
พัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ขั้นที่ 3 Empowerment : E การกระตุน้ การมีส่วนร่ วม และความรับผิดชอบ
ขั้นที่ 4 Assessment : A ตรวจสอบทบทวนร่ วมกับเกณฑ์ ประเมิน เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน
ขั้นที่ 5 Standard : S ร่ วมตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการเรี ยนรู ้หลักสู ตร
ขั้นที่ 6 Evaluation : E เป็ นตัดสิ นและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
2. ชุ มชนกำรเรี ยนรู้ วิชำชี พครู (Professional Learning Communities) หมายถึ ง การ
สนับ สนุ น ร่ วมมื อ กันของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาครู พี่ เลี้ ย ง และนัก ศึ ก ษาครู ภ ายในโรงเรี ย นเพื่ อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยเน้นกระบวนการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู
3. สมรรถนะทำงจิ ตวิทยำสำหรั บครู หมายถึ ง ความสามารถตามมาตรฐานความรู ้ และ
ประสบการณ์ วิชาชี พด้านสมรรถนะทางจิ ตวิทยาสาหรั บครู ทั้ง 4 ประการได้แก่ 1. ความเข้าใจ
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยน 2. ความสามารถช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เรี ยนรู ้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน
3. ความสามารถให้คาแนะนาช่ วยเหลื อผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึน 4. ความสามารถส่ งเสริ ม
ความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน
4. ประสิ ทธิภำพของกำรพัฒนำกระบวนทัศน์ ชุมชนกำรเรียนรู้ วิชำชี พครู หมายถึง คะแนน
ที่ ไ ด้ รั บ จากการใช้ เ ครื่ องมื อ การวิ จ ัย ในการตรวจสอบรู ปแบบ และการน ารู ปแบบไปใช้
ประกอบด้วย เครื่ องมือตรวจความสมเหตุสมผลเชิ งทฤษฎี และความเป็ นไปได้ของรู ปแบบโดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ได้จากแบบประเมินความสมเหตุสมผล พิจารณาจากผลประเมินความสอดคล้องของ
รู ปแบบการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญว่ามีความสอดคล้องกัน

12
ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู สามารถนาไปใช้ในกระบวนการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชน การเรี ยนรู ้วิชาชีพครู
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
5. ประสิ ทธิผลของกำรพัฒนำกระบวนทัศน์ ชุมชนกำรเรี ยนรู้ วิชำชี พครู หมายถึง ผลที่เกิด
จากการทดลองใช้ชุดแนวคิดที่นามาใช้ ซึ่ งประกอบด้วยการตรวจสอบการพัฒนากระบวนทัศน์
ชุ มชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู และการนาการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู ไปใช้
ประกอบด้ว ย แบบประเมิ น ตนเองของนัก ศึ ก ษาครู ด้า นความรู ้ ความเข้า ใจ แบบประเมิ น
ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน แบบประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยา และแบบประเมิน
ความคิดเห็นของครู พี่เลี้ยง และนักศึกษาครู ที่มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพ
ครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาของอาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ยง และนักศึกษาครู ทุกขั้นตอน
จะมีการกากับ ติดตาม (Coaching) และการดูแลให้คาปรึ กษาแนะนา (Mentoring) อย่างต่อเนื่อง
6. นักศึกษำครู หมายถึ ง นักศึกษาชั้นปี ที่ 5 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์
ธานีที่กาลังฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู เต็มรู ปแบบ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนเครื อข่ายของ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ในสาขากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้
จากการเลือกแบบเจาะจง จานวน 8 คน โดยใช้เกณฑ์เป็ นนักศึกษาครู ที่ผวู ้ ิจยั รับผิดชอบในการนิเทศ
ติดตาม โดยได้รับผิดชอบทั้งหมด 4 โรงเรี ยน แบ่งเป็ น โรงเรี ยนขนาดเล็ก โรงเรี ยนขนาดกลาง และ
โรงเรี ยนขนาดใหญ่ ได้แก่ นักศึกษาครู กลุ่มทดลอง จานวน 6 คน ทั้งหมด 3 โรงเรี ยน และนักศึกษา
ครู กลุ่มขยายผล จานวน 2 คน 1 โรงเรี ยน
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรวิจัย
การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทาง
จิตวิทยาทาให้เกิดประโยชน์จากงานวิจยั ดังนี้
1. ทราบผลประเมินประสิ ทธิ ภาพการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
2. ทราบผลประเมินประสิ ทธิผลการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
3. ทราบปั ญหาและข้อเสนอแนะการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
4. เป็ นต้นแบบในการพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู ดา้ นจิตวิทยาสาหรับครู
5. เป็ นแนวทางสาคัญ ในการศึกษาวิจยั หรื อขยายผลองค์ความรู ้ต่อไปได้

การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษาการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ดังกรอบแนวคิดต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ : การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู
ขั้นที่ 1 Planning : P
ขั้นที่ 2 Leading Instruction : L
ขั้นที่ 3 Empowerment : E
ขั้นที่ 4 Assessment : A
ขั้นที่ 5 Standard : S
ขั้นที่ 6 Evaluation : E
ในทุกขั้นตอนจะมีการกากับ ติดตาม (Coaching) และการดูแลให้
คาปรึ กษาแนะนา (Mentoring) อย่างต่อเนื่ องโดยผูว้ จิ ยั วิชาชีพครู

ตัวแปรตาม : สมรรถนะทางจิตวิทยา
สมรรถนะทางจิตวิทยาดังนี้
1.ความรู ้ ด้านมาตรฐานวิชาชี พ และด้านประสบการณ์วิชาชี พ
ตามสมรรถนะทางจิ ตวิท ยาส าหรั บครู ที่ มี ต่อการพัฒนากระบวนทัศน์
ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
2.ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน ที่มีต่อการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทาง
จิตวิทยา
3.ความคิดเห็นของผูบ้ ริ การสถานศึกษา ครู พี่เลี้ยง และนักศึกษา
ครู ที่ มี ต่ อ กระบวนทัศ น์ ชุ ม ชนการเรี ยนรู ้ วิ ช าชี พ ครู เพื่ อ เสริ มสร้ า ง
สมรรถนะทางจิตวิทยา

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง “ การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา ” โดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพครู (Professional Learning Community)
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญ
1.2 ความหมายของชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
1.3 การแบ่งระดับของชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
1.4 คุณลักษณะสาคัญที่ทาให้เกิดชุมชนการเรี ยนรู ้
1.5 แนวทางในการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
1.6 การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้ PLC
1.7 การนาแนวความคิด PLC ไปปฏิบตั ิในบริ บทไทย
2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development)
2.1 ความหมายของการพัฒนาวิชาชีพ
2.2 กระบวนการขั้นตอนการพัฒนาวิชาชีพ
2.3 รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพ
2.3.1 รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครู ในประเทศไทย
2.3.2 รู ปแบบการนิเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
2.3.2.1 การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
2.3.2.2 การนิเทศโดยผูบ้ ริ หาร
2.3.2.3 การนิเทศแบบพัฒนาตนเอง
2.3.2.4 การชี้แนะโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.3.2.5 การนิเทศแบบพัฒนาการ
2.3.2.5.1 การนิเทศแบบชี้นาควบคุม
2.3.2.5.2 การนิเทศแบบชี้ นาให้ขอ้ มูล
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3.

4.

5.

6.

2.3.2.5.3 การนิเทศแบบไม่ช้ ีนา
2.3.2.5.4 การนิเทศแบบร่ วมมือ
2.3.3 พฤติกรรมการนิเทศแบบพัฒนาการ
2.3.3.1 พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นาควบคุม
2.3.3.2 พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นาให้ขอ้ มูล
2.3.3.3 พฤติกรรมการนิเทศแบบร่ วมมือ
2.3.3.4 พฤติกรรมการนิเทศแบบไม่ช้ ีนา
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถภาพมาตรฐานวิชาชีพครู ดา้ นจิตวิทยาสาหรับครู
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็ นครู
3.2 แนวคิดคุณลักษณะความเป็ นครู โดยทัว่ ไป
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฏีการเรี ยนรู ้การสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง
4.1 ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของ Piaget
4.2 ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของ Vygotsky
แนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลและส่ งผลต่อการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
5.1 ปัจจัยบริ บททางด้านสังคม
5.2 ปั จจัยบริ บททางด้านกลุ่มเป้ าหมาย
5.3 ปัจจัยบริ บททางด้านเทคโนโลยี
6.4 ปัจจัยบริ บททางด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลทางการศึกษา
6.1 ประสิ ทธิภาพทางการศึกษา
6.1.1 เกณฑ์การทดสอบ
6.1.2 วิธีการทดสอบประสิ ทธิภาพ
6.1.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
6.2 ประสิ ทธิผลทางการศึกษา
6.2.1 ความหมายของประสิ ทธิผล
6.2.2 การประเมินประสิ ทธิผล

7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
7.1 งานวิจยั ต่างประเทศ
7.2 งานวิจยั ในประเทศไทย
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1. แนวคิดเกีย่ วกับชุ มชนการเรียนรู้ ทางวิชาชี พครู (Professional Learning Community)
ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพครู (Professional Learning Community) หรื อ PLC มีพ้ืนฐาน
มาจากภาคธุ รกิจเกี่ยวกับความสามารถขององค์กรในการเรี ยนรู ้ (Thompson, Gregg &Niska, 2004)
กล่าวได้วา่ PLC เกิดจากการประยุกต์แนวคิดองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ (Senge,1990) สู่ โรงเรี ยนแห่ ง
การเรี ยนรู ้ (Senge et al., 2000) อย่างไรก็ตาม การบริ หารองค์กรโรงเรี ยนโดยทัว่ ไปได้รับอิทธิ พล
จากแนวคิดการบริ หารอุตสาหกรรมหรื อวิทยาศาสตร์ การจัดการ (Management sciences) ใน
ตอนต้นยุคศตวรรษที่ 20 ตามแนวคิดของ (Fayol, 1916 อ้างถึงในWood, 2002) ที่อธิ บายการจัด
องค์กรแบ่งตามหน้าที่โดยมีการจัดการ คือ การวางแผน การจัดองค์กร การบังคับบัญชาสั่งการ การ
ประสานงาน และการควบคุ ม อีกทั้งมุ่งเน้นการฝึ กอบรมด้านเทคนิ ควิธีการทางานมากกว่า การ
เรี ยนรู ้ในฐานงานจริ งเช่นนี้ ทาให้การบริ หารโรงเรี ยนส่ วนใหญ่เป็ นระบบควบคุมบังคับบัญชาและ
ความสัมพันธ์แบบแนวดิ่ง ลักษณะเช่นนี้ ทาให้เกิดความร่ วมมือน้อย การแยกส่ วนการทางาน และ
การเรี ยนรู ้ มีนอ้ ย ขาดความสามารถในการแก้ปัญหา นอกจากนั้นยังทาให้ลดทอนประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานแบบเปิ ดใจเรี ยนรู ้ รับฟัง เปลี่ยนแปลง (ประเวศ วะสี และคณะ, 2547)
ในทางกลั บ กั น มิ ติ ที่ แ ตกต่ า งแห่ ง ยุ ค ศตวรรษที่ 21 เป็ นยุ ค ความรู ้ ม ากมายที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง ถ่ายโอน และเชื่อมโยงทัว่ ถึงกันอย่างรวดเร็ วด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงปลายนิ้ว
ทาให้เกิดการพัฒนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว โลกที่เปลี่ยนแปลงส่ งผลต่อวิถีการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน (Trilling, &Fadel, 2009; วิจารณ์ พานิ ช, 2554) การเปลี่ยนเช่นนี้ เป็ นสัญญาณ
เตือนว่าการทางานและการเรี ยนรู ้ ของวิชาชี พครู ไม่สามารถทาอย่างโดดเดี่ ยว แบ่งแยกกันทาตาม
สายงาน หรื อทางานภายในกรอบแนวคิดเดิมที่มุ่งเน้นเนื้ อหาเพื่อสอนมากกว่าการเรี ยนรู ้ (Ministry
of Education, 2010) จึงเป็ นเหตุ ให้มีการพัฒนาแนววิถีการเรี ยนรู ้ และพัฒนาขององค์กรแบบ
โรงเรี ยนที่เรี ยกว่า PLC อย่างหลากหลายรู ปแบบในบริ บทต่าง ๆ ของแต่ละประเทศที่ตื่นตัวเพื่อ
เปลี่ ยนผ่านให้ทนั ต่อการเปลี่ ยนแปลงของในยุคศตวรรษที่ 21 ทั้งกรณี ศึกษากลุ่ มศึ กษาบทเรี ยน
หรื อ Lesson study ในประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาวิชาชี พครู แบบ Problem-solving groups ของ
ประเทศฟิ นแลนด์และการพัฒนาวิชาชีพครู แบบ Lesson group and research group ในเมืองเซี่ ยงไฮ้
และ PLC แห่ งชาติเพื่อปฏิรูปการเรี ยนรู ้ “ Teach less, Learn more ” ในประเทศสิ งคโปร์ เป็ นต้น
เป็ นรู ปแบบ PLC ที่หลากหลาย และล้วนมุ่งเน้นการปฏิรูปการจัดการเรี ยนรู ้ผา่ น PLC แบบร่ วมแรง
ร่ วมใจกันอย่างจริ งจังบนฐานงานจริ งมากกว่าการอบรมนอกหน้างาน อย่างไรก็ตาม องค์ความรู ้
เกี่ยวกับ PLC ในประเทศไทยยังเป็ นแนวคิดที่ยงั ไม่แพร่ หลายเฉพาะกลุ่มโรงเรี ยนที่มุ่งปฏิรูปการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้ PLC เพื่อพัฒนาวิชาชี พบนฐานงานจริ งภายในโรงเรี ยนเป็ นหลัก จึงได้มีการศึกษา

17
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากเอกสารทางวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ สังเคราะห์เป็ นองค์ความรู ้
เพื่ อ ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ ความเป็ นมาและความส าคัญ ความหมาย การแบ่ ง ระดับ PLC และ
องค์ประกอบ PLC ในบริ บทสถานศึกษา โดยหวังว่าแนวคิดนี้ จะสามารถจุดประกายความสนใจใน
การประยุกต์แนวคิด PLC ในโรงเรี ยนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นหัวใจสาคัญ
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของชุ มชนการเรียนรู้ ทางวิชาชี พ
PLC มี พ้ื น ฐานแนวคิ ด มาจากภาคธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ ความสามารถขององค์ก รในการเรี ย นรู ้
(Thompson, Gregg&Niska, 2004) เป็ นการนาแนวคิดองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้มาประยุกต์โดยอธิ บาย
ว่า การอุปมาที่เปรี ยบเทียบให้ “โรงเรี ยนเป็ นองค์กร” นั้น น่าจะไม่เหมาะสมและถูกต้องแท้จริ งแล้ว
โรงเรี ยนมีความเป็ น “ชุมชน” มากกว่าความเป็ นองค์กร ซึ่งความเป็ น “องค์กร” กับ “ชุมชน” มีความ
แตกต่างกันที่ ความเป็ นชุ มชน จะยึดโยงภายในต่อกันด้วยค่านิ ยม แนวคิด และความผูกพันร่ วมกัน
ของทุ ก คนที่ เป็ นสมาชิ ก ซึ่ งเป็ นแนวคิ ดตรงกันข้า มกับ “ความเป็ นองค์ก ร” ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์
ระหว่างสมาชิ กในลักษณะที่ ยึดตามระดับลดหลัน่ กันลงมา มี กลไกการควบคุ มและมี โครงสร้ าง
แบบตึงตัวที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบและวัฒนธรรมการใช้อานาจเป็ นหลักในขณะที่ “ชุมชน” จะใช้
อิ ท ธิ พ ลที่ เกิ ดจากการมี ค่ านิ ยมและวัตถุ ประสงค์ร่วมกัน เป็ นความสัม พันธ์ ระหว่า งสมาชิ กเชิ ง
วิชาชี พ มีความเป็ นกัลยาณมิ ตรเชิ งวิชาการ และยึดหลักต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน แบบผนึ ก
กาลังกันในการปฏิบตั ิงานที่มุ่งสู่ พฒั นาการการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ นอกจากนี้ “องค์กร” ยัง
ทาให้เกิ ดคุ ณลักษณะบางอย่างขึ้ น เช่ น ลดความเป็ นกันเองต่อกันลง มี ความเป็ นราชการมากขึ้ น
และถูกควบคุมจากภายนอกให้ตอ้ งรักษาสถานภาพเดิมของหน่วยงานไว้ จึงเห็นว่าถ้ามองโรงเรี ยน
ในฐานะเป็ นแบบองค์กรดังกล่าวแล้วก็จะทาให้โรงเรี ยนมีความเป็ นแบบทางการที่สร้างความรู ้สึก
ห่างระหว่างบุคคลมากยิง่ ขึ้น มีกลไกที่บงั คับควบคุมมากมาย และมักมีจุดเน้นในเรื่ องที่เป็ นงานด้าน
เทคนิ คเป็ นหลัก ในทางตรงข้ามถ้ายอมรับว่า โรงเรี ยนมีฐานะแบบที่เป็ นชุ มชนแล้ว บรรยากาศที่
ตามมาก็คือ สมาชิ กมี ความผูกพันต่อกันด้วยวัตถุ ประสงค์ร่วม มีการสร้ างสัมพันธภาพที่ ใกล้ชิด
สนิทสนม และเกิดการร่ วมสร้างบรรยากาศที่ทุกคนแสดงออกถึงความห่ วงหาอาทรต่อกันและช่วย
ดูแลสวัสดิภาพร่ วมกัน (Sergiovanni, 1994) โดยที่ใส่ ใจร่ วมกันถึงการเรี ยนรู ้และความรับผิดชอบ
หลักร่ วมกันของชุมชนนัน่ คือ พัฒนาการการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ด้านความสาคัญของ PLC จากผลการวิจยั โดยของ Hord (1997) ที่ยืนยันว่าการ
ดาเนินการในรู ปแบบ PLC นาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงเชิ งคุณภาพทั้งด้านวิชาชี พ และผลสัมฤทธิ์ ของ
นักเรี ยน จากการสังเคราะห์รายงานการวิจยั เกี่ยวกับโรงเรี ยนที่มีการจัดตั้ง PLC โดยใช้คาถามว่า
โรงเรี ยนดังกล่าว มีผลลัพธ์อะไรบ้างที่แตกต่างไปจากโรงเรี ยนทัว่ ไปที่ไม่มีชุมชนแห่ งวิชาชี พ และ
ถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดีต่อครู ผสู ้ อนและต่อนักเรี ยนอย่างไรบ้างซึ่ งมีผลสรุ ป 2 ประเด็น ดังนี้
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ประเด็นที่ 1 ผลดี ต่อครู ผสู ้ อน พบว่า PLC ส่ งผลต่อครู ผสู ้ อน กล่าวคือ ลดความรู ้สึก
โดดเดี่ ยวงานสอนของครู เพิ่มความรู ้ สึกผูกพันต่อพันธกิ จและเป้ าหมายของโรงเรี ยนมากขึ้นโดย
เพิ่มความกระตือรื อร้นที่จะปฏิบตั ิให้บรรลุพนั ธกิจอย่างแข็งขัน จนเกิดความรู ้สึกว่าต้องการร่ วมกัน
เรี ยนรู ้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของรักเรี ยน ถือเป็ น “พลังการเรี ยนรู ้ ” ซึ่ งส่ งผลให้การ
ปฏิบตั ิการสอนในชั้นเรี ยนให้มีผลดียิ่งขึ้น กล่าวคือ มีการค้นพบความรู ้และความเชื่ อที่เกี่ยวกับการ
สอนและ ตัวผูเ้ รี ยนซึ่ งที่เกิดจากการคอยสังเกตอย่างสนใจ รวมถึงความเข้าใจในด้านเนื้ อหาสาระที่
ต้องจัดการเรี ย นรู ้ ไ ด้แตกฉานยิ่งขึ้ นจนตระหนัก ถึ งบทบาทและพฤติ ก รรมการสอนที่ จะช่ วยให้
นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้ดีที่สุด อีกทั้งการรับทราบข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่จาเป็ นต่อวิชาชี พได้
อย่างกว้างขวางและรวดเร็ วขึ้น ส่ งผลดี ต่อการปรับปรุ งพัฒนางานวิชาชี พได้ตลอดเวลา เป็ นผลให้
เกิดแรงบันดาลใจ ที่จะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพื่อศิษย์ ซึ่ งเป็ นทั้งคุณค่า และขวัญกาลังใจต่อ
การปฏิ บตั ิงานให้ดีย่ิงขึ้น ที่สาคัญ คือ ยังสามารถลดอัตราการลาหยุดงานน้อยลง เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับโรงเรี ยนแบบเก่ า ยังพบว่ามี ความก้าวหน้าในการปรั บเปลี่ ยนวิธีการเรี ยนรู ้ ให้สอดคล้องกับ
ลักษณะผูเ้ รี ยนได้อย่างเด่นชัด และรวดเร็ วกว่าที่พบในโรงเรี ยนแบบเก่า มีความผูกพันที่จะสร้างการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดและยัง่ ยืน
ประเด็นที่ 2 ผลดีต่อผูเ้ รี ยน พบว่า PLC ส่ งผลต่อผูเ้ รี ยนกล่าวคือ สามารถลดอัตราการ
ตกซ้ าชั้น และจานวนชั้นที่ตอ้ งเลื่อนหรื อชะลอการจัดการเรี ยนรู ้ให้นอ้ ยลง อัตราการขาดเรี ยนลดลง
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในวิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวิชาการอ่านที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัด
เมื่อเทียบกับโรงเรี ยนแบบเก่า สุ ดท้าย คือ มีความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่างกลุ่ม
นักเรี ยนทีมีภูมิหลังไม่เหมือนกันและลดลงชัดเจน
กล่าวโดยสรุ ป คือ PLC มีพฒั นาการมาจากกลยุทธ์ระดับองค์กรที่มุ่งเน้นให้องค์กรมี
การปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ ว โดยเริ่ มพัฒนาจากแนวคิด
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ และปรับประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับบริ บทของโรงเรี ยนและการเรี ยนรู ้
ร่ วมกันในทางวิชาชี พ ที่ มีหน้างานสาคัญ คื อ ความรั บ ผิดชอบการเรี ยนรู ้ ข องผูเ้ รี ยนร่ วมกันเป็ น
สาคัญจากการศึกษาหลายโรงเรี ยนในประเทศสหรัฐอเมริ กาดาเนินการในรู ปแบบ PLC พบว่าเกิ ด
ผลดีท้ งั วิชาชีพครู และผูเ้ รี ยน ที่มุ่งพัฒนาการของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
1.2 ความหมายของชุ มชนการเรียนรู้ ทางวิชาชี พ
ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พหรื อ PLC มีวรรณกรรมทางการศึกษาจากการวิจยั หรื อ
โครงการศึกษาต่างๆ สามารถเรี ยบเรี ยงสรุ ปเป็ นความหมายของ PLC คือ การรวมตัว รวมใจรวม
พลัง ร่ วมมือกันของครู ผูบ้ ริ หาร และนักการศึกษาโรงเรี ยนเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ ดังที่ Sergiovanni (1994) ได้กล่าว่า PLC เป็ นสถานที่สาหรับ “ปฏิสัมพันธ์” ลด “ความโดด
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เดี่ยว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครู โรงเรี ยนในการทางาน เพื่อปรับปรุ งผลการเรี ยนของนักเรี ยน หรื อ
งานวิชาการโรงเรี ยน ซึ่ ง Hord (1997) มองในมุมมองเดี ยวกัน โดยมองการรวมตัวดังกล่าว มีนยั
แสดงถึ งการเป็ นผูน้ าร่ วมกันของครู หรื อเปิ ดโอกาสให้ครู เป็ น “ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลง
(วิจารณ์ พานิช, 2555) การมีคุณค่าร่ วม และวิสัยทัศน์ร่วมกันไปถึงการเรี ยนรู ้ร่วมกันและการนาสิ่ ง
ที่เรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้ อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวในรู ปแบบนี้ เป็ นเหมือนแรงผลักดันโดย
อาศัยความต้องการและความสนใจของสมาชิก PLC เพื่อการเรี ยนรู ้และพัฒนาวิชาชี พ สู่ มาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนเป็ นหลัก (Senge, 1990) การพัฒนาวิชาชีพให้เป็ น “ ครู เพื่อศิษย์ ” (วิจารณ์
พานิช, 2555) โดยมองว่าเป็ น “ศิษย์ของเรา” มากกว่ามองว่า “ศิษย์ของฉัน” และการเปลี่ยนแปลง
คุ ณภาพการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เริ่ มจาก “การเรี ยนรู ้ของครู ” เป็ นตัวตั้งต้น เรี ยนรู ้ ที่จะมองเห็ นการ
ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ของตนเอง เพื่อผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
คาว่า ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) นั้น ยัง
ไม่มีการให้คานิยามที่เป็ นสากล (Universal Definition) แม้กระทัง่ Du Four (2007) ผูไ้ ด้รับยกย่องว่า
เป็ น “บิดาของ PLC” เริ่ มทางานวิจยั พัฒนาและส่ งเสริ มเรื่ องชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ มาตั้งแต่
ค.ศ. 1998 (พ.ศ.2541) และตอนนี้ ชุมชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พได้แพร่ ขยายไปทัว่ สหรัฐอเมริ กา
รวมทั้งประเทศอื่ นๆที่ ตอ้ งการพัฒนาคุ ณภาพของการศึ กษาของประเทศ เช่ น สิ งคโปร์ (วิจารณ์
พานิ ช, 2555) และมีนกั การศึกษาได้พยายามศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทาง
วิชาชี พมาอย่างต่อเนื่ อง แต่ก็ยงั ไม่สามารถนิ ยามคาได้อย่างชัดเจน ปั จจุบนั จึงได้มีผูต้ ีความ คาว่า
ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ ในบริ บทที่แตกต่างกันเป็ น 2 ลักษณะ (Burkle&Hicks, 2005) คือ
1. มุ่งเน้นศึกษากลุ่มย่อยในโรงเรี ยน (subgroup within school)
2. มุ่ ง เน้ น การศึ ก ษาทั้ งโรงเรี ยนหรื อในภาพรวมของโรงเรี ยน (schoolwide
community) ซึ่ งในลักษณะนี้ จะสอดคล้องกับแนวคิ ดกลุ่ มศึ กษาทั้งคณะ (whole-Faculty Study
Group: WFSG) ของ Murphy & Dale (2005) ที่ดาเนินการศึกษาและพัฒนากระบวนการที่เกิดขึ้นใน
ระบบโรงเรี ยนทั้งหมด โดยกล่าวว่า “กลุ่มศึกษาทั้งคณะเปรี ยบเสมือนชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ
ย่อย ๆ”
แม้วา่ ในปั จจุบนั ไม่มีคานิ ยามและคาจากัดความเกี่ ยวกับชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พ
หรื อ PLC ที่ชดั เจน และอาจมีการตีความในบริ บทที่แตกต่างกันแต่พบว่า นักการศึกษาได้อธิ บาย
ลักษณะของชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพไว้อย่างสอดคล้องกัน อาทิ
McLaughilnand Talbert (2006) ให้คานิ ยามว่าชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พเป็ นการ
ร่ วมมือรวมพลังของครู ในการทางานเพื่อสะท้อนผลการปฏิ บตั ิ และตรวจสอบหลักฐานที่แสดงถึ ง
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ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตั ิงานของครู ผูส้ อนและผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเพื่อช่วยให้เกิ ดการ
ปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ภายในชั้นเรี ยน
Du Four (2007) ผูถ้ ือเป็ นบิดาของชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ กล่าวถึงลักษณะสาคัญ
ของชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ ว่า PLC ไม่ ใ ช่ โ ปรแกรมหรื อ หลัก สู ต ร แต่ เ ป็ นแนวทางการ
ดาเนิ นการที่ช่วยให้เกิ ดพลังในการเปลี่ ยนแปลงในโรงเรี ยนทุกระดับ ครู ผสู ้ อนรวมทั้งบุคลากรใน
โรงเรี ยนจะต้องมุ่งเน้นการเรี ยนรู ้ ที่เกิดขึ้นมากกว่าให้ความสาคัญกับการสอน นอกจากนั้นยังต้อง
ให้ความสาคัญกับการร่ วมมือรวมพลัง การปรั บปรุ งอย่างต่อเนื่ องเพื่อมุ่งไปสู่ ความสาเร็ จภายใต้
เป้ าหมายเดียวกัน โดยอาศัยการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน
Stoll and Louis (2007) อธิ บายว่าชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พคือ “กลุ่มของครู ที่มา
ร่ วมกันทางานและวางเป้ าหมายร่ วมกันเพื่อการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน รวมทั้งมีการสะท้อนการทางาน
ร่ วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งเน้นและส่ งเสริ มพัฒนาการและการเจริ ญเติบโตทางวิชาชีพ”
Padwad and Dixit (2008) อธิ บายเกี่ยวกับชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ ว่าหมายถึ ง
ชุ มชนหรื อบุคคลที่รวมกันเพื่อทางานร่ วมกันและสนับสนุ นซึ่ งกันและกัน นาไปสู่ การเจริ ญเติบโต
หรื อเกิดพัฒนาการของบุคคลและเกิดความเป็ นมืออาชีพขึ้น
ตามแนวคิดศาสตร์ ทางด้านการจัดการความรู ้ (Knowledge Management หรื อ KM)
นั้นอธิ บายว่าชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพหรื อ PLCคือ “ชุมชนการปฏิบตั ิ (Community of Practice :
CoP)” โดยอธิ บายว่า ชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พคือกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรี ยนรู ้
จากการปฏิบตั ิ (CoP) ของครู ซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนแปลงจากหน้างาน หรื อ bottom up อาจจะกล่าวได้
ว่าชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พก็คือ ชุ มชนการปฏิบตั ิของครู นน่ั เอง (วิจารณ์ พานิช, 2555) ส่ วนใน
ราชบัณฑิตยสถานนั้น แม้วา่ ไม่มีการให้ความหมายของชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ หรื อ PLC ไว้
ทว่าได้ให้ความหมายของ “ ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ ” (Learning Community) ไว้ใน 3 แนวดังนี้
1. สังคมหรื อกลุ่มคน เช่น ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อน และผูเ้ รี ยน ที่เห็นคุณค่าของการเรี ยนรู ้
จึงมีการแสวงหาความรู ้ แลกเปลี่ยนความรู ้ และส่ งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่างๆร่ วมกัน เพื่อให้เกิด
การเรี ยนรู ้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. สิ่ งแวดล้อมแห่ งการเรี ยนรู ้ทางกายภาพและสังคมที่สร้ างขึ้น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิ ด
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในสิ่ งที่เรี ยน โดยปรับโครงสร้างหรื อออกแบบหลักสู ตรที่ให้ความสาคัญแก่
สิ่ งเหล่านี้
3. ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดยตรง ที่ตอ้ งสร้างโรงเรี ยนให้เป็ น
ชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนร่ วมกับบุคคลและแหล่งเรี ยนรู ้ ในชุ มชน
บุ คคลในชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ครู อาจารย์ ผูบ้ ริ หาร บุ คลากรทางการศึ ก ษา นัก เรี ยนและ
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ผูป้ กครอง การพัฒนาโรงเรี ยนให้เป็ นชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ และต้องพัฒนา อย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง โดยให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ามามีส่วนร่ วม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555)
แม้วา่ ในปั จจุบนั คานิ ยามและคาจากัดความเกี่ ยวกับชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พหรื อ
PLC จะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามบริ บทที่แตกต่างกันแต่จากคานิ ยามของ PLC โดยนัก
การศึกษาหลายท่านข้างต้น พบว่ามีส่ิ งที่สอดคล้องกันคือ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การวิพากษ์วิจารณ์
การสะท้อนผลการปฏิ บตั ิ การทางานร่ วมกันการร่ วมมือรวมพลัง การมุ่งเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้
การส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ และการดาเนิ นการอย่างเป็ นองค์ โดย Du Four ได้เปรี ยบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จากโรงเรี ยนแบบเดิมไปสู่ ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ ไว้ในบทความ
เรื่ อง บทบาทของชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พต่อความก้าวหน้าของทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 โดย
สามารถสรุ ปรายละเอียดของวัฒนธรรมการทางานที่จะก่อให้เกิ ดชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พได้
ดังนี้
ลักษณะวัฒนธรรมแบบที่จะก่อให้ ชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ คือ นักวิชาชี พต้องเจาะ
ประเด็ นที่ มี ผ ลต่ อการเรี ย นรู ้ ข องนัก เรี ย นโดยรวมมากกว่า เป็ นรายบุ ค คล รวมทั้ง ครู ต้อ งสร้ า ง
วัฒนธรรมการร่ วมมือทางาน และระบบที่ส่งเสริ มประสิ ทธิ ผลและความเท่าเทียม ซึ่ งวัฒนธรรมใน
ลักษณะนี้ จะแตกต่างจากวัฒนธรรมการทางานแบบเดิ มที่ให้ความเป็ นอิสระในการทางานของครู
มากกว่ามุ่งเน้นด้านการพัฒนาหลักสู ตรหรื อมีการประเมินด้วยเกณฑ์เดียวกันหรื อให้ความช่วยเหลือ
นักเรี นโดยเท่าเทียมกัน (Du Four อ้างถึงในวรพจน์ วงศ์กิจรุ่ งเรื อง และอธิ ป จิตตฤกษ์, 2554)
วิจารณ์ พานิช (2555) ได้อธิ บายว่ากิจกรรมที่ไม่ได้จดั เป็ นชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ
คือ โครงการที่มีลกั ษณะแคบ ตื้นและใช้เวลาระยะเวลาสั้น เป็ นสิ่ งที่ฝ่ายบริ หารกาหนดให้ทาหรื อ
เป็ นกิจกรรมที่ดาเนินการในลักษณะ ซื้ อบริ การที่ปรึ กษา รวมทั้งการประชุ มประจาเดือนหรื อประจา
ชาติ ข องโรงเรี ย น ซึ่ ง อาจเป็ นการรวมตัวกันของครู ก ลุ่ ม หนึ่ ง ในโรงเรี ย นหรื อกิ จกรรมอื่ นๆใน
ลักษณะเช่นนี้
ดังนั้น ชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พหรื อ PLC จึงเป็ นกิ จกรรมที่ ซับซ้อน (Complex)
หลายองค์ประกอบและต้องอาศัยการนิยามจากหลายแง่มุม โดยแง่มุมที่สาคัญของ PLC ที่การเรี ยนรู ้
มีวฒั นธรรมร่ วมมือกันเพื่อการเรี ยนรู ้ ของทุกคนทุกฝ่ ายร่ วมกันตั้งคาถามเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดและตั้ง
คาถามเกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั หรื อสิ่ งที่ปฏิบตั ิอยู่ ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่เน้นการร่ วมมือกันมุ่งพัฒนา
ต่อเนื่ อง และเน้นที่ผล หมายถึงผลสาเร็ จในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนจึงสรุ ปความหมายของชุมชนการ
เรี ยนรู ้ทางวิชาชี พว่าหมายถึงกระบวนการสร้ างการเปลี่ยนแปลงโดยเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงานของ
กลุ่ มบุ คคลที่ มารวมกันเพื่อทางานร่ วมกันและสนับ สนุ นซึ่ งกันและกันโดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน ร่ วมกันวางเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนและตรวจสอบ สะท้อนผล
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การปฏิ บ ตั ิ ท้ งั ในส่ วนบุ ค คลและผลที่ เกิ ดขึ้ นโดยรวม ผ่า นกระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ก าร
วิพากษ์วจิ ารณ์ การทางานร่ วมกัน การร่ วมมือร่ วมพลัง โดยมุ่งเน้นและส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้
อย่างเป็ นองค์รวม
อย่างไรก็ตามการรวมตัว การเรี ยนรู ้ การเปลี่ยนแปลงใดๆเป็ นไปได้ยากที่จะทาเพียง
ลาพังหรื อเพียงนโยบาย เพื่อให้เกิ ดการขับเคลื่ อนทั้งระบบโรงเรี ยน จึงจาเป็ นต้องสร้างความเป็ น
PLC ที่สอดคล้องกับธรรมชาติทางวิชาชีพร่ วมในโรงเรี ยน ย่อมมีความเป็ นชุมชนที่สัมพันธ์กนั อย่าง
แน่นแฟ้ น (Senge, 1990) ชุ มชนที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงทางวิชาชี พได้น้ นั จึง
จาเป็ นต้องมี อยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุ ขทางวิชาชี พ มีฉันทะและศรั ทธาในการทางาน “ครู ศิษย์
ร่ วมกัน ” บรรยากาศการอยู่ร่วมกันจึงเป็ นบรรยากาศ“ ชุ มชนกัลยาณมิตรทางวิชาการ” (สุ รพล
ธรรมร่ มดี, ทัศนีย ์ จันอินทร์ และคงกฤช ไตรวงศ์, 2553) ที่มีลกั ษณะความเป็ นชุ มชนแห่ งความเอื้อ
อาทรอยู่บนพื้นฐาน “อานาจเชิ งวิชาชี พ” และ “อานาจเชิ งคุณธรรม” (Sergiovanni, 1994) เป็ น
อานาจที่การสร้ างพลังมวลชนเริ่ มจากภาวะผูน้ าร่ วมของครู เพื่อขับเคลื่ อนการปรับปรุ งและพัฒนา
สถานศึกษา (Fullan, 2005)
กล่าวโดยสรุ ป PLC หมายถึ ง การรวมตัว ร่ วมใจ ร่ วมพลัง ร่ วมทา และร่ วมเรี ยนรู ้
ร่ วมกันของครู ผูบ้ ริ หาร และนักการศึกษาบนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่มี
วิสั ยทัศน์ คุ ณค่า เป้ าหมาย และภารกิ จร่ วมกัน โดยทางานร่ วมกันแบบที ม เรี ย นรู ้ ที่ค รู เป็ นผูน้ า
ร่ วมกัน และผูบ้ ริ หารแบบผูด้ ู แลสนับ สนุ นสู่ ก ารเรี ยนรู ้ และพัฒนาวิช าชี พ เปลี่ ยนแปลงคุ ณภาพ
ตนเองสู่ คุณภาพการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นความสาเร็ จหรื อประสิ ทธิ ผลของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และ
ความสุ ขของการทางานร่ วมกันของสมาชิกในชุมชน
1.3 การแบ่ งระดับของชุ มชนการเรียนรู้ ทางวิชาชี พ
PLC สามารถแบ่ ง ระดับได้ 3 ระดับ คื อ ระดับสถานศึ กษา ระดับ เครื อข่า ย และ
ระดับชาติ โดยแต่ละลักษณะจะแบ่งตามระดับของความเป็ น PLC ย่อย ดังนี้
1. ระดับสถานศึกษา (School Level) คือ PLC ที่ขบั เคลื่อนในบริ บทสถานศึกษา หรื อ
โรงเรี ยน สามารถแบ่งได้ 3 ระดับย่อย (Sergiovanni, 1994) คือ
1.1 ระดับนักเรี ยน (Student Level) ซึ่ งนักเรี ยนจะได้รับการส่ งเสริ มและร่ วมมือให้
เกิ ดการเรี ย นรู ้ จากครู และเพื่ อนนัก เรี ย นอื่ นให้ท ากิ จกรรมเพื่ อแสวงหาค าตอบที่ ส มเหตุ ส มผล
สาหรับตน นักเรี ยนจะได้รับการพัฒนาทักษะที่สาคัญ คือ ทักษะการเรี ยนรู ้
1.2 ระดับผูป้ ระกอบวิชาชี พ (Professional Level) ประกอบด้วยครู ผูส้ อนและ
ผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยน โดยใช้ฐานของ “ชุ มชนแห่ งวิชาชี พ” เชื่ อมโยงกับการเรี ยนรู ้ ของชุ มชน จึง
เรี ยกว่า “ชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ ” ซึ่ งเป็ นกลไกสาคัญอย่างยิ่งที่ทุกคนในโรงเรี ยนร่ วมกัน
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พิจารณา ทบทวนเรื่ องนโยบาย การปฏิบตั ิและกระบวนการบริ หารจัดการต่าง ๆ ของโรงเรี ยนใหม่
อีกครั้งโดยยึดหลักในการปรับปรุ งแก้ไขสิ่ งเหล่านี้ เพื่อให้สามารถบริ การด้านการเรี ยนรู ้แก่นกั เรี ยน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล อีกทั้งเพื่อให้การปรับปรุ งแก้ไขดังกล่าว นามาสู่ การสนับสนุ นการปฏิบตั ิงาน
วิช าชี พ ของครู ผู ส้ อน และผู บ้ ริ ห ารให้ มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลสู ง ยิ่ ง ขึ้ น มี บ รรยากาศและ
สภาพแวดล้อมของการทางานที่ดีต่อกันของทุกฝ่ าย
1.3 ระดับการเรี ยนรู ้ ของชุ มชน (Learning Community Level) ครอบคลุมถึ ง
ผูป้ กครอง สมาชิ กชุ ม ชนและผูน้ าชุ ม ชน โดยบุ คคลกลุ่ ม นี้ จาเป็ นต้องมี ส่ วนเข้า ร่ วมสร้ า ง และ
ผลักดันวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนให้บรรลุ ผลตามเป้ าหมาย กล่าวคือ ผูป้ กครองนักเรี ยน ผูอ้ าวุโสใน
ชุมชนตลอดจนสถานบันต่างๆ ของชุ มชนเหล่านี้ ตอ้ งมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มเป้ าหมายการเรี ยนรู ้
ของชุมชนและโรงเรี ยน กล่าวคือ ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมทางการศึกษาได้โดยการให้การดูแลแนะนา
การเรี ยนที่บา้ นของนักเรี ยน รวมทั้งให้การสนับสนุ นแก่ครู และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการจัดการ
เรี ยนรู ้ให้แก่บุตรหลานของตน ผูอ้ าวุโสในชุมชนสามารถเป็ นอาสาสมัครถ่ายทอดความรู ้
2. ระดับกลุ่มเครื อข่าย (Network Level) คือ PLC ที่ขบั เคลื่อนในลักษณะการรวมตัว
กันของกลุ่มวิชาชี พจากองค์กร หรื อหน่วยงานต่างๆ ที่มุ่งมัน่ รวมกันสร้ างชุ มชม เครื อข่าย ภายใต้
วัตถุประสงค์ร่วม คือ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้กาลังใจ สร้างความสัมพันธ์และ
พัฒนาวิชาชี พร่ วมกัน อาจมีเป้ าหมายที่เป็ นแนวคิดร่ วมกันอย่างชัดเจน สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ
คือ
2.1 กลุ่ มเครื อข่ายความร่ วมมื อระหว่างสถาบัน คื อ การตกลงร่ วมมื อกันในการ
พัฒนาวิชาชีพครู ระหว่างสถาบัน โดยมองว่าการร่ วมมือกันของสถานบันต่างๆ จะทาให้เกิดพลังการ
ขับเคลื่อน การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ การแลกเปลี่ ยนแปลงหรื อร่ วมลงทุนด้านทรัพยากร
และการเกื้อหนุนเป็ นกัลยาณมิตรคอยสะท้อนการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน กรณี ตวั อย่างเช่น กรณี ศึกษา
การจัด PLC เป็ นกลุ่มของโรงเรี ยนในประเทศสิ งค์โปร เพื่อร่ วมพัฒนาแลกเปลี่ ยนและสะท้อน
ร่ วมกันทางวิชาชีพ เป็ นต้น
2.2 กลุ่มเครื อข่ายความร่ วมมือของสมาชิ กวิชาชี พครู คือ การจัดพื้นที่เปิ ดกว้างให้
สมาชิ ก วิ ช าชี พ ครู ที่ มี อุ ด มการณ์ ร่ ว มกัน ในการพัฒ นาการจัด การเรี ย นรู ้ ข องตนเองเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงเชิ งคุณภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นหัวใจสาคัญ สมาชิ กที่รวมตัวกันไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับสังกัด
แต่จะตั้งอยู่บนความมุ่ งมัน่ สมัค รใจใช้อุดมการณ์ ร่วมเป็ นหลัก ในการรวมกันเป็ น PLC กรณี
ตัวอย่างเช่ น PLC “ครู เพื่อศิษย์” ของมูลนิ ธิสดศรี -สฤษดิ์ (มสส.) ที่สร้ างพื้นที่ส่วนกลางสาหรั บ
วิชาชี พครู ให้จบั มือร่ วมกันเป็ นภาคีร่วมพัฒนา “ครู เพื่อศิษย์” มุ่งสร้ างสรรค์นวัตกรรมการจัดการ
เรี ยนรู ้ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย (วิจารณ์ พานิช, 2555) เป็ นต้น
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3. ระดับชาติ (The National Level) คือ PLC ที่เกิ ดขึ้นโดยนโยบายของรัฐที่มุ่งจัด
เครื อข่าย PLC ของชาติ เพื่อขับเคลื่ อนการเปลี่ยนแปลงเชิ งคุ ณภาพของวิชาชี พ โดยความร่ วมมือ
ของสถานศึกษา และครู ที่ ผนึ กกาลังร่ วมกันพัฒนาวิชาชี พ ภายใต้การสนับสนุ นของรั ฐ ดังกรณี
ตัวอย่า ง นโยบายวิสั ย ทัศ น์เพื่ อความร่ วมมื อของกระทรวงศึ กษาธิ ก ารประเทศสิ ง คโปร์ (MOE)
(2009) รัฐจัดให้มี PLC ชาติสิงคโปร์ เพื่อมุ่งหวังขับเคลื่อนแนวคิด “สอนให้น้อย เรี ยนรู ้ให้มาก”
(Teach Less, Learn more) ให้เกิดผลสาเร็ จ เป็ นต้น
1.4 คุณลักษณะสาคัญทีท่ าให้ เกิดชุ มชนการเรียนรู้
ในการกล่าวว่าโรงเรี ยนใดมี PLC นั้นนอกจากจะต้องประกอบด้วยสมาชิ กซึ่ งเป็ นกลุ่ม
บุ ค คลดัง ที่ ก ล่ า วไปแล้ว นั้ น การรวมตัว กัน ของสมาชิ ก ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ ยัง ต้อ ง
ประกอบด้วยคุ ณลักษณะสาคัญ โดยมีการกล่าวถึงคุ ณลักษณะสาคัญที่จะทาให้เกิด PLC ไว้อย่าง
หลากหลาย อย่างไรก็ตามสามารถสรุ ปคุ ณลักษณะที่ทาให้เกิ ด PLC ได้ 5 ประการ คือ (Martin,
2011; Hord, Roussin&Sommers, 2010; Annenberg Institute for School Reform, 2013; Richard
DuFour, 2007)
1. การมีบรรทัดฐานและค่านิ ยมร่ วมกัน (Shared values and vision) สมาชิกในชุมชน
การเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพต้องมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่ วมกัน ซึ่ งเป็ นหลักการพื้นฐานสาคัญ เนื่ องจาก
การมีพนั ธกิ จที่ ชดั เจนร่ วมกันจะเป็ นพื้นฐานที่สาคัญสาหรับการพัฒนาเป็ นชุ มชนการเรี ยนรู ้ หรื อ
Learning Community ในโรงเรี ยน ดังนั้นครู ผสู ้ อนที่เป็ นสมาชิ ก PLC จึงต้องมีบรรทัดฐานค่านิ ยม
เล็กความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
2. การร่ วมกันรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน (Collective responsibility for
students learning) ผลการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในตัวนักเรี ยนนั้นย่อมต้องอาศัยแนวทางและ
กลยุท ธ์ ที่หลากหลาย โดยสิ่ ง เหล่ านี้ จะเกิ ดขึ้ นได้จากความคาดหวังที่ ค รู ผูส้ อนมี ต่อนักเรี ยนใน
ระดับสู ง และอยูบ่ นฐานความเชื่อที่วา่ นักเรี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ได้ ซึ่ งเป็ นการวางเป้ าหมายเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน โดยเป็ นการวางเป้ าหมาย
ร่ วมกันของครู ที่เป็ นสมาชิกในชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพทุกคน
3. การสื บสอบเพื่อสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective professional inquiry) การพูดคุย
สนทนากันระหว่างสมาชิกในชุมชนการเรี ยนรู ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างครู ผสู ้ อนผูเ้ ชี่ ยวชาญ นัก
การศึกษาและผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานสอนและการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อสะท้อนผลการปฏิบตั ิ
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รวมทั้งร่ วมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิ บตั ิ ที่ช่วยให้การเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนเกิ ดได้ดีข้ ึน ซึ่ งการ
สะท้อนผลและการปฏิ บตั ิจะเป็ นเครื่ องมือหรื อกลไกในการทบทวนประเด็นพื้นฐานสาคัญที่จะ
ก่ อให้เกิ ดผลทางบวกต่อการเรี ยนการสอนและคุ ณภาพการจัดการศึ กษาในโรงเรี ยน หรื อช่ วย
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้และส่ งผลให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น
4. การร่ วมมือรวมพลัง (Collaboration) ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พให้ความสาคัญกับ
การร่ วมมือรวมพลังโดยการร่ วมมือรวมพลังนี้ จะต้องเป็ นการร่ วมมือรวมพลังของครู ในภาพรวม
ทั้งหมดของโรงเรี ยน และสิ่ งสาคัญของการร่ วมมือรวมพลังในชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ คือ การ
ดาเนิ นกิ จกรรมเพื่อมุ่งไปสู่ ความสาเร็ จภายใต้เป้ าหมายเดี ยวกัน ทั้งนี้ การร่ วมมื อรวมพลังจะให้
ความสาคัญกับความรู ้สึกพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันของสมาชิกในชุ มชนระหว่างการดาเนิ นกิจกรรม
เพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายที่วางไว้ เช่ น เกิ ดการแลกเปลี่ ยนเทคนิ คการสอน สื่ อและแหล่ งการเรี ยนรู ้
และแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ต่างๆ
5. การสนับสนุนการจัดลาดับโครงสร้างและความสัมพันธ์ของบุคลากร (Supportive
conditions structural arrangements and collegial relationships) การเตรี ยมพร้อมในด้านการ
สนับสนุนให้บุคลากรหรื อสมาชิกในชุมชนได้มีโอกาสสังเกตการสอน วิพากษ์วิจารณ์และสะท้อน
การปฏิบตั ิงาน รวมทั้งการสอนของเพื่อนร่ วมงานและของชุ มชนการเรี ยนรู ้เพื่อมุ่งเน้นกระบวนการ
เรี ยนรู ้ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนและส่ งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ที่จะเกิดขึ้นในตัวผูเ้ รี ยนจะช่วยสนับสนุ นให้เกิด
ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพได้อย่างสมบูรณ์
องค์ ป ระกอบทั้ง 5

องค์ ป ระกอบ ดัง กล่ า วข้า งต้น ไม่ มี ล ัก ษณะเป็ นล าดับ ขั้น

(Hierarchy) แต่เป็ นลักษณะที่ใช้แบ่งแยกให้เห็ นความแตกต่างระหว่าง PLC กับชุ มชนหรื อการ
รวมกลุ่มในโรงเรี ยนโดยทัว่ ไป นอกจากนี้ (Hord, Roussin and Sommers, 2010) ได้อธิ บายว่า
ชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ ยังสามารถพิจารณาได้ในอีกลักษณะ คือ นอกจากจะประกอบด้วย
องค์ประกอบหลักทั้ง 5 ประการแล้ว องค์ประกอบเหล่านี้ ยงั จัดเป็ นองค์ประกอบภายนอกหรื อ
กระบวนการที่ทาให้เกิ ดองค์ความรู ้ ซ่ ึ งเป็ นผลลัพธ์ที่สาคัญของชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พโดย
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ ชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ จะประกอบด้วย
1. ส่ วนที่ เป็ นผลลัพธ์ คื อ องค์ค วามรู ้ ที่ เกิ ดขึ้ นจากการรวมกลุ่ มและสมาชิ ก ชุ มชน และสมาชิ ก
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ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พสามารถนาความรู ้ดงั กล่าวไปประยุกต์ใช้ และ 2. คุณลักษณะสาคัญที่
ก่อให้เกิดองค์ความรู ้ โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถแสดงได้ดงั ภาพประกอบ

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
ที่มา : เรวณี ชัยเชาวรัตน์, ชุ มชนการเรียนรู้ ทางวิชาชี พ(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 19.
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1.5 แนวทางในการสร้ างชุ มชนการเรียนรู้ ทางวิชาชี พ
จากการศึกษากระบวนการทางานของครู ที่เป็ นสมาชิกในชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
พบว่า มี แ นวทางที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ภ ายในชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ หรื อ PLC

ดัง นี้

(Hord, Roussin&Sommers, 2010)
1. ครู และสมาชิกในกลุ่มร่ วมกันระบุเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน หรื อผลการเรี ยนรู ้
ที่คาดหวังที่จาเป็ นต้องให้ความสาคัญเป็ นพิเศษ
2. ครู ผสู ้ อนและสมาชิ กในกลุ่มร่ วมกันการสะท้อนผลการปฏิบตั ิการสอนการจัดการ
เรี ยนรู ้ในสิ่ งที่มีผลกระทบกับผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
3. ครู ผสู ้ อนและสมาชิ กในกลุ่มร่ วมกันพิจารณาและตัดสิ นใจเลื อกแนวทางที่ควรจัด
ให้กบั ผูเ้ รี ยน เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีที่สุด โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่
การจัดการเรี ยนรู ้แต่ละครั้งนั้น จะพบว่านักเรี ยนมีความต้องการที่หลากหลายแตกต่าง
กันไป ครู ผสู ้ อนจึงไม่สามารถจัดการเรี ยนรู ้แบบเฉพาะเจาะจงหรื อใช้แนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้
ที่เหมือนกันทุกครั้งได้ ดังนั้นในการเตรี ยมการสอนหรื อวางแผนการสอนแต่ละครั้ง ครู ผสู ้ อนที่เป็ น
สมาชิกในชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพควรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันในประเด็นต่อไปนี้
1. ระบุ ขอบเขตความรู ้ ที่ส าคัญที่ นักเรี ย นควรได้เรี ย นรู ้ และพิ จารณาเลื อกจากสิ่ ง ที่
สาคัญที่สุด
2. กาหนดแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับเนื้ อหาและความสัมพันธ์กบั ความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน ระยะนี้ เป็ นระยะที่ ตอ้ งอาศัยการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พในการเลื อกใช้และพัฒนา
เทคนิค วิธีการสอน แนวทางรวมทั้งรู ปแบบการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
3. ยอมรับเทคนิ ค วิธีการสอน แนวทางรวมทั้งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เป็ นองค์
ความรู ้ใหม่ หรื อสิ่ งที่ครู ผสู ้ อนเกิดการเรี ยนรู ้จากการนาองค์ความรู ้ไปประยุกต์ใช้
4. ตัดสิ นใจเลื อกแนวทางที่ เหมาะและนาไปปรั บ ใช้ รวมทั้งการมี ส่วนร่ วมในการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเล็กของครู ผูส้ อนที่เป็ นสมาชิ กใน PLC อย่างต่อเนื่ องเพื่อพัฒนาแนวทางจัดการ
เรี ยนรู ้ของตนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
5. วางแผนการท างานร่ ว มกัน เพื่ อ ทดลองใช้แ นวทางการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ ร่ ว มกัน
พัฒนาขึ้น
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6. พิจารณาใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผา่ นการปรับปรุ งแก้ไขอีกครั้งโดยอาจให้ผสู ้ อน
ท่านอื่นนาแผนดังกล่าวไปใช้เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
7. ปรั บ ปรุ งและแก้ ไ ขแผนการจัด การเรี ยนรู ้ จนได้แ ผนการจัด การเรี ยนรู ้ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับบริ บทมากที่สุด
แนวทางดังกล่าวบางประเด็นมีการทับซ้อนกันและเป็ นวงจรปฏิ บตั ิ อย่างต่อเนื่ องจึ ง
สามารถสรุ ปเป็ นวงจรการสร้างชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพได้ดงั ภาพประกอบ

ภาพที่ 3 วงจรการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
ที่มา : เรวณี ชัยเชาวรัตน์, ชุ มชนการเรียนรู้ ทางวิชาชี พ(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 20.
(ดัดแปลงจาก: Luis Martinez อ้างถึงใน Hord, Roussin&Sommers, 2010)
นอกจากวงจรการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พดังที่เสนอไปแล้วนั้น Murphy and
Dale (2005) ยังได้เสนอแนวทางสาคัญที่ควรใช้เพื่อให้ครู เกิดการรวมกลุ่มและเกิดการทางานแบบ
ร่ วมมือรวมพลังซึ่ งจะทาให้โรงเรี ยนเกิดชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พขึ้น โดยการสร้างกลุ่มหรื อทีม
ได้แก่
กลุ่มคณะกรรมการ (Committees) เป็ นการรวมกลุ่มของสมาชิ กในโรงเรี ยนตั้งแต่ 2
คนขึ้นไปโดยสมัครใจส่ วนใหญ่มกั เป็ นลักษณะงานด้านการบริ หารที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์ไว้
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ล่วงหน้า โดยมีงานที่ได้รับมอบหมาย เน้นในการสื บสอบหาแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา
เพื่อนาไปทดลองใช้
กลุ่มวิพากษ์ (Critical Friends Group) เป็ นการรวมกลุ่มของครู ผสู ้ อนที่มีความสนใจ
ตรงกันรวมทั้งผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อที่ปรึ กษาของกลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิ กไม่เกิ น 12 คน เพื่อ
พบปะและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน รวมทั้งฝึ กวางแผนและพัฒนาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ อย่าง
น้อยเดือนละครั้งตามข้อตกลงที่วางไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักอยูท่ ี่การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
กลุ่มให้คาปรึ กษา (Peer Coaching Team) เป็ นการรวมกลุ่มของครู ผสู ้ อน 2-3 คน เพื่อ
ร่ วมกันวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และทาการสังเกตการสอนของครู ผูส้ อนที่ เป็ นสมาชิ กในกลุ่ ม
จากนั้นจึงให้ขอ้ สังเกต คาแนะนา และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ให้สมบูรณ์
ยิง่ ขึ้น
กลุ่มเรี ยนรู ้ (Study Groups/Independent or Stand-Alone) เป็ นกลุ่มที่เรี ยนรู ้การปฏิบตั ิ
จากกลุ่มการเรี ยนย่อยกลุ่มอื่น หรื อสมาชิ กคนอื่นในชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ ในกรณี น้ ี อาจเป็ น
การเรี ยนรู ้ของสมาชิกครู ผสู ้ อนที่อยูโ่ รงเรี ยนต่างกันได้ โดยมีจุดมุ่งหมายอยูท่ ี่การเรี ยนรู ้ในประเด็น
ที่ตนสนใจ เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในประเด็นนั้นเพิ่มมากขึ้น
ทีมวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research Team) การวิจยั เพื่อแก้ปัญหาหรื อพัฒนาการ
ปฏิ บตั ิ งานของบุ ค คลหรื อหน่ วยงาน เป็ นกระบวนการวิจยั ที่ เกิ ดขึ้ นจากการปฏิ บตั ิ งานจริ ง โดย
คานึงถึงบริ บททางการศึกษา
ชุมชนการเรี ยนรู ้ยอ่ ย (Small Learning Community) เป็ นการรวมกลุ่มของสมาชิ กส่ วน
หนึ่งในโรงเรี ยนที่มีภาระหน้าที่หรื อความรับผิดชอบใกล้เคียงกัน เช่น สอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
เดี ย วกัน ประจาระดับ ชั้นเดี ย วกัน เป็ นต้น เพื่ อร่ วมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ให้ข ้อแนะนาเพื่ อพัฒนา
การจัดการเรี ยนรู ้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้น
นอกจากการสร้างกลุ่มหรื อทีมแล้ว กระบวนการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ภายในชุ มชน การ
เรี ยนรู ้ทางวิชาชี พเช่น การประชุ มกลุ่ม (Department, Team, and Grade-Level Meetings) ซึ่ งมุ่งเน้น
การประชุมของสมาชิกในหลายๆ ระดับอาจเป็ นกลุ่มครู ผสู ้ อนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เดียวกันหรื อ
ระดับชั้นเดียวกัน หรื อมีความสนใจในประเด็นเดียวกัน มารวมกลุ่มกันเพื่อมุ่งพัฒนาตามเป้ าหมายที่
โรงเรี ยนหรื อเขตพื้นที่ กาหนดไว้ โดยใช้วิธีการพูดคุ ย เป็ นหลัก หรื อการพัฒนาบทเรี ยนร่ วมกัน
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(Lesson Study) ซึ่ งเป็ นแนวคิ ดการพัฒนาครู ที่มีการรวมกลุ่ มของครู อาจไม่จาเป็ นต้องทาใน
โรงเรี ย น หรื อใช้โรงเรี ย นเป็ นฐาน (school-based) โดยมุ่ งที่ ก ารศึ ก ษาตัวบทเรี ย นซึ่ งหมายถึ ง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ การสังเกต สะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งอยูใ่ น
บริ บทการทางานจริ งและการวิจยั ในชั้นเรี ยน เป็ นวงจรการปฏิบตั ิ ก็อาจจะช่วยให้เกิดการรวมตัวกัน
ของสมาชิกชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพที่สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
Hipp and Weber (2008) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมของครู ผสู ้ อนซึ่ งเป็ นสมาชิ กใน
ชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พที่มีผลกระทบต่อโรงเรี ยน การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนและได้สรุ ปเกี่ยวกับ
คุณลักษณะสาคัญที่ก่อให้เกิดความสาเร็ จในการเรี ยนรู ้ของครู ผสู ้ อนในชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ
โดยกล่าวว่าการรวมตัวเป็ นชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พนั้น สมาชิ กในชุ มชนจะต้องมีคุณลักษณะ
ร่ วมกันดังนี้ มีความซื่ อสัตย์ มีความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียว มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ มีความเมตตากรุ ณา
มีความคาดหวังสาหรับตัวเองในระดับสู ง ที่สาคัญคือมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
เนื่ องจากเป้ าหมายหลักของ PLC คือ การเรี ยนรู ้ ของสมาชิ กที่ เกิ ดขึ้นภายในชุ มชน
ดังนั้นในการร่ วมมือรวมพลัง แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ของสมาชิ กในชุ มชนเพื่อให้เกิ ด PLC นั้น (Hord,
Roussin&Sommers, 2012) ระบุว่าการร่ วมมือรวมพลังและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ของสมาชิ กใน
ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพจะต้องอาศัยความหวัง หรื อ HOPE ซึ่ งมีความหมาย ดังนี้
H: Honesty and Humanity คือ มีความซื่ อสัตย์และมีมนุ ษยธรรม หมายความว่า
ครู ผูส้ อนซึ่ งเป็ นสมาชิ กในชุ มชนจะต้องซื่ อสัตย์กบั ข้อมูลที่มีอยู่จริ งทั้งในแง่ของผลการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยน ความรู ้และทักษะที่ตนมีอยู่ รวมทั้งกล้าที่จะขอความช่วยเหลือเล่นเรี ยนรู ้จากผูอ้ ื่นที่มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญมากกว่าเพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดียงิ่ ขึ้น
O: Option and Openness คือ การมีทางเลือกและมีความจริ งใจ เปิ ดเผย หมายความว่า
ในการจัดการเรี ยนรู ้ แต่ละครั้งมีวิธีการหรื อแนวทางหลากหลายวิธี ครู ผูส้ อนต้องเลือกวิธีการหรื อ
แนวทางที่ดีที่สุด และเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ให้สมาชิกได้รับทราบร่ วมกัน
P: Patience and Persistence คือ มีความอดทน ความเพียรพยายาม หมายความว่า
ครู ผสู ้ อนต้องอดทนและเพียรพยายามเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดที่ จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี
ที่สุด แม้วา่ ความอดทนอาจไม่ใช่บรรทัดฐานของสังคมในปั จจุบนั แต่ความอดทนและเพียรพยายาม
ในการค้นหาคาตอบที่ดีที่สุดเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการสร้างชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
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E: Efficacy and Enthusiasm คือ ความมีประสิ ทธิ ภาพ และความกระตือรื อร้ น
หมายความว่าครู ผูส้ อนซึ่ งเป็ นสมาชิ กในชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พต้องเชื่ อมัน่ ว่าประสิ ทธิ ภาพ
ของครู ผู ้ส อนส่ ง ผลต่ อ การเรี ย นรู ้ ข องนัก เรี ย น และต้อ งกระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะพัฒ นาตนเองให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้สามารถจัดการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเช่นกัน
1.6 การพัฒนาวิชาชี พครู โดยใช้ PLC
ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพหรื อ PLC ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการกระทาที่แสดงถึงการ
แบ่งปั นหรื อการแลกเปลี่ยนของครู แต่มุ่งให้ความสาคัญในการสร้างวัฒนธรรมการทางานร่ วมกัน
ความจริ งใจของสมาชิ ก และการดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องในโรงเรี ยน และมุ่งเน้นไปที่การสะท้อน
ผลการปฏิ บตั ิรวมทั้งร่ วมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิ บตั ิเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน โดยมี
สมมติฐานคือ สิ่ งที่ครู ทาร่ วมกันนอกห้องเรี ยนในการวางแผน การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ โดย
การเตรี ยมการสอนมีความสาคัญเท่าๆกับการจัดการเรี ยนรู ้ ในห้องเรี ยน และกระบวนการต่างๆ
เหล่านี้ สามารถปรับโครงสร้างของโรงเรี ยน พัฒนาวิชาชี พครู และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนได้
(Seashore, Anderson & Riedel, 2003) สอดคล้องกับนักการศึกษาอีกหลายท่าน ที่สรุ ปเกี่ยวกับ
คุณประโยชน์ของ PLC ไว้วา่ ถึงแม้การสร้าง PLC ในโรงเรี ยนจะเป็ นเรื่ องยากแต่ทว่ากลับเป็ นสิ่ งที่
ช่ วยปรั บปรุ งการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนได้อย่างยัง่ ยืน (Louis, Kruse &Byrk, 1995;
Newman &Wehlage, 1995; Hord, 1997, 2004; Olivier &Hipp, 2006; Rosenholtz, 1989; Sackney,
Mitchell & Walker, 2005; Schmoker, 2006 อ้างถึงใน Hipp& Weber, 2008;Cranton, 2009)
บทบาทของครู ในชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พจาเป็ นต้องเปลี่ ยนแปลง และการจัด
การศึกษาจะต้องเปลี่ยนจากการเน้นที่การสอนของครู เป็ นเน้นที่การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน และเปลี่ยน
จากเน้นที่การเรี ยนของแต่ละบุคคล (Individual Learning) มาเป็ นเน้นที่การเรี ยนร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
(Team Learning) รวมทั้งเปลี่ยนจากการเรี ยนแบบเน้นการแข่งขันมาเป็ นเน้นที่ความร่ วมมือหรื อ
ช่ วยเหลื อแบ่ ง ปั นกัน จึ ง ถื อเป็ นการเรี ย นรู ้ ร่วมกันไปกับ กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องครู ผูส้ อนและ
สมาชิกที่อยูใ่ นชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (วิจารณ์ พานิช, 2555)
นอกจากนี้ มีงานวิจยั จานวนหนึ่ งแสดงถึ งผลที่เกิ ดจาก PLC ว่าสามารถช่ วยส่ งเสริ ม
สมรรถนะการสอนของครู ได้ และช่ วยให้นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้ดียิ่งขึ้ น รวมทั้งมี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู งขึ้น (Annenberg Institute for School Reform, 2013) เนื่องจากชุมชนการเรี ยนรู ้ทาง
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วิชาชี พที่เข้มแข็งมีประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของโรงเรี ยนและเขตพื้นที่การศึกษาในการช่วยให้
ครู มี ความรู ้ ค วามเข้า ใจในเนื้ อหาสาระที่ ต้องจัดการเรี ยนรู ้ รวมทั้ง รู ้ วิธี การและแนวทางในการ
จัด การเรี ย นรู ้ ที่ เ หมาะสม มี ค วามพึ ง พอใจในการท างาน ปฏิ บ ัติ ก ารสอนมากขึ้ น จึ ง ช่ ว ยให้
ผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนสู งขึ้น และชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พยังช่วยทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนทาง
โครงสร้ างวัฒนธรรมการทางานในโรงเรี ยน โดยครู รวมทั้งผูบ้ ริ หารมี โอกาสในการแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู ้ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิการสอนในบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดการพัฒนา โดยมีเป้ าหมายหลัก
ร่ วมกัน คือเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดียง่ิ ขึ้น
1.7 การนาแนวคิด PLC ไปปฏิบัติในบริบทไทย
ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีการนาแนวคิด PLC ไปปฏิบตั ิมากขึ้น เช่น การสร้างชุ มชน
แห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พครู โดยใช้กระบวนการชี้ แนะ และการเป็ นพี่เลี้ ยง ซึ่ งเป็ นการพัฒนาครู
ประจาการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 และ เขต 42 รวมทั้งสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา จังหวัดตราด และระยอง เขต 2 โดยคณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ภายใต้การประสานงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาครู ประจาการบน
ฐานโรงเรี ยนในขณะปฏิ บตั ิ การสอน หรื อการสร้ างชุ มชนการเรี ยนรู ้ ครู เพื่ อศิษ ย์ ของมูลนิ ธิส ด
ศรี สฤษดิ์วงศ์ ซึ่ งเป็ นการรวมตัวกันของสมาชิกครู ที่มีความมุ่งมัน่ มีอุดมการณ์และเป้ าหมายร่ วมกัน
แม้จะมาจากสังกัดที่แตกต่างกัน รวมทั้ง ชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พของโรงเรี ยนเพลินพัฒนาที่นา
วิธีการศึกษาผ่านบทเรี ยนหรื อ Lesson Study เข้ามาปรับใช้ เป็ นเครื่ องมือในการฝึ กครู ให้เรี ยนรู ้ไป
กับ งาน ฝึ กผูเ้ รี ย นให้มี ท กั ษะการเรี ย นรู ้ และเกิ ดความเข้า ใจในความคิ ดของตนเอง การเรี ย นรู ้
ร่ วมกันของกลุ่มครู ชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พจึงก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันและช่วย
ให้ครู ใหม่ได้เรี ยนรู ้แบบปฏิบตั ิที่ดีของครู รุ่นพี่ เป็ นต้น
การดาเนิ นการในลักษณะดังกล่าว พบว่า ครู จะต้องเกิดการตื่นตัวและร่ วมมือกันเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก ตามบริ บท ธรรมชาติการอยู่ร่วมกันแต่ละพื้นที่ นอกจากนั้น
หน้ า ที่ ข องฝ่ ายบริ หารภายในสถานศึ ก ษาจ าเป็ นต้อ งเปลี่ ย นจากการบริ หารจัด การ ก ากั บ
ควบคุ มดูแล เป็ นผูท้ ี่คอยสนับสนุ นให้ครู ตื่นตัว ช่ วยสนับสนุ นให้ครู เกิ ดการเรี ยนรู ้ เพื่อขับเคลื่อน
การทางานที่สอดคล้องกับวิชาชี พได้อย่างมีความสุ ข และเป็ นการดาเนิ นการในลักษณะต่อเนื่ องที่
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ไม่มีรูปแบบแน่ชดั ตายตัว แต่เป็ นวิธีการดาเนินการที่สอดคล้องกับสภาพและบริ บทของสถานศึกษา
แต่ละแห่ง
สถานศึกษาที่ดาเนินการตามแนวคิด PLC จะช่วยให้เกิดการรวมตัวกันเรี ยนรู ้ของกลุ่ม
ครู และมีบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ที่มีความเป็ นกัลยาณมิตร และพึ่งพาอาศัยกัน จนเกิดเป็ นวงจรการ
เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองของครู อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งการทางานที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั ในลักษณะ
นี้จะช่วยให้เกิดการมองเห็นงานของตนจากการเรี ยนรู ้วิธีการทางานของคนอื่นด้วย การแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ในชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพจึงเป็ นการปฏิวตั ิโครงสร้าง ระบบการทางาน และวัฒนธรรม
การทางานในโรงเรี ยน จากระบบตัวใครตัวมัน มาเป็ นระบบทีมหรื อวัฒนธรรมรวมหมู่ (collective
culture) โครงสร้างของระบบงาน ระบบการจัดการเรี ยนการสอนจะต้องปรับเปลี่ยนให้เอื้อต่อ การ
ช่วยกันดาเนิ นการช่วยเหลือนักเรี ยนที่เรี ยนช้าให้เรี ยนตามเพื่อนทัน โดยที่การช่วยเหลือนั้นทาเป็ น
ทีม มีหลายฝ่ ายเข้ามาร่ วมมือกัน และทาอยูภ่ ายในเวลาปฏิบตั ิงานปกติของโรงเรี ยน ไม่ใช่สอนนอก
เวลา ทาให้ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพหรื อ PLC กลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่ขบั เคลื่อนคุณภาพ
ของผลผลิ ต ของโรงเรี ย นและสร้ า งสรรค์ใ ห้โ รงเรี ย นเป็ นสถานที่ ที่ อยู่แล้ว มี ค วามสุ ข (Happy
Workplace) ทั้งของนักเรี ยน ครู และผูบ้ ริ หาร แล้วดาเนินการต่อเนื่องยัง่ ยืนเป็ นวงจรไม่รู้จบ ซึ่ งก็คือ
โรงเรี ยนได้พฒั นาขึ้นเป็ นองค์กรเรี ยนรู ้ (Learning Organization) (วิจารณ์ พานิช, 2555)
ดังนั้น ชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พจะเปลี่ ยนบรรยากาศของโรงเรี ยน ช่วยให้สมาชิ ก
อันได้แก่ ค รู ผูส้ อน ผูบ้ ริ หาร นัก การศึ กษา และผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย คื อ นัก เรี ยนหรื อแม้ก ระทัง่
ผูป้ กครองที่มีความรู ้สึกร่ วมกันเป็ นเจ้าของโรงเรี ยนหรื อชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พอย่างเท่าเทียม
กัน โดยมุ่ ง เน้น ที่ ก ารเรี ย นรู ้ ข องผู เ้ รี ย นเป็ นหลัก และเพื่ อ ให้ นัก เรี ย นเกิ ดการเรี ย นรู ้ แ ละบรรลุ
วัตถุ ประสงค์ในการเรี ยนรู ้ ครู ผูส้ อนรวมทั้งสมาชิ กทุ กคนในชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พจึ งต้อง
ร่ ว มกัน คิ ด หาวิ ธี ก ารใหม่ ใ หม่ ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ แ ล้ว น าผลที่ เ กิ ด ขึ้ น มาปรึ ก ษาหารื อ หรื อ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ กนั โดยทุกคนมีความเชื่ อมัน่ ในตนเองและเชื่ อมัน่ ซึ่ งกันและกันว่า จะสามารถ
บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ได้และสมาชิ กทุกคนจะเกิ ดการพัฒนาเนื่ องจากคุ ณลักษณะสาคัญที่ช่วยให้
เกิดเป็ นชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พนั้น ครู ผสู ้ อนรวมทั้งสมาชิ กในชุ มชนจะต้องมีบรรทัดฐานและ
ค่านิ ยมร่ วมกัน รวมทั้งร่ วมกันรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน โดยกระบวนการที่สมาชิ กทุก
คนต้องดาเนิ นการคือการสื บสอบเพื่อสะท้อนผลเชิ งวิชาชี พ ซึ่ งกระบวนการทุกอย่างต้องอาศัยการ

34
ร่ ว มมื อ รวมพลัง กั น และจ าเป็ นต้อ งได้ รั บ การสนั บ สนุ น ด้ า นการจัด ล าดับ โครงสร้ า งและ
ความสัมพันธ์ ของบุ คลากรในโรงเรี ยนให้เอื้ อต่อการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน สามารถ
สัง เกตและสื บ สอบเพื่ อสะท้อนผลจึ งวิชาชี พ ได้ ชุ มชนการเรี ย นรู ้ ทางวิชาชี พ จึ งเปรี ย บเสมื อ น
เครื่ องมือสาหรับให้ครู รวมตัวกันเป็ นชุ มชน (Community) และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ
“ ปฏิรูป” การเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนรวมทั้งพัฒนาวิชาชีพครู
2. แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับการพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development)
ปรัชญาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คือ “การมุ่งเน้นทาให้พนักงานมีสมรรถนะสู งสุ ด”
(Sranson, Richard A., Holton III and Elwood F., 2009: 73) เนื่ องจากองค์กรเชื่ อว่า “บุคลากร
ทางการศึ กษา-ครู ” เป็ นทรั พยากรที่มี ความส าคัญสู งสุ ดที่ท าให้การเรี ยนการสอน การวิจยั และ
บริ การ อย่างดี เลิศ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เป็ นการสร้างให้แต่ละบุคคลมีความตระหนัก
รับผิดชอบ ในบทบาทหน้าที่ของตน มีความรู ้ มีทกั ษะที่จะพัฒนาการในหน้าที่เพื่อให้เป็ นบุคคลที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ ของสถานศึกษา และเป้ าหมายของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คือ การพัฒนา
บุคลากรทาง การศึกษาให้มีจิตวิญญาณความเป็ นผูพ้ ฒั นา เป็ นผูส้ ่ งเสริ มทักษะและความสามารถ
ของเยาวชนให้ ครบองค์ประกอบและวัตถุ ประสงค์ของการศึกษา คือ “การพัฒนาให้ทรัพยากร
มนุ ษย์ของประเทศ เก่ง ดี มีความสุ ข เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต” (ผศิน แตง
จวง, 2554: 141) ดังนั้นการพัฒนาวิชาชี พ โดยเฉพาะการพัฒนาครู ให้มีคุณภาพจะส่ งผลต่อการ
พัฒนาการเรี ยนรู ้และผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน
2.1 ความหมายของการพัฒนาวิชาชีพ
Darling–Hammond (2000) และ Brookfield (1995: 11) ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์
พบว่า มี ผลการวิจยั จานวนมากยืนยันว่า หากครู มีความรู ้ ทกั ษะที่ เหมาะสม และรวมถึ งหากการ
เตรี ยมครู ใหม่ให้มีสมรรถนะที่ดี ย่อมมีผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน
Bredeson(2003: 32-34) กล่าวว่าการพัฒนาวิชาชี พหมายถึง การดาเนิ นการให้เกิดการ
เรี ยนรู ้และพัฒนาการปฏิบตั ิงานด้วยการส่ งเสริ มให้มีการคิดทบทวนการทางาน และ สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ เพื่อให้ก ารท างานมี ประสิ ท ธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น และการพัฒนาวิช าชี พ เป็ น กระบวนการที่
ต่อเนื่อง มีข้ นั ตอนการพัฒนาประกอบด้วย 1) การจัดโอกาสในการเรี ยนรู ้ (Learning Opportunities)
ให้บุคคลได้ทางานตามสภาพจริ ง เป็ นการเรี ยนรู ้จากการลงมือปฏิบตั ิงาน 2)การส่ งเสริ มให้ทบทวน
และสะท้อนผลการทางาน (CreativeandReflective Engagement) เพื่อให้แนวทางในการพัฒนา/
ปรับ ปรุ ง การทางาน และ 3) นาผลการทบทวน และสะท้อนผลการทางานที่ ได้ ไปพัฒนาการ
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ปฏิบตั ิงานให้ดีย่งิ ขึ้น (Improved Practice) โดยทั้ง 3 ขั้นตอนมีความต่อเนื่ องเป็ นวงจร ดังแสดงใน
ภาพประกอบ
การส่งเสริ มให้
ทบทวน
การทางาน

การให้โอกาส
การเรี ยนรู ้จาก
การปฏิบตั ิงาน

การนาผล
การเรี ยนรู ้
ไปพัฒนา
การปฏิบตั ิงาน

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการพัฒนาวิชาชีพของ Bredeson, P. V.
ที่มา : Bredeson, P. V., Designs for learning A new architecture for professional
Development in schools.,(The United States of America: Corwin,2003) 34.
Guskey (2003: 16-21) กล่าวว่า การพัฒนาวิชาชี พทางการศึกษา เป็ นกระบวนการและ
กิ จกรรมที่ ไ ด้ออกแบบไว้ เพื่ อส่ ง เสริ ม บุ คลากรในด้านความรู ้ ทัก ษะ และเจตคติ ที่ มุ่ ง ไปที่ ก าร
พัฒนาการเรี ยนรู ้ ให้แก่ผูเ้ รี ยนต่อไป การพัฒนาวิชาชี พเป็ นกระบวนการที่ 1) มีเป้ าหมายในการ
ทางาน (Intentional) 2) มีการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง (Ongoing) และ 3) การดาเนินการเป็ นระบบ
(Systemic) ส่ วน Gordon (2004: 23) ให้นิยามของการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ว่าเป็ นการประสานองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเสริ มพลังอานาจให้แก่นกั การศึกษาเป็ นรายบุคคล/
กลุ่ม/องค์กร เพื่อให้สามารถดาเนินการในการพัฒนา หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งคือ ในการดาเนิ นการนั้น
เกี่ ยวข้องกับ 1) การเสริ มสร้ างสมรรถนะให้แก่นกั การศึกษา 2) การดาเนิ นการหลัก ได้แก่ การ
พัฒนาหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน และ 3) มีเป้าหมายในการพัฒนา คือ คุณภาพของผูเ้ รี ยน
Epeda (2008: 18) ให้ความหมายของคาว่า “มืออาชี พ” (Professional) ว่าต้องมีส่ิ ง
ต่อไปนี้ 1) ความรู ้และความสามารถที่ได้มาจากการฝึ กอบรม และได้มาจากการศึกษาที่เป็ นทางการ
2) ต้องได้รับความไว้วางใจจากชุ มชนและเพื่อนร่ วมวิชาชี พ เพื่อนาไปสู่ ความเป็ นอิสระและการ
กากับตนเอง และ 3) เป็ นชุ ดของคุณธรรมและจริ ยธรรมที่ช่วยให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพที่
มุ่งเน้นการให้บริ การมากกว่าเน้นผลกาไร
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OECD (2009: 49) ให้นิยามคาว่า “การพัฒนาวิชาชี พ” ว่าหมายถึง กิจกรรมที่ทาให้
ทักษะความรู ้ ความเชี่ยวชาญและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ส่งผลให้การเป็ นครู สมบูรณ์ข้ ึน เกิดขึ้นในครู
แต่ล ะคน การพัฒนาการเรี ยนการสอนของครู เป็ นกระบวนการที่ เริ่ ม จากการจับประเด็นปั ญหา
(Problem-Oriented) ตามบริ บทของแต่ละสภาพสังคม และทอดยาวไปตลอดชีวติ ความเป็ นครู
วัชรา เล่ าเรี ยนดี (2555: 134 -135) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรหรื อการพัฒนาใน
วิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่จดั ให้สาหรับครู หรื อบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้
มีความรู ้ มีความสามารถ มี ศกั ยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความ
เจริ ญก้าวหน้าในอาชีพ และส่ งผลถึงพัฒนาการด้านคุณภาพของนักเรี ยนในที่สุด
ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ การพัฒนาวิชาชี พ หมายถึง กระบวนพัฒนาครู อย่างต่อเนื่ องอย่าง
เป็ นระบบเพื่อพัฒนาครู ทั้งด้านความรู ้ ทักษะ และคุ ณลักษณะ เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น และส่ งผลโดยตรงที่คุณภาพของผูเ้ รี ยน
2.2 กระบวนการขั้นตอนการพัฒนาวิชาชี พ
อนึ่ ง เพื่อให้ได้กรอบกระบวนการขั้นตอนการพัฒนาวิชาชี พ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิ ด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้
สมาคมการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยฮาวาย (The University of
Hawaii’s Curriculum Research and Development Group (CRDG) (2012)ได้กล่าวถึงการออกแบบการ
พัฒนาวิชาชีพที่มีประสิ ทธิ ภาพ (Designing Effective Professional Development) ว่าการออกแบบ
พัฒนาอาชีพเพื่อการศึกษา ได้รับการพัฒนาผ่านความร่ วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาของฮาวาย
A Partnership with the Hawaii Department of Education (HIDOE) เป็ นส่ วนหนึ่ งของความ
พยายามที่ จะปรั บ ปรุ ง การศึ ก ษาตามมาตรฐานในฮาวายอย่า งต่ อเนื่ องโดยมี ข้ นั ตอนการพัฒ นา
วิชาชีพ ดังนี้
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ภาพที่ 5 ขั้นตอนการพัฒนาวิชาชีพของ CRDG
ที่มา:The University of Hawaii’s Curriculum Research and Development Group (CRDG). (2012).
Designing Effective Professional Development. Accessed November 6, 2016. Available from:
http://manoa.hawaii.edu/crdg/research-development/research-programs/pd-design-guide/
สรุ ปขั้นตอนการพัฒนาวิชาชีพที่มีประสิ ทธิ ภาพ ดังนี้
1. กาหนดคามัน่ สัญญาเพื่อบรรลุวสิ ัยทัศน์ และมาตรฐานที่กาหนด
2. วิเคราะห์ขอ้ มูล
3. กาหนดเป้ าหมาย (ที่วกิ ฤต)
4. วางแผนและเลือกเทคนิควิธี
5. นาแผนกลยุทธ์ไปใช้
6. ประเมิน
โดยที่ ใ นทุ ก ขั้น ตอนที่ ป ฏิ บ ัติ จ ะมี ก ารสะท้อ นผลการปฏิ บ ัติ เ พื่ อ การปรั บ ปรุ ง
(Reflect and Revise)
นอกจากนี้ Loucks Horsley et al (2001) ได้กล่าวถึ ง การออกแบบกรอบ การ
พัฒนาวิชาชี พ ว่าเป็ นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งจะเป็ นการดาเนิ นการพัฒนาวิชาชี พ มี
ประสิ ท ธิ ภาพ นัก พัฒนามื ออาชี พ ที่ ประสบความส าเร็ จควรพิ จารณาองค์ประกอบเหล่ า นี้ เป็ น
“ปั จ จัย ” ที่ ส าคัญ ในการออกแบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ รวมทั้ง ได้ว างแผนการออกแบบที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อให้ ทนั กับการเปลี่ ยนแปลงในสภาพแวดล้อมและเป้ าหมายการเรี ยนรู ้
ของครู ซ่ ึง Loucks Horsley et al. (2001) ได้นาเสนอกระบวนการพัฒนาวิชาชีพตามภาพประกอบ
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ภาพที่ 6 กระบวนการพัฒนาวิชาชีพที่มีประสิ ทธิภาพของLoucks Horsley et al,.,
ที่มา : Loucks Horsley et al., Professional Development Planning and Design.,(IPC : United
States of America., 2001), 6.
สรุ ปกระบวนการพัฒนาวิชาชีพของ (Loucks Horsley et al., 2001) ได้ดงั นี้
1. กาหนดเป้ าหมาย (Set Goals) ในการกาหนดเป้ าหมายต้องวิเคราะห์ความรู ้ และ
ความเชื่อของครู รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการกาหนดเป้ าหมาย
2. วางแผนการพัฒนา (Plan) ในการวางแผนการพัฒนาวิช าชี พ เป็ นการก าหนด
ประเด็นที่วกิ ฤตเพื่อการพัฒนา และกาหนดยุทธวิธีในการพัฒนาให้บรรลุเป้ าหมาย
3. ปฏิบตั ิตามแผน (Do)
4. สะท้อนผลการพัฒนา (Reflect)
นอกจากนี้ Nicole Strangman, Tracey Hall & Anne Meyer (Online: 2012) จากศูนย์
การประเมินหลักสู ตรแห่ งชาติ (National Center on Accessing the General Curriculum ) กล่าวว่า
กลยุทธ์ในการพัฒนาวิชาชี พ และการฝึ กปฏิ บตั ิการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ ประกอบด้วยขั้นตอน
ดังนี้
1. กาหนดเป้ าหมาย (Set Goals )
2. วิเคราะห์ขอ้ มูล (Analyze status)
3. วางแผน (Apply UDL) (UDL = Universal Design for Learning)
4. นาไปใช้ ( Teach UDL lesson)
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ภาพที่ 7 ขั้นตอนการพัฒนาวิชาชีพและการฝึ กปฏิบตั ิการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพของ Nicole
Strangman, Tracey Hall & Anne Meyer
ที่มา : Nicole Strangman, Tracey Hall & Anne Meyer, 2012.
accessed November 6, 2016, available from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED430810.pdf
ส่ วน Grand Rapids Community College (Online:2012) ได้กล่าวถึงกระบวนการ
พัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ของความหลากหลายของกิจกรรมที่จะช่วยให้คุณสามารถ
เริ่ มต้น ตรวจสอบ หรื อยืนยันทิศทางชีวติ ของคุณตามที่ตอ้ งการ ซึ่ งวิธีการต่อไปนี้ เป็ นวิธีการที่ช่วย
ในการตัดสิ นใจในการพัฒนาวิชาชีพได้ ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การประเมินตนเอง (ภายใน) (Self-Assessment (INSIDE))
ขั้นตอนแรก เป็ นขั้นตอนที่ สาคัญที่ สุดของกระบวนการนี้ คื อ การประเมิ น
ตนเองจะมีจุดเน้นอยู่ภายในของบุคคลที่จะพัฒนาวิชาชี พ เมื่อขั้นตอนที่ 1 สาเร็ จแล้ว ผูท้ ี่ประเมิน
ตนเองจะมีความคิดที่ดีทาให้ทราบว่าตนเองคือใครและอะไรคือสิ่ งที่สาคัญที่สุดในชีวิต
ขั้นที่ 2 การสารวจอาชีพ (ภายนอก) (Career Exploration (OUTSIDE))
ขั้นตอนที่สอง ของกระบวนการจะเกี่ยวข้องกับการสารวจ อาชี พ ซึ่ งในขั้นนี้
มุ่ ง เน้นสิ่ ง ที่ อยู่ภ ายนอกของบุ ค คล ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญที่ จะรู ้ ว่า การเลื อ กอาชี พ นั้นสิ่ ง ส าคัญ ที่ จ ะ
ตระหนักถึง คือความสาคัญ ที่มีอิทธิ พลต่อการเลือก ที่จะต้องพิจารณา และตรวจสอบอย่างละเอียด
กับสิ่ งที่สนับสนุนรวมทั้งสิ่ งที่ไม่สนับสนุน
ขั้นที่ 3 การตัดสิ นใจ (มองใกล้) (Decision Making (CLOSER LOOK))
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ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นการตัดสิ นใจโดยใช้สิ่งที่ได้เรี ยนรู ้ จาก การประเมินตนเอง
และการสารวจการท างานเป้ า หมายหลัก คื อ ทางเลื อกแคบลง ที่เป็ นไปได้ พิ จารณาปั จจัย ที่ มี
อิ ท ธิ พ ลที่ มี ค วามส าคัญ และเลื อ กอาชี พ หรื อวิ ท ยาลัย ที่ ส าคัญ ที่ เ ชื่ อ ว่ า จะเป็ นแบบที่ ดี ที่ สุ ด
ขั้นที่ 4 การปฏิ บ ตั ิ (Taking Action) ขั้น ตอนนี้ เป็ นขั้นตอนปฏิ บ ตั ิ ตามแผนที่ ไ ด้
ตัดสิ นใจไว้
นอกจากนี้ Tom Denham (Online: 2012) ได้นาเสนอขั้นตอนสาคัญในการพัฒนา
วิชาชีพไว้ 4 ขั้น คือ
1. ประเมินตนเอง (Self-Assessment) เป็ นการประเมินตนเองเพื่อให้รู้วา่ ตนเอง คือ
ใคร (Who am I?)
2. สารวจอาชีพ (Career Exploration) เป็ นขั้นตอนการสารวจอาชี พ เพื่อให้รู้วา่ จะไป
ทางไหน (Where am I going?)
3. วางแผนการพัฒนา (Action Plan) เป็ นการวางแผนการพัฒนาวิชาชีพเพื่อจะให้ถึง
เป้ าหมายปลายทางที่กาหนดไว้ (How do I get there?)
4. การปฏิบตั ิ (Career Management) และขั้นตอนสุ ดท้ายเป็ นขั้นตอนการปฏิบตั ิตาม
แผนที่กาหนดเพื่อให้การปฏิบตั ิและการรักษาการปฏิบตั ิงานของตนให้ดีที่สุด
จากกระบวนการขั้นตอนที่ศึกษา ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์กระบวนการพัฒนาวิชาชี พเพื่อ
นามาใช้ในการออกแบบการพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้

ตางรางที่ 1 การสังเคราะห์แนวคิด และงานวิจยั เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการพัฒนาวิชาชีพ
“ CRDG ”
ศู น ย์ ก ารประเมิ น หลั ก สู ตร
Loucks-Horsley
Tom Denham
University of Hawai‘i
แห่ งชาติ
1. กาหนดเป้ าหมาย
1. กาหนดคามัน่ สัญญาเพื่อ
1. กาหนดเป้ าหมาย
(Set Goals)
บรรลุวิสัยทัศน์ และมาตรฐาน
(Set Goals)
ที่กาหนด
2. วิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประเมินตนเอง
2. วิเคราะห์ขอ้ มูล
(Self-Assessment )
(Analyze status)
2. สารวจอาชีพ
(Career Exploration )
2. วางแผน (Plan)
3. กาหนดเป้ าหมาย (ที่วกิ ฤต) 3. วางแผนการพัฒนา
3. วางแผนการปรับใช้
4. วางแผนและเลื อกเทคนิ ค (Action Plan )
(Apply UDL)
3. ปฏิบตั ิตามแผน (Do) วิ5.ธี นาแผนกลยุทธ์ไปใช้
4. การปฏิบตั ิ
4. นาไปใช้
(Career Management)

กระบวนพัฒนาวิชาชีพ
ทีพ่ ฒ
ั นา
1. วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล
(Analyzing Needs)
2. ออกแบบการพัฒนา
(Design Program)
3. การนาไปปฏิบตั ิ
(Taking Action)
4. ประเมิ น ผล (Assessing
Program)
5. การรายงานผลการปฏิบตั ิ
(Reporting Program)

(Teach UDL lesson)

4. สะท้อนผลการปฏิบตั ิ 6. ประเมิน
(Reflect)
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2.3 รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ
ปั จจุบนั การพัฒนาวิชาชี พไม่ได้ หมายถึง การฟั งบรรยายจากผูร้ ู ้ หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญเพียง
ครั้งละ 1 ชัว่ โมงหรื อฝึ กอบรมเชิ งปฏิบตั ิการเพียงครั้งเดียว การพัฒนาวิชาชี พในปั จจุบนั โดยเฉพาะ
วิชาชี พทางการศึกษานั้น ควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามความเจริ ญก้าวหน้าและพัฒนาการของ
วิทยาการการเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้มีการพัฒนาในวิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งกลิ๊กแมน
และคณะ (Glickman and Others, 2004:375-376 อ้างใน วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2555: 48-50) ได้มีการ
นาเสนอแบบแผนใหม่ๆสาหรับการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการพิจารณาเลือกดาเนิ นการดังต่อไปนี้
1. การจัดโปรแกรมการช่ วยเหลื อครู บรรจุใหม่ (Mentoring Program) ครู ใหม่ควร
ได้รับ การช่ วยเหลื อด้านการจัดการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่ อง อย่างน้อยตลอดปี แรกที่ได้รับการ
บรรจุ โดยผูใ้ ห้การช่วยเหลือแนะนา (Mentor) อาจเป็ นผูน้ ิเทศหรื อครู ที่มีประสบการณ์ในโรงเรี ยน
2. โปรแกรมการพัฒนาเทคนิคและทักษะ (Skills Development) ซึ่ งอาจประกอบด้วย
การอบรมเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก ารทุ ก เดื อน การช่ วยเหลื อกันอย่า งเพื่ อนครู ด้วยกันระหว่า งจัดอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการ เพื่อช่วยในการถ่ายโยงความรู ้และทักษะสู่ การปฏิบตั ิจริ งในชั้นเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพ
3. ศูนย์พฒั นาครู (Teacher Center) หมายถึ ง ศูนย์หรื อสถานที่ ๆ ที่ครู สามารถจะ
มาร่ วมพูดคุ ยปรึ ก ษาหารื อหรื อสัม มนากันเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ด้า นการสอน วางแผนการใช้
นวัตกรรมหรื อผลิตสื่ อ การเรี ยนการสอน
4. การฝึ กอบรมครู (In-service Training) โดยการเข้าร่ วมฝึ กอบรมแบบเข้มติดต่อกัน
หลายวัน ที่เกี่ยวกับทักษะหรื อความรู ้ที่ยากและซับซ้อน
5. จัดกลุ่มช่ วยเหลื อสนับสนุ นฉันท์เพื่อน (Study Groups and Solving) โดยครู ใน
โรงเรี ยนเดียวกันเข้ากลุ่มศึกษา รวมกันแก้ปัญหา รวมกันใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ และให้การช่วยเหลือ
สนับสนุนกันและกัน
6. จัดเครื อข่าย (Networks) โดยครู จากโรงเรี ยนต่าง ๆ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผลงาน
เรื่ องที่น่าสนใจร่ วมกัน เรี ยนรู ้ โดยเครื อข่าย Internet จากจดหมายข่าว โครงการร่ วมมื อกันหรื อ
สัมมนากันเป็ นครั้งคราว
7. ครู แกนนา (Teacher Leadership) โดยการเข้า ร่ วมโครงการแกนนาเพื่ อ คอย
ช่วยเหลือเพื่อนครู ที่ตอ้ งการความช่วยเหลือ โดยอาจจะมีบทบาทเป็ นวิทยากร ครู พี่เลี้ยง ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
(Expert หรื อ Mentor) ผูน้ าทีมการสอนหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในการพัฒนาหลักสู ตรครู แกนนานอกจาก
จะคอยช่วยเหลือครู อื่น ๆ ยิง่ เป็ นการพัฒนาในวิชาชีพของตัวเองอีกด้วย
8. ครู ในฐานะนักเขียน (Teacher as Writer) การได้เขียนบทความต่าง ๆ ก่อให้เกิ ด
ผลดีต่อพัฒนาวิชาชีพได้
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9. โครงการและกิจกรรมการเล่าประสบการณ์การเรี ยนการสอนแก่เพื่อนครู
10. การวางแผนการพัฒนาตนเอง (Self-Directed Planning) ครู ควรมีโอกาสที่จะ
วางแผนโครงการพัฒนาตนเอง โดยการกาหนดเป้ าหมาย วัตถุ ประสงค์ วางแผนปฏิ บตั ิ งานและ
ประเมินผลงานตนเอง เช่น Cognitive Coaching สาหรับกลุ่มครู ที่มีประสบการณ์ใช้ Peer Coaching
สาหรับ ครู และเพื่อนครู ที่สอนวิชาเดียวกัน Collaborative Peer Coaching สาหรับครู ต้ งั แต่ 3 คน ขึ้น
ไป ร่ วมกันพัฒนาด้านการสอน (Expert Coaching และ Mentoring) โดยผูร้ ู ้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ มากกว่าครู
และใช้ Mirror Coaching โดยให้บุคลากรอื่น ๆ หรื อครู คนอื่น ๆ ช่วยสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
การสอนที่ตอ้ งการให้เท่านั้น
11. จัดโปรแกรม Coaching แบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมในโรงเรี ยน
12. การร่ วมมื อกัน (Partnership) การร่ วมมื อกันระหว่างโรงเรี ยนและมหาวิทยาลัย
หรื อธุ รกิ จต่าง ๆโดยถื อว่ามีความเท่าเทียมกัน มีสิทธิ มีความรับผิดชอบ ได้รับผลประโยชน์ และ
ส่ วนช่ วยเหลื อกันและกัน เป็ นกิ จกรรมที่น่าสนใจโดยเฉพาะในยุคปั จจุบนั ที่ สถานศึกษา สถาบัน
และหน่วยงานธุ รกิจควรได้มีการร่ วมมือกัน เพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศชาติ
นอกจากนี้ ผศิน แตงจวง (2554: 41-49) กล่าวถึง รู ปแบบการพัฒนาครู มีหลายรู ปแบบ
เช่น การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน การสร้างผลงานวิชาการ การนิ เทศติดตามผล และการศึกษาต่อ
ซึ่ งแต่ละรู ปแบบมีแนวคิด ดังนี้
1. การฝึ กอบรม เป็ นการพัฒนาบุ คคลแต่ล ะบุ คคล และการช่ วยให้บุ คคลมี ความรู ้
ความสามารถและความมัน่ ใจในการดาเนิ นชี วิตและการทางาน โดยมีรูปแบบหนึ่ งที่คุน้ เคย คือ
การฝึ กอบรมระหว่างดาเนิ นการ (In-Service Training) และอีกรู ปแบบหนึ่ งในการพัฒนาครู ที่
ดาเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรม คือ แนวคิดการพัฒนาครู เพื่อแก้ปัญหาซึ่ งจัดในรู ป “ ฝึ กอบรมเฉพาะกิจ ”
หรื อ ในวงธุ ร กิ จ อุ ตสาหกรรมเรี ย กว่า Competency-Based Training เป็ นการฝึ กอบรมที่ มี
วัตถุ ประสงค์ เพื่อเสริ มสมรรถภาพ หรื อเพื่อแก้ปัญหาการปฏิ บตั ิ งานสาหรับในยุคปั จจุบนั การ
พัฒนาครู ประจาการและบุคลากรทางการศึกษา ควรเน้นการพัฒนาตามสภาพบริ บทของครู ที่กาลัง
ดาเนิ นการสอนหรื อที่เรี ยกว่า “ ใช้บริ บทเป็ นฐาน ” หรื อ Context-Based หรื อตามสภาพปั ญหา
(Problem-Based)
2. การศึ ก ษาดู ง าน เป็ นรู ป แบบการพัฒ นาบุ ค ลากรที่ ใ ช้เ พื่ อ ให้ผูป้ ฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ไ ด้
แนวทางประสบการณ์ตรงจากการสังเกต พูดคุ ยกับผูป้ ฏิ บตั ิงานของสถานที่ที่ประสบความสาเร็ จ
สู งกว่าที่ องค์ก รใช้เป็ นเกณฑ์มาตรฐาน การเข้าไปศึกษาดู งานจึงเสมือนได้สัมผัสจริ ง เข้าไปใน
สถานที่เกี่ยวข้อง
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3. การสร้างผลงานวิชาการ มีแนวคิด เพื่อส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนคิดค้นนวัตกรรมทาการ
วิจยั เพื่อพัฒนาหรื อแก้ปัญหากระบวนการเรี ยนการสอน เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น ภายใต้บริ บท
ของตนเอง ซึ่ งนับ ว่า เป็ นกระบวนการพัฒนาบุ คลากรที่ ดีที่ราชการไม่ต้องลงทุ นมาก การสร้ าง
ผลงานวิชาการ โดยส่ วนใหญ่แล้ว ครู เป็ นผูส้ ร้าง เป็ นผูล้ งทุนเอง เป็ นการสร้างความเป็ นมืออาชี พ
ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน
4. การนิ เทศติ ดตามผล มีแนวคิดที่ สาคัญคือ เพื่อช่ วยปรับปรุ ง แก้ไขพัฒนาคุ ณภาพ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การดาเนินการนิเทศมี 2 รู ปแบบ คือ การนิ เทศภายในโรงเรี ยนและการ
นิเทศจากคนภายนอก
5. การศึ ก ษาต่ อ มี แ นวคิ ด หลัก คื อ การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ ความสามารถด้า น
สติปัญญาเพิ่มขึ้น ซึ่ งนักการศึกษากล่าวว่า การศึกษาต่อเนื่ องตลอดชี วิตมีความสาคัญและจาเป็ นต่อ
ชี วิ ต มนุ ษ ย์ เพราะมนุ ษ ย์ต้อ งเผชิ ญ กับ ความเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม สิ่ ง แวดล้อ มตลอดเวลา
โดยเฉพาะในยุคปั จจุบนั การศึกษามีความจาเป็ นมากขึ้น เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงเกิดขึ้นรวมเร็ ว
และจานวนมาก มีผลกระทบต่อสภาพความเป็ นอยู่ การดาเนิ นชี วิตและรู ปแบบการทางาน ความผัน
เปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นซับซ้อนมากเกินกว่าที่จะใช้ความรู ้ที่สัง่ สมมาเมื่อสมัยอยูใ่ นวัยเรี ยนมาช่วยได้
นอกจากนี้ Higgins and Leat(2001: 63) ได้เสนอว่า วิธีการที่ใช้ในการทางานพัฒนาครู
เพื่อให้เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงนั้นมี หลากหลายวิธี ได้แก่ การให้ค วามรู ้ การเป็ นแบบอย่างในการ
ทางาน การสื บเสาะอย่างมีวจิ ารณญาณ การเรี ยนรู ้แบบรวมพลัง และการชี้แนะ การดาเนิ นการให้ครู
เกิดการเปลี่ยนแปลง ควรกาหนดเป้ าหมายแล้วจึงเลือกใช้วธิ ี การที่เหมาะสมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง
นั้นจะทาให้การทางานบรรลุเป้าหมายที่ตอ้ งการ ดังภาพประกอบ
วิธีการที่เอื้อต่ อการเปลีย่ นแปลง
การให้ความรู้ (Instruction)
การเป็ นแบบอย่าง (Modeling)
การสื บเสาะอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Enquiry)
การเรี ยนรู ้โดยกลุ่มเพื่อน (Peer Collaboration)
การชี้แนะ (Coaching)

สิ่งที่ต้องการเปลีย่ นแปลง
ความรู ้เชิ งเนื้ อหา (Subject Knowledge)
ความรู ้เกี่ยวกับการสอน (Pedagogical Knowledge
ภาพลักษณ์และอัตมโนทัศน์ (Images and Self Concept)
ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้ าหมายการศึกษา (Understanding

Goals of Education)

ภาพที่ 8 วิธีการพัฒนาครู ของ Higgins and Leat
ที่มา : Higgins andLeat, Horse for courses or courses for horse : What is effective teacher
development ?, (Teacher development : Exploring our own practice,.2001), 63.
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2.3.1 รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครู ในประเทศไทย
รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครู ในประเทศไทยที่ผา่ นมา จาแนกได้ 3
รู ปแบบ คือ 1) รู ปแบบการพัฒนาแบบเป็ นทางการ 2) รู ปแบบการพัฒนาแบบไม่เป็ นทางการ
3) รู ปแบบการพัฒนากึ่งเป็ นทางการ (ผศิน แตงจวง, 2554: 173-174) มีรายละเอียดดังนี้
2.3.1.1 รู ป แบบการพัฒ นาที่ เ ป็ นทางการหมายถึ ง การพัฒ นาที่ ท าง
ราชการหรื อหน่วยงานเป็ นผูก้ าหนด ส่ วนใหญ่จะกาหนดไว้ในแผนงานประจาปี ของโรงเรี ยนหรื อ
ของเขตพื้นที่การศึกษาหรื อจากส่ วนกลาง การพัฒนารู ปแบบนี้ ส่วนใหญ่จะมีงบประมาณของทาง
ราชการรองรั บ หรื อ ให้ ไ ปราชการหรื อ เป็ นค าสั่ ง ให้ ป ฏิ บ ัติ เ ป็ นครั้ งคราวหรื อ เป็ นกิ จ กรรมที่
ดาเนิ นการในวัน เวลาราชการ ตัวอย่างเช่น การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน การนิ เทศจากภายในและ
ภายนอกสถานศึ ก ษา การศึ กษาต่อตามความต้องการของหน่ วยงานต้นสังกัดการส่ งผลงานทาง
วิชาการ การเยี่ยมเยือนการทาวิจยั (ในชั้นเรี ยน) ซึ่ งแต่ละรู ปแบบดาเนิ นการภายใต้กฎระเบียบและ
ความรับผิดชอบของทั้งหน่วยงานและครู ฯลฯ เป็ นต้น
2.3.1.2 รู ปแบบการพัฒนาแบบไม่เป็ นทางการ หมายถึง การพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรทางการศึกษาที่มีความต้องการเป็ นการส่ วนตัว ดาเนิ นโดยแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เป็ น
ความต้องการหรื อความตระหนักที่ตอ้ งการพัฒนาของแต่ละบุคคลและต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเอง อาจจะ
ดาเนินการนอกเวลาหรื อในเวลานอกราชการ ตัวอย่างเช่น การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเข้าร่ วม
กิจกรรมต่างๆ การทัศนศึกษา การอ่าน-เขียน การเป็ นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ การเข้าร่ วมประชุ มตาม
ความสนใจ การศึกษาทั้งที่รับปริ ญญาและไม่รับปริ ญญาบัตร เป็ นต้น
2.3.1.3 รู ปแบบการพัฒนาแบบกึ่งทางการ หมายถึง การพัฒนาที่ตอ้ งอาศัย
เพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา ที่ดาเนิ นการทั้งในเวลาราชการและ/หรื อนอกเวลาราชการ เป็ นครั้ง
คราว อาจไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนหรื อได้รับเพียงบางส่ วน เป็ นกระบวนการสร้างบรรยากาศ
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้หรื อจัดการความรู ้ในองค์กร ตัวอย่างเช่น การที่ครู ตอ้ งการพัฒนาตนเองโดย
อาศัยการสังเกตการสะท้อนกลับ(Reflection) จากเพื่อนครู และ/หรื อผูบ้ ริ หาร จากนั้นจึงนาข้อมู ล
ข้อสะท้อนกลับไปพัฒนาตนเองต่อไป เรี ยกกระบวนการนี้ ว่า “ เป็ นการสะท้อนกลับเพื่อช่ วยการ
พัฒนาการเรี ยนการสอน”(Reflective Teaching)(Pollard, Andrew and Tann Sarah, 1994; Pollard,
Andrew; Anderson, Julie; Maddock, Mandy, Swaffield, Sue; Warin, Jo and Warwick, Paul, 2008;
พศิ น แตงจวง, 2554) โดยครู ที่ ต้องการพัฒนาจะกลายเป็ น “ ครู ที่ พ ฒ
ั นาตนเองอันเกิ ดจากการ
ร่ วมมือของเพื่อนร่ วมงาน ” (Reflective Teacher) (Brookfield, Stephen, 1995; พศิน แตงจวง,
2554) นอกจากนี้ มีรูปแบบการพัฒนาตนเองของครู ดว้ ยตนเอง จากการดูวีดีทศั น์และคิดใคร่ ครวญ ค้นหา
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วิธีการแก้ปัญหาหรื อพัฒนาจากบริ บทของตนเอง ครู ที่ดาเนิ นการดังกล่าว เรี ยกว่าเป็ น “ ครู ที่พฒั นา
ตนเองจากบริ บทของตนเอง ” (Reflexive Teacher)
Wei, Ruth Chung; Darling-Hammond, Linda; Andree, Alethea; Richardson, Nikole
and Orphanos, Stelios (2009: ii, 11) ได้นาเสนอรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสหรัฐว่า
รัฐบาลสนับสนุ นและกระตุน้ ให้บุคลากรทางการศึกษาเรี ยนรู ้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Experts) จากพี่เลี้ยง
(Mentors) เพื่อนร่ วมงาน (Peers) และงานที่รับผิดชอบ (On the Job-Embedded) และร่ วมมื อ
ระหว่างกลุ่มครู ดว้ ยกัน (Collaborative Teacher) เพื่อให้เป็ นผูน้ าทางการจัดการเรี ยนการสอนอย่าง
แท้จริ ง (Become True Instructional Leaders) ส่ วน (Darling-Hammond, Linda, 2010) กล่าวว่า
แนวทางในการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู ต้อ งเน้น การพัฒ นาสมรรถนะด้า นการเรี ย นการสอน การ
ประเมินผล การสังเกตและการสะท้อน (Reflection) ให้เห็นข้อแตกต่าง ในขณะเดียวกัน มีงานวิจยั
ยืนยันว่ารู ปแบบความร่ วมมือกัน (Collaborative Approaches) เพื่อช่วยกัน มีพลังในการพัฒนาได้
ดีกว่าการดาเนิ นการตามลาพัง ส่ วน (ผศิน แตงจวง, 2554: 178-197) ได้ศึกษาและสรุ ปรู ปแบบการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของประเทศต่างๆ ไว้ดงั นี้
1. รัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า “การเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพมากน้อย
เพี ย งใด ขึ้ น อยู่ก ับ ครู ผู ส้ อน” รั ฐ บาลญี่ ปุ่ นจึ ง ออกกฎหมายพิ เ ศษเกี่ ย วกับ บุ ค ลากรบริ ก ารทาง
การศึ กษาที่ บงั คับให้ครู ตอ้ งได้รับการฝึ กอบรมประจาการอย่า งสม่ าเสมอ นอกจากนี้ ครู ญี่ปุ่นที่
Hokkaido ต้องได้รับการฝึ กอบรม 2 แบบ คือ 1) การฝึ กอบรมขั้นพื้นฐาน และ 2) การฝึ กอบรม
เฉพาะทาง กล่าวคือ การฝึ กอบรมขั้นพื้นฐาน จัดโดยรัฐบาล เพื่อตอกย้ า กระตุน้ เตือนสร้ างความ
ตระหนักความรับผิดชอบแก่ครู ทุกๆ 5 ปี ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในแต่ละรุ่ นจึงมีประสบการณ์ การ
ทางานเท่ากันหรื อใกล้เคียงกัน เช่น ทางานมาแล้ว 1, 5, 10, 15 , 20 และ 25 ปี ตามลาดับ ส่ วนการ
ฝึ กอบรมเฉพาะทาง (Specialized Training) จะเน้นวิชาเฉพาะ เพื่ อให้ครู เกิ ดความช านาญการ
ฝึ กอบรมเหล่านี้จะวางแผนโดยที่ทาการหรื อเขตการศึกษา โดยคณะกรรมการการศึกษา (Education
Board) สถาบันวิจยั การศึกษา (Education Research Institute) ครู สามารถเข้ารับการฝึ กอบรมฟรี
กิจกรรมที่จดั เช่น การฝึ กอบรมเฉพาะวิชา การฝึ กอบรมเกี่ยวกับหลักสู ตร การให้คาปรึ กษานักเรี ยน
(Student Counseling) การแนะนาการเลือกวิชาชีพให้แก่นกั เรี ยน (Career Guidance) ทักษะการสอน
(Teaching Skills) การฝึ กอบรมเพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรเฉพาะ (รวมถึงการเป็ นบรรณารักษ์)
ส่ วนการฝึ กอบรมสาหรั บครู ที่อยู่ในชนบทห่ างไกลอาจดาเนิ นการผ่านดาวเทียม (Satellite) หรื อ
ผ่าน Internet เทคโนโลยี School Net เป็ นระบบที่ใช้ในการฝึ กอบรมครู ที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย
2. รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึก ษาของประเทศอินโดนี เซี ย อินโดนี เซี ย มี
ความเชื่อพื้นฐานว่า “ คุณภาพการศึกษาขึ้นอยูก่ บั คุณภาพครู ” ทั้งนี้ สืบเนื่ องจากรัฐบาลเห็นว่าดัชนี
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ชี้ วดั คุ ณภาพมนุ ษย์ของประเทศต่ ากว่าประเทศอื่นๆ เช่ น ญี่ปุ่น สิ งคโปร์ บรู ไน มาเลเซี ย ฯลฯร่ วม
ทั้งผลการสอบ TIMSS ในปี ค.ศ. 2003 วิชาคณิ ตศาสตร์ อยู่ในอันดับที่ 35 จาก 46 ประเทศ และ
วิทยาศาสตร์ อยู่ในอันดับที่ 37 จาก 46 จากผลการจัดการศึ กษา กอปรกับความเชื่ อข้างต้น ทาให้
รัฐบาลอินโดนี เซี ย ต้องประกาศเป็ นกฎหมาย Act No.14/2005 ว่าครู ตอ้ งได้รับ การพัฒนาและ
การศึกษาต้องจัดให้มีคุณภาพกว่านี้ และได้กาหนดให้ครู เป็ นวิชาชี พ (Teacher is Professional)
รู ปแบบการดาเนิ นการพัฒนาสมรรถนะครู ประเทศอินโดนี เซี ย จึงถูกกาหนดโดยรัฐบาลกลางโดย
การจัดฝึ กอบรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และจากการที่รัฐบาลต้องเร่ งพัฒนาครู อย่างเร่ งด่วน
หลายกิจกรรมของการพัฒนาครู จึงเป็ นไปแบบเร่ งรี บ สุ กเอาเผากิน หรื อ “ Hit and Run ” การจัด
ฝึ กอบรมไม่ มี ก ารตรวจสอบหรื อวิเคราะห์ ค วามจาเป็ น กอปรกับ ครู ที่ผ่า นการพัฒนาก็ ข าดการ
ติดตามประเมิ นผลอย่างเหมาะสม และนอกจากนี้ รัฐบาลอิ นโดนี เซี ยกาหนดให้สภาการประกัน
คุณภาพการศึกษา(LPMP) และศูนย์พฒั นาและสร้างพลังครู และบุคลากรทางการศึกษา (P4TK) เป็ น
สภาบัน ฝึ กอบรมครู ป ระจ าการ ซึ่ งก็ พ บปั ญ หาว่า ครู ที่ ผ่า นการอบรมแล้ว ไม่ ไ ด้น าความรู ้ ม า
พัฒนาการเรี ยนการสอน เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ก็ไม่ใส่ ใจ
ที่จะเปลี่ยนแปลง
3. รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของประเทศฟิ นแลนด์สถาบันการศึกษา
วิชาชีพครู ของประเทศฟิ นแลนด์ได้รับการยอมรับสู งมากในสังคม ครู จะมีอิสระจากการควบคุมจาก
ภายนอก เช่ น การตรวจสอบ แต่ครู จะมีความตระหนักและรับผิดชอบงานในหน้าที่สูง ทุ่มเทเวลา
กาลังกายใจเพื่อศิษย์เรี ยนรู ้ได้อย่างเต็มความสามารถ การพัฒนาครู ในประเทศฟิ นแลนด์จะเป็ นการ
พัฒนาตนเองจากฐานรากของตนเองอย่า งต่ อ เนื่ อง กระบวนการพัฒนาเป็ นแบบการแก้ปั ญหา
มุ่ ง เน้ น เฉพาะที่ แ ละสภาพแวดล้อ มตลอดชี วิ ต การเป็ นครู รู ป แบบที่ ใ ช้ใ นการพัฒ นาวิ ช าชี พ
ประกอบด้วยการส่ งเสริ มให้มีการทดลอง การถามตอบเพื่อสะท้อนความคิด การแบ่งบันความรู ้ ซึ่ ง
จากการที่ประเทศฟิ นแลนด์ มี การพัฒนาทรั พ ยากรบุ คคลอย่างต่อเนื่ อง โดยการประชุ ม ปรึ กษา
แลกเปลี่ ยน ร่ วมมื อทางวิชาการภายในกลุ่ ม EU จึ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง ที่ ส่งให้ผลการสอบ PISA2003
พบว่า คะแนนสอบของประเทศฟิ นแลนด์มีผลการสอบค่อนข้างสู ง คือวิทยาศาสตร์ ได้ 548 คะแนน
การอ่านได้ 543 คะแนน ซึ่ งมีคะแนนสู งกว่าประเทศฝรั่งเศส เนเธอร์ แลนด์ และอังกฤษ (OECD,
2003)
4. รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของสหภาพยุโรปภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ทาให้บทบาทหน้าที่ของโรงเรี ยนเปลี่ยนแปลงไปด้วย และจากสภาพดังกล่าว สังคมจึงมี
การคาดหวังว่าครู จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาวิชาชี พตามไปด้วย ในหลายประเทศเช่น ฝรั่งเศส
ไอซแลนด์ เนเธอร์ แ ลนด์ และสวี เ ดน เห็ น ว่า การพัฒ นาวิ ช าชี พ เป็ นหน้ า ที่ ข องครู ใ นสหราช
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อาณาจักร (England, Wales, Northern Ireland) รัฐบาลกาหนดให้โรงเรี ยนต้องมีแผนการพัฒนาการ
ปฏิบตั ิงาน (Performance) ของครู ในแต่ละสถานศึกษาเองเพื่อให้ครู ปฏิบตั ิงานได้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้นโดยอาจจัดให้มีแผนการประเมินตนเอง (Self-Evaluation) การสังเกตในห้องเรี ยน
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการมองสะท้อนกลับ (Reflective Model) Glazer,C.,
Abbott, L.& Harris (2004: 52) กล่าวถึงรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู โดยการมองสะท้อนกลับ เป็ น
การพัฒนารู ปแบบที่มีพ้ืนฐานบนความคิดเกี่ยวกับครู หรื อนักปฏิบตั ิที่มองสะท้อนกลับทั้งที่ตอ้ งการ
ให้ครู สะท้อนกลับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนประจาวัน ความเปลี่ยนแปลงหรื อการทดลอง
ที่อาจจะนามาใช้ในห้องเรี ยน และผลที่เกิดขึ้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ควรมีการดาเนิ นการตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้
1. มี การปรึ กษาหารื อเกี่ ยวกับข้อมู ลที่ได้ ถ้าเป็ นไปได้ควรเป็ นไปตามประเด็นที่ ได้
เลือกไว้ล่วงหน้านี้
2. มีการวางแผนสาหรับการปฏิบตั ิที่ตอ้ งการปรับปรุ ง หรื อการทดลอง
3. มีการหาข้อมูลสนับสนุนและการปรึ กษาหารื อที่ช่วยในเรื่ องการมองสะท้อนกลับ
4. มีการใช้มุมมองสะท้อนกลับโดยผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกกระบวนการ
อี ก ตัวอย่า งหนึ่ ง ของการดาเนิ นการพัฒนาวิช าชี พ ครู ด้วยรู ป แบบนี้ ถู ก รายงานไว้โดย
Adalbjarnardottir and Selman (2004: 409-428) กล่าวว่าการออกแบบและดาเนิ นการพัฒนาวิชาชี พ
ครู ดว้ ยการมองสะท้อนกลับที่เป็ นโปรแกรมเสริ มสาหรับการพัฒนาครู มีเป้ าหมายสองประการคือ
เพื่อส่ งเสริ มความรู ้ ความสามารถและทักษะส่ วนตัวของครู ในระหว่างครู ดว้ ยกัน และเพื่อให้การ
สนับ สนุ นการพัฒนาวิช าชี พ ส าหรั บโดยการกระตุ ้นให้ครู มองสะท้อนความคิ ดในวิธี ก ารสอน
เป้าหมาย และการปฏิบตั ิการสอน และการพัฒนาวิชาชีพ
รู ปแบบเครื อข่ายของกลุ่มครู (Teacher Networks) เป็ นการนาครู มารวมกันเพื่อหาประเด็น
ปั ญหาที่พบในขณะปฏิบตั ิงาน เพื่อนามาส่ งเสริ มในการพัฒนาวิชาชี พทั้งรู ปแบบเอกเทศและเป็ น
กลุ่มเครื อข่าย ทั้งในลักษณะไม่เป็ นทางการผ่านการประชุ มระหว่างครู หรื ออย่างเป็ นทางการโดย
เป็ นลักษณะความสัมพันธ์ที่กาหนดเป็ นรู ปธรรมชัดเจน หรื อเป็ นการสื่ อสารและการสนทนา ที่ใช้
เครื อข่ายของกลุ่ มครู เป็ นกาลังสาคัญในการสนับสนุ น และทาให้เกิ ดกระบวนการที่ ครู สามารถ
สื่ อสารระหว่างกันได้ กาหนดประเด็นต่าง ๆ ร่ วมกันได้ ทาให้เกิดบุคลากรที่เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา
ต่างๆ ซึ่ งการดาเนิ นงานของกลุ่มครู ดาเนิ นการปฏิบตั ิงานประสบผลสาเร็ จในหลาย ๆ ส่ วนในโลก
ดังที่ ลอเรี ยลา (Lauriala, 1998: 53-66) รายงานถึงความสาเร็ จของเครื อข่ายของกลุ่มครู ใหม่และ
เครื อข่ ายที่ ส ร้ างขึ้ นภายในโรงเรี ย นของฟิ นแลนด์หลายๆ โรงเรี ยนในการสนับสนุ นการพัฒนา
วิชาชีพครู
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นอกจากนี้ จากการเปิ ดเผยของ OECD (2009: 50-52) เกี่ยวกับการศึกษาของครู การสารวจ
การเรี ยนการสอนของครู นานาชาติ (Teaching and Learning International Survey – TALIS) โดย
ถามว่า ในช่ วง 18 เดื อนที่ ผ่านมา (ช่ วงปี ค.ศ. 2007-2008) ครู ไ ด้ร่วมกิ จกรรมการพัฒนาวิช าชี พ
อะไรบ้าง ได้พบรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพ (Types of Professional Development) จากคาตอบของ
ครู ในช่วงที่มีการสารวจว่าประกอบด้วย
1. ร้อยละ 93 ได้เข้าร่ วมกิ จกรรมในรู ปแบบการพูดคุ ย แลกเปลี่ยนกันอย่างไม่เป็ นทางการ
(Informal Dialogue to Improve Teaching)
2. ร้อยละ 81 ได้เข้าร่ วมกิ จกรรมในรู ปแบบการเรี ยนบางวิชาและกิ จกรรมเชิ งปฏิบตั ิ การ
(Courses and Workshops)
3. ร้อยละ 78 ได้เข้าร่ วมกิ จกรรมในรู ปแบบศึกษาค้นคว้าเกี่ ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชี พ
(Reading Professional Literature)
4. ร้ อ ยละ 49 ได้เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมในรู ป แบบการประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการ (Education
Conferences and Seminars)
5. ร้ อ ยละ 40 ได้ เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมในรู ป แบบเข้า ร่ ว มกับ เครื อ ข่ า ยการพัฒ นาวิ ช าชี พ
(Professional Development Network)
6. ร้ อยละ 36 ได้เข้าร่ วมกิ จกรรมในรู ปแบบการทาวิจยั ในหัวข้อที่ สนใจเกี่ ยวกับวิชาชี พ
(Individual or Collective Research on a Topic of Professional Interest)
7. ร้อยละ 36 ได้เข้าร่ วมกิจกรรมในรู ปแบบการช่วยเหลือจากพี่เลี้ยง (Mentoring) และหรื อ
จากการสังเกตเพื่อนๆ ข้างเคียง (Peer Observation)
8. ร้อยละ 28 ได้เข้าร่ วมกิจกรรมในรู ปแบบการเยีย่ ม สังเกตและการเรี ยนการสอนโรงเรี ยน
อื่น (Observation Visit to Other Schools)
9. ร้อยละ40ได้เข้าร่ วมกิจกรรมในรู ปแบบโปรแกรมคุณภาพ (Qualification Programmers)
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จากการศึกษาแนวคิด วิธีการพัฒนาวิชาชีพและจากการสังเคราะห์ ผูว้ ิจยั จึงได้เลือกวิธีในการ
พัฒนาวิชาชี พ เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพครู สมรรถนะจิตวิทยาสาหรับครู ร่ วมกับการศึกษาและ
สอบถามถึงความต้องการวิธีการในการพัฒนาจากครู ผสู ้ อน ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้กาหนดวิธีการในการ
พัฒนา วิชาชี พประกอบด้วยวิธีการที่สาคัญ คือ 1) การฝึ กอบรม 2) การนิ เทศ ติดตามให้ความ
ช่วยเหลือการนาความรู ้ไปใช้ และการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ และ 3) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
เนื่ องด้วยมีนกั วิชาการได้กล่าวไว้ว่า หากรู ปแบบการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาเพื่อการพัฒนา
วิชาชี พได้ผนวกกับวิธีการพัฒนาวิชาชี พประเภทอื่นๆ ก็จะทาให้ประสบความสาเร็ จในการพัฒนา
ได้ (Jesness, 2004: 37) และสอดคล้องกับรายงานของ Zeegers (2001: 45-48) เกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครู ดว้ ยรู ปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการระยะเวลาหนึ่ งวัน ติดต่อกันสามครั้งที่จดั ให้กบั ครู
ในประเทศนิวซี แลนด์ เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้ครู สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในหลักสู ตรระดับชาติซ่ ึ ง
เป็ นหลัก สู ตรใหม่ และเมื่ อสิ้ นสุ ดการสั มมนาเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ จะมี ก ารติ ดตามผลโดยการเยี่ย มเยีย น
เพิ่มเติมเป็ นทั้งการสนับสนุ น และการให้ขอ้ มูลของผูใ้ ห้ความช่ วยเหลือ ซึ่ งผลในการปฏิบตั ิพบว่า
เป็ นไป ในทางบวก
การฝึ กอบรมเป็ นการพัฒนาแต่ละบุคคลและการช่วยให้บุคคลมีความรู ้ ความสามารถและ
ความมัน่ ใจในการดาเนิ นชี วิตและการทางาน โดยมีรูปแบบหนึ่ งที่คุน้ เคย คือ การฝึ กอบรมระหว่าง
ดาเนิ นการ (In-Service Training) และอีกรู ปแบบหนึ่ งในการพัฒนาครู ที่ดาเนิ นการอย่างเป็ น
รู ปธรรม คือ แนวคิดการพัฒนาครู เพื่อแก้ปัญหาซึ่ งจัดในรู ป “ฝึ กอบรมเฉพาะกิ จ” หรื อในวงธุ รกิ จ
อุตสาหกรรมเรี ยกว่า Competency-Based Training เป็ นการฝึ กอบรมที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเสริ ม
สมรรถภาพ หรื อเพื่อแก้ปัญหาการปฏิ บตั ิงาน สาหรั บในยุคปั จจุบนั การพัฒนาครู ประจาการและ
บุคลากรทางการศึ กษา ควรเน้นการพัฒนาตามสภาพบริ บทของครู ที่กาลังดาเนิ นการสอนหรื อที่
เรี ยกว่า “ ใช้บริ บทเป็ นฐาน ” หรื อ Context-Based หรื อตามสภาพปัญหา (Problem-Based)
การฝึ กอบรมเป็ นกิจกรรมหนึ่ งในการพัฒนาวิชาชี พครู ซ่ ึ งผูว้ ิจยั ได้พิจารณานามาใช้ในการ
พัฒนาครู เนื่องด้วยจากสภาพปั ญหาที่พบจากผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้าน สติปัญญา
การประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
พบว่าผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจทุกระดับ ซึ่ งมาจากปั จจัยในหลายด้านซึ่ ง ปั จจัยหนึ่ ง
ก็คือ ขาดครู ที่มีความรู ้ ความสามารถในการสอนวิทยาศาสตร์ ประกอบกับความต้องการในการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และความพร้ อมในการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ย นในปี พ.ศ. 2558 ดัง นั้ น จึ ง จ าเป็ นต้อ งมี ก ารฝึ กอบรมให้ ค วามรู ้ ค รู เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้
ความสามารถในการจัดประสบการณ์ ที่ส่งเสริ มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยา
ศาสตร์ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กอบรม ดังนี้
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ความหมายของการฝึ กอบรม
มีนกั วิชาการให้ความหมายของการฝึ กอบรมไว้ดงั นี้
Beach, D.S. (1980: 17) ได้ให้ความหมายว่า การฝึ กอบรมเป็ นกระบวนการที่จดั ขึ้นเพื่อให้
บุคคลได้เรี ยนรู ้และมีความชานาญ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ ง โดยมุ่งให้บุคคลรู ้เรื่ องหนึ่ ง
โดยเฉพาะ และเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลไปในทางที่ถูกต้อง
Kenney and Reid (1986:3) ได้ให้ทรรศนะว่าการฝึ กอบรมคือกระบวนการที่ได้วางแผนไว้
เพื่ อ เปลี่ ย นแปลงแก้ไ ขทัศ นคติ ค วามรู ้ ห รื อ ความช านาญงานให้ ดี ข้ ึ น โดยผ่า นประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ เพื่อให้ประสบความสาเร็ จในการปฏิ บตั ิ งานอย่างมี ประสิ ทธิ ผลในกิ จกรรมหนึ่ งหรื อ
หลายๆกิจกรรมซึ่ งจุดมุ่งหมายของการอบรมในสถานการณ์การทางานคือการพัฒนาความสามารถ
ของบุคคลให้ตรงกับความต้องการทั้งในปั จจุบนั และในอนาคตขององค์การ
Goldstein (1993: 3) กล่าวว่า การอบรมเป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ อย่างเป็ นระบบเพื่อ
สร้างหรื อเพิ่มพูนความรู ้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และ เจตคติ (Attitude)
ซึ่ งจะช่วยให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น
ดัง นั้น จึ ง สรุ ป ความหมายของการฝึ กอบรมได้ว่า คื อ การจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของบุคลากร เป็ นการเพิ่มความสามารถในการทางานทั้งในเรื่ อง
ของความรู ้ ทักษะ ความชานาญในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะส่ งผลให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดีข้ ึน
ประโยชน์ ของการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมมีบทบาทอย่างยิง่ โดยเฉพาะช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่างๆที่จาเป็ นต่อ
การปฏิบตั ิงาน ดังนี้ (ไพศาล ไกรสิ ทธิ์ 2541: 234)
1. ความรู ้ (Cognitive) บุคคลจะต้องมีความรู ้ที่เป็ นความคิดรวบยอดอันเป็ นพื้นฐานที่ตอ้ ง
ใช้ในการทางานจะต้องเข้าใจเหตุและผลที่ใช้ในการทางานตลอดจนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบตั ิงาน การประยุกต์ความรู ้ กระบวนการสื บสวนสอบสวน หลักการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
2. ทักษะ (Psychomotor) เป็ นทักษะที่สัมพันธ์กบั การใช้เครื่ องมือหรื อการใช้มือ ทักษะขั้น
พื้นฐานประกอบด้วย การเคลื่อนไหวทางกายและการปฏิบตั ิงาน ทักษะช่วยในการทางานให้ง่ายขึ้น
เพื่อหาวิธีทางานที่ดีกว่าเป็ นทักษะทางกายที่จาเป็ นต่อการทาให้ภารกิจประสบความสาเร็ จ
3. เจตคติ (Affective) เจตคติมีความสาคัญเท่ากับความรู ้และทักษะ เพราะลูกจ้างที่มีเจตคติ
ไม่ดีจะมีผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อผลิตภาพ ลูกจ้างที่รู้สึกว่าได้รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม หรื อ
มีความรู ้ สึกว่างานที่ทาอยู่ไม่มีความสาคัญ หรื อลู กจ้างอยู่ในสภาพที่สิ้นหวังเหล่านี้ ทาให้ผลงานที่
ออกมา ต่ า กว่า ความสามารถที่ แ ท้จริ ง เจตคติ ใ นที่ น้ ี ห มายรวมถึ ง ค่ า นิ ย มและความสนใจเป็ น
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงยากที่สุด และยากที่จะวัด
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สุ พล เพชรานนท์ (2542: 16-17) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการฝึ กอบรมไว้ 9 ประการ ใน
การพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้
1. ผลผลิตในการทางานสู งขึ้นการฝึ กอบรมช่ วยให้บุคลากรทั้งผูป้ ฏิ บตั ิงานใหม่และผูม้ ี
ประสบการณ์แล้วทางานได้ดีข้ ึนทั้งด้านคุณภาพและปริ มาณงาน
2. ทาให้ประหยัดการทางานของพนักงานจะใช้เวลาน้อยลงบางงานสามารถลดขั้นตอน
การทางานลงได้ซ่ ึ งมีผลต่อการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนลดการสิ้ นเปลืองต่างๆลงการทางานน้อยลง
งานเสี ยน้อยลง อัตราการหมุ นเวียนของพนักงานลดลง และความไม่พอใจระหว่างพนักงานลด
น้อยลง
3. พัฒนาคุณภาพชีวติ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึ กอบรมช่วยให้เกิดความกระตือรื อร้น
ในการพัฒนาตนเองพัฒนาวิธีการทางานทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการทางานสู งขึ้น
4. ทาให้ขวัญของคนงานดีข้ ึนช่วยสร้างความเชื่อมัน่ ในตนเอง
5. ช่ วยย่นระยะเวลาเรี ยนรู ้งานในกรณี รับพนักงานใหม่หรื อเปลี่ยนหน้าที่การงาน หาก
ปล่อยให้เรี ยนรู ้งานไปพร้อมกับการปฏิบตั ิงานจะต้องใช้เวลามากและอาจเกิดความเสี ยหายต่อ งาน
การฝึ กอบรมช่วยทาให้พนักงานปฏิบตั ิงานนั้นได้ถูกต้องทันทีหลังจากผ่านการฝึ กอบรม
6. ช่ วยแบ่งเบาภาระของผูบ้ ริ หารผูผ้ ่านการฝึ กอบรมจะมีความเข้าใจการปฏิ บตั ิงานใน
หน้าที่เป็ นอย่างดีผบู ้ ริ หารไม่ตอ้ งเสี ยเวลาให้คาแนะนาแก้ปัญหาจากการปฏิบตั ิงานที่ผิดพลาดหรื อ
ป้ องกันความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากการทางานผูบ้ ริ หารจะได้ใช้เวลาสาหรับการคิดพัฒนางานในด้าน
อื่นๆมากขึ้น
7. สร้ างเสริ มเจตคติที่ดีต่อองค์การการฝึ กอบรมจะช่ วยสร้ างความเข้าใจในด้านนโยบาย
จุดประสงค์และแนวทางในการดาเนิ นงานขององค์การได้ถูกต้องตรงกันอันจะส่ งผลให้ได้รับการ
สนับสนุนและการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน
8. ช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานประสบการณ์ ที่ได้รับจากการฝึ กอบรมทั้งด้าน
ความรู ้ความคิดเจตคติ และทักษะปฏิบตั ิจะช่วยให้การปฏิบตั ิงานได้ถูกต้องเต็มความสามารถ และมี
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานมากขึ้น
9. ส่ งเสริ มความมัน่ คงและความยืดหยุน่ ให้แก่องค์กร
นอกจากนี้ สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2555:3-4) กล่าวถึ งการ
ดาเนินการอบรมที่ดี ควรมีลกั ษณะดังนี้
1. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างความรู ้เดิมของครู และความรู ้ใหม่
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2. เปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ของตนเองในแต่ละขั้นของกระบวนการเรี ยนรู ้
เช่น สร้างความสนใจ การสนทนา และการแสดงความคิดเห็นที่ทา้ ทายความคิดเดิมเพื่อให้สามารถ
สร้างองค์ความรู ้ใหม่ที่ถูกต้อง
3. สร้างสังคมการเรี ยนรู ้ในบริ บทที่คุน้ เคย หรื อเป็ นกันเองกับครู
4. ท้าทายหรื อกระตุน้ ให้ครู เปรี ยบเทียบ วิเคราะห์ และช่วยแก้ปัญหาให้ครู เมื่อ
ความรู ้เดิมที่มีและความรู ้ใหม่ขดั แย้งกัน
5. ช่วยครู พฒั นายุทธวิธีสอนที่จะช่วยให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ได้ดี
6. ช่ วยให้ครู มีความรู ้ และความเข้าใจอย่างเป็ นรู ปธรรมเรื่ องการจัดการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์ในห้องเรี ยนที่ตนรับผิดชอบ
7. เปิ ดโอกาสให้ครู ทางานร่ วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากปั ญหาที่เคยประสบพบ
ตลอดจนหาวิธีแก้ปัญหาร่ วมกัน
8. ให้ครู รู้วิธีประเมินหรื อวัดความรู ้ ความเข้าใจของตนเองเกี่ ยวกับเนื้ อหา วิธีสอน หรื อ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ อย่างต่อเนื่ อง
ในการที่ จะเปลี่ ยนความเชื่ อและพฤติ กรรมเป็ นสิ่ งที่ยากมาก โดยเฉพาะในผูใ้ หญ่ซ่ ึ งจะให้
เปลี่ ยนมาจัดประสบการณ์ ในแนวคิดใหม่ (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
,2555: 4) ได้เสนอแนะกลยุทธ์หรื อแนวทางที่สามารถช่ วยให้ครู สามารถเปลี่ ยนความรู ้ ความเชื่ อ
และพฤติกรรมในการสอนวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับที่มาตรฐานกาหนด มีดงั นี้
1. ให้ครู รู้สึกขัดแย้งระหว่างความเชื่ อ พฤติ กรรมและความรู ้ หรื อประสบการณ์ เดิ มกับ
ความรู ้หรื อประสบการณ์และความรู ้ของนักเรี ยน เช่น กระตุน้ ให้ครู รู้สึกสับสนหรื อไม่แน่ใจในสิ่ ง
ที่ตนคิดว่าตนรู ้ เรื่ องวงจรไฟฟ้ าและกระตุน้ ให้ครู รู้สึกความไม่แน่ใจหรื อสับสนว่านักเรี ยนมีความ
เข้าใจเรื่ องวงจรไฟฟ้าอย่างไร
2. ให้เวลาและความช่ วยเหลื ออย่างเพียงพอแก่ครู เพื่อให้ครู ได้คิดเรื่ องความขัดแย้งหรื อ
ความสับสนที่เกิ ดขึ้น ครู ตอ้ งการเวลา และโอกาสในการสนทนา การท้าทายความคิดด้วยคาถาม
หรื อกิจกรรม การอ่านหรื อการทาความเข้าใจในประสบการณ์ต่างๆ ที่พบในการอบรม
3. ให้ครู ทากิ จกรรมที่ทาให้เกิ ดความสับสนในเรื่ องนั้นๆ รวมถึ งกิ จกรรมที่จะช่ วยแก้ไข
ความสับสนนั้น เปิ ดโอกาสให้ครู ได้วเิ คราะห์วา่ กิจกรรมที่ตนทาสร้างความสับสนในการเข้าใจองค์
ความรู ้น้ นั ๆ อย่างไร ความรู ้เดิมของตนสามารถอธิ บายปรากฏการณ์ต่างๆ ได้หรื อไม่ กิจกรรมและ
องค์ความรู ้ใหม่ที่ถูกต้องสามารถอธิ บายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างไร
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4. ให้ครู เห็นตัวอย่างการสอนเรื่ องนั้น ๆ รวมถึงตัวอย่างการเรี ยนหรื อกระบวนการคิดและ
ความเข้าใจของนักเรี ยนในเรื่ องนั้น โดยอาจให้ครู ศึกษาจากใบงานที่นกั เรี ยนทา ดู เทปตัวอย่างการ
สอนที่หลากหลายรู ปแบบเพื่อนามาวิเคราะห์และสนทนา หรื อดูกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ของ
นักเรี ยนขณะทากิจกรรม
5. เมื่อครู มีความเข้าใจการเรี ยนการสอนเรื่ องนั้น ๆ แล้วเปิ ดโอกาสให้ครู คิดวิธีสอนเรื่ อง
นั้น ๆ ขึ้นใหม่
6. ให้ครู เรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง โดย (ก) กาหนดเรื่ องที่เป็ นปั ญหาในการเรี ยนการสอนใหม่
(ข) กระตุ ้น ให้ค รู ท าความเข้า ใจเรื่ องนั้น ๆ โดยผ่า นกระบวนการข้างต้น และ (ค) ติ ด ตามให้
คาแนะนา เพื่อช่วยครู เปลี่ยนพฤติกรรมการสอนไปในทางที่ดีข้ ึน
องค์ ประกอบของหลักสู ตรฝึ กอบรม โดยทัว่ ไปประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ 4 อย่าง (Saylor
and Alexander, 1981: 102) ได้แก่ 1) จุดประสงค์ของหลักสู ตร 2) เนื้อหาวิชาหรื อประสบการณ์ 3)
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ 4) การประเมินผล ซึ่ งแต่ละองค์ประกอบเหล่านี้ ไม่สามารถกาหนด
ขึ้นได้โดยอิสระ จาเป็ นจะต้องกาหนดมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่ งกันและกัน เพื่อให้การดาเนิ นการ
ฝึ กอบรมในทุกขั้นตอนมีความสอดคล้องและบรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
ดัง นั้น ในการพัฒ นาหลัก สู ต ร เพื่ อ พัฒ นาครู ใ ห้ ป รั บ เปลี่ ย นเปลี่ ย นพฤติ ก รรมในการ
ปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ ผูว้ ิจยั จึงได้พิจารณากิจกรรมสาหรับใช้ในการฝึ กอบรมประกอบด้วย
กิจกรรม 1) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) 2) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) และ
3) การสาธิต (Demonstration)
2.3.2 รู ปแบบการนิเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชี พ
จากการที่มีนกั การศึกษาได้กล่าวถึง วิธีการหรื อรู ปแบบการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาเพื่อ
การพัฒนาวิชาชีพได้ผนวกกับวิธีการพัฒนาวิชาชีพประเภทอื่น ๆ เช่น การนิ เทศ ติดตามผล โดยการ
เยี่ยมเยียน เพิ่มเติมเป็ นทั้งการสนับสนุ น และการให้ขอ้ มูลของผูใ้ ห้ความช่ วยเหลื อ ซึ่ งผลในการ
ปฏิ บ ตั ิ พ บว่าเป็ นไปในทางบวกจะท าให้ก ารพัฒนาประสบความส าเร็ จ ดัง นั้นผูว้ ิจยั จึ ง ได้ศึ ก ษา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชี พในเรื่ องการนิ เทศรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อนามา
ประกอบการวิจยั ซึ่ งในปั จจุบนั มีนกั การศึกษาได้เสนอแนะรู ปแบบต่าง ๆ ที่นาไปใช้ในการพัฒนา
ดังนี้
2.3.2.1. การนิเทศแบบเพื่อนช่ วยเพื่อน (Peer Coaching หรื อ Peer Supervision)
หรื อการนิ เทศแบบร่ วมพัฒนาวิชาชี พ (Cooperative Professional Development) ซึ่ งในการวิจยั นี้ คา
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ว่า Coaching ใช้คาในภาษาไทยว่าชี้ แนะ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงใช้ใช้คาว่าการชี้ แนะแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
(Peer Coaching)
การชี้ แนะแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching) จัดเป็ นวิธีการชี้ แนะแบบหนึ่ งของ
ระบบการนิเทศหลากหลายวิธีการของ Glatthom การนิ เทศแบบนี้ เป็ นกระบวนการนิ เทศที่ครู ต้ งั แต่
2 คน ขึ้นไปร่ วมมือร่ วมใจกันปฏิบตั ิงานเพื่อปรับปรุ งความเจริ ญก้าวหน้าในวิชาชี พของตนเอง โดย
ปกติจะมีการสังเกตการสอนกันและกันในชั้นเรี ยน แลกเปลี่ยนกันให้ขอ้ มูลย้อนกลับจากการสังเกต
การสอนร่ วมกัน และอภิ ปรายแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น สาหรั บการนิ เทศแบบเพื่อนช่ วยเพื่อน
สามารถดาเนินการได้หลายลักษณะ เช่น จากลักษณะที่ง่ายที่สุดคือ มีการสังเกตการสอนในชั้นเรี ยน
กัน 2 – 3 ครั้ง หรื อจัดดาเนิ นการเป็ นโครงการที่ครู เข้ากลุ่มกันร่ วมมือกันปฏิบตั ิในการจัดการเรี ยน
การสอนอย่างเป็ นระบบ (Glatthorn, 1984: 40-41) ได้กล่าวถึ ง ลักษณะพิเศษของการชี้ แนะแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน ดังต่อไปนี้
1. ความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ับการนิ เทศกับผูน้ ิ เทศมีความเป็ นทางการ และเป็ นเรื่ อง
ของสถานศึกษาระดับหนึ่ง นัน่ คือ มีการดาเนินการในโรงเรี ยนโดยบุคลากรในโรงเรี ยน ตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไป ซึ่ งร่ วมกับบุคลากรจากภายนอก มีกระบวนการการทางานร่ วมกัน มีการแลกเปลี่ยนและร่ วม
การสังเกตการสอนในชั้นเรี ยนกันและกัน และมีความสัมพันธ์ฉนั ท์เพื่อนที่ใกล้ชิดกัน
2. การจับคู่กนั สังเกตการสอนอย่างน้อย 2 ครั้ ง หรื อมากกว่า 2 ครั้ง ตามความจาเป็ น
และมีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับภายหลังการสังเกตการสอน
3. เน้นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน ถึงแม้วา่ ผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ ิ เทศอาจจะมีส่วน
เกี่ยวข้อง ในการจัดดาเนินการและติดตามดูแลโครงการเป็ นบางครั้ง หรื อเข้าสังเกตการสอนในชั้น
เรี ยน จัดประชุมอภิปราย โดยอาจเข้าร่ วมโครงการด้วยโดยตลอดก็ได้
4. เน้น ความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ต่ อ กัน ไม่ มี ก ารประเมิ น มาเกี่ ย วข้อ ง การนิ เ ทศในแบบ
ดังกล่าว เพื่อให้การชมเชยผูป้ ฏิบตั ิ ไม่ใช่ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยมาตรฐาน ดังนั้น
ข้อมูลจากผลการสังเกตการสอน หรื อจากการประชุม จึงไม่ควรนาไปใช้ในกระบวนการประเมินครู
ของผูบ้ ริ หาร
การนิ เทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีปัญหาสรุ ปได้ คือครู ที่ร่วมโครงการประสบปั ญหา
ด้านเวลาในการสังเกตการสอนและกัน แต่ขอ้ ดี ของการนิ เทศแบบเพื่อนช่ วยเพื่อน คื อ Glatthorn
(1984: 88)
1. ครู มีโอกาสแลกเปลี่ยนวิธีการสอนซึ่ งกันและกัน
2. เกิดแรงจูงใจในทางบวกเกี่ยวกับการสอนของตนเอง
3. เกิดความเข้าใจในการทางานมากขึ้น
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4. เกิดความเข้าใจในตัวนักเรี ยนของตนเองมากยิง่ ขึ้น
กระบวนการในการชี้แนะแบบเพื่อนช่ วยเพื่อน
จากหลักการสาคัญของการชี้ แนะแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2555: 108)
ได้นาเสนอขั้นตอนดาเนินการชี้แนะแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ไว้ดงั นี้
1. การวางแผนร่ วมกันของครู ที่สนใจจะช่วยพัฒนางานของตนเอง
2. ร่ วมกันเลือกประเด็นที่สนใจจะปรับปรุ งหรื อพัฒนา
3. นาเสนอโครงการและขั้นตอนการปฏิบตั ิให้ผบู ้ งั คับบัญชา
4. ศึกษาหาความรู ้ เกี่ ยวกับวิธีการนิ เทศแบบร่ วมพัฒนาวิชาชี พ วิธีการสังเกตการ
สอน วิธีสังเคราะห์การสอนและการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
5. กาหนดวันและเวลาที่ จะทาการสังเกตการสอนกันและกัน รวมทั้งการประชุ ม
เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
6. ดาเนิ นการตามแผนและกระบวนการที่ระบุในโครงการ สังเกตการสอนในแต่
ละประเด็น ที่สนใจอย่างน้อย 2 ครั้ง ในแต่ละเรื่ องหรื อแต่ละประเด็นที่จะปรับปรุ งหรื อพัฒนา
7. สรุ ปผลการพัฒนา รายงานผลความสาเร็ จ
ทักษะทีจ่ าเป็ นในการชี้แนะแบบเพื่อนช่ วยเพื่อน
1. การสังเกตการสอนแบบกาหนดประเด็นและไม่กาหนดประเด็น
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสังเกตแต่ละประเภท
3. การประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อและให้ข้อมูล ย้อนกลับเพื่ อให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุ งและพัฒนา
จากกระบวนการนิ เทศและทักษะที่จาเป็ นในการชี้ แนะแบบเพื่อนช่ วยเพื่อน สรุ ปว่า
การชี้ แนะแบบเพื่อนช่ วยเพื่อน เป็ นการพัฒนาการเรี ยนการสอนร่ วมกันระหว่างเพื่อนร่ วมงานที่
ต้องการปรับปรุ ง และพัฒนาการเรี ยนการสอนของตนเอง หรื อร่ วมกับผูน้ ิ เทศภายนอก โดยร่ วมกัน
วางแผนและกาหนดประเด็นที่สนใจเพื่อทาการสังเกตการสอน และประชุ มปรึ กษาหารื อให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับแก่กนั และกัน
ข้ อเสนอแนะในการดาเนินโครงการชี้แนะแบบเพื่อนช่ วยเพื่อนให้ ประสบผลสาเร็จ
1. ผูบ้ ริ หารเห็นด้วย และสนับสนุนส่ งเสริ มอย่างจริ งใจ
2. คณะครู ตอ้ งเห็นด้วย และมองเห็นความสาคัญของการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง
โดยพยายามส่ งเสริ มพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองอย่างต่อเนื่ อง

58
3. บรรยากาศในโรงเรี ย นระหว่า งครู ด้ว ยกัน ครู ก ับ ผู บ้ ริ ห าร ครู ผู บ้ ริ ห ารกับ
นักเรี ยน ต้องมีความเป็ นมิตร มีการส่ งเสริ มสนับสนุนการเรี ยนรู ้ในทุกด้าน
4. จัดทรัพยากรให้พอเพียง เช่ น จัดเวลาให้ครู ที่ร่วมโครงการ จัดสิ่ งอานวยความ
สะดวกให้ รวมทั้งสื่ อการเรี ยนการสอนที่จาเป็ น
5. โครงการต้อ งก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายชัด เจน เพื่ อ การติ ด ตามผล ดู แ ลให้ ค วาม
ช่วยเหลือ อานวยความสะดวกได้ง่าย
6. ครู ผรู ้ ่ วมโครงการนาเสนอแผนปฏิบตั ิและสรุ ปการปฏิบตั ิงาน
2.3.2.2. การนิเทศโดยผู้บริหาร (Administrative Monitoring)
การนิ เทศโดยผูบ้ ริ หาร (Administrative Monitoring) ให้ชื่อเป็ นภาษาไทยดังกล่าว
ด้วยเหตุผลที่วา่ เป็ นการนิ เทศโดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนโดยตรงที่มุ่งช่วยครู ให้มีการปรับปรุ งการเรี ยน
การสอน การนิ เทศโดยผูบ้ ริ หารจัดเป็ นเทคนิ ควิธี การนิ เทศแบบหนึ่ งของระบบการนิ เทศแบบ
หลากหลายวิธีการของ Glatthorn (1984) ซึ่งหมายถึง การนิเทศภายในโรงเรี ยนที่ดาเนินการนิเทศครู
โดยผูบ้ ริ หารหรื อผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร โดยที่มีการปฏิบตั ิดงั นี้ 1) การเข้าสังเกตการสอนในชั้นเรี ยนและ
ในเวลาสั้น ๆ (20-30 นาที) ซึ่ งควรจะนัดหมายกันก่อน 2) มีการจดบันทึกพฤติกรรมการสอนอย่าง
ย่อ ๆ ในประเด็นหรื อเรื่ องที่สาคัญที่ได้ตกลงกันไว้ และ 3) มีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับจากการสังเกต
การสอนแต่ละครั้ง เพื่อให้มีการปรับปรุ งหรื อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น การนิ เทศโดยผูบ้ ริ หารที่มุ่งเน้นการ
ช่ วยเหลื อแนะนาเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนโดยตรงนั้น ทั้งผูบ้ ริ หารและครู ควรมี ศกั ยภาพ มี
ประสบการณ์ในการสอนมากพอสมควร เนื่ องจากผูบ้ ริ หารไม่สามารถทาการสังเกตการสอน และ
ร่ วมประชุ มปรึ กษาหารื อกับครู ได้บ่อยครั้ง ดังนั้น จึงควรใช้การนิ เทศแบบดังกล่าวนี้ ร่วมกับการ
นิ เทศการสอนแบบอื่นๆ เช่น การนิ เทศแบบพัฒนาตนเอง เป็ นต้น (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2555: 138 139) การนิ เทศโดยผูบ้ ริ หารมี วตั ถุ ประสงค์ เพื่อช่ วยครู ในการปรั บปรุ ง การเรี ยนการสอนในชั้น
เรี ยนที่ส่งผลถึงการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนโดยตรงหรื อเพื่อปรับปรุ งพัฒนางานวิชาการในโรงเรี ยน
ลักษณะสาคัญของการนิเทศโดยผู้บริหาร
Glatthorn (1984: 60-61) เสนอแนะแนวทางเกี่ ย วกับ การนิ เทศโดยผู บ้ ริ หาร
ดังต่อไปนี้
1. การนิ เทศโดยผูบ้ ริ หารควรเป็ นการนิ เทศแบบเปิ ด กล่ าวคือ ผูบ้ ริ หารต้องมี การ
ปรึ กษาหารื อกับครู อย่างเปิ ดเผยในการสังเกตการสอน วิธีการสังเกตการสอนหรื อ การปฏิบตั ิงาน
และเวลาในการสังเกต
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2. การนิ เทศโดยผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารควรมีการวางแผนการนิ เทศ กาหนดเวลาในการ
ประชุ ม และการสังเกตการสอนหรื อการปฏิ บตั ิ ง านล่ วงหน้าโดยร่ วมกับ ครู หรื อคณะครู ที่ ร่วม
โครงการนิเทศ
3. การนิ เทศโดยผูบ้ ริ หารควรเป็ นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของครู เฉพาะเรื่ อง เฉพาะ
กรณี โดยสังเกตการสอนในเรื่ องที่ครู สนใจมากที่สุดหรื อเป็ นปั ญหาประเด็นหรื อเรื่ องที่พยายาม
ปรับปรุ งแก้ไขและไม่จาเป็ นต้องสังเกตการสอนบ่อยครั้ง เช่นเดียวกับการนิ เทศการสอนแบบอื่นๆ
ผูบ้ ริ หารที่ทาหน้าที่นิเทศควรคานึ งถึงเรื่ องดังกล่าวเป็ นสาคัญ ซึ่ งมีขอ้ เสนอแนะในการสังเกตการ
สอนโดยผูบ้ ริ หารทาหน้าที่นิเทศ ดังนี้
3.1 ผูบ้ ริ หารต้องรู ้วา่ ครู กาลังทดลองใช้หรื อพยายามใช้รูปแบบวิธีการสอนอะไร
ในครั้งนั้น หรื อต้องการพัฒนางานวิชาการเรื่ องใด มีใครบ้างร่ วมโครงการ
3.2 จานวนเด็กนักเรี ยนในห้องเรี ยน กลุ่มที่สนใจเรี ยนหรื อไม่สนใจเรี ยนจานวน
กี่คน ครู สนใจต่อพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนหรื อไม่
3.3 มี ป ระเด็ น ใดบ้ า งหรื อเรื่ องใดบ้ า งที่ เ ป็ นตั ว บ่ ง ชี้ ผลการเรี ยนรู ้ ต าม
วัตถุ ประสงค์ของนักเรี ยนในคาบนั้น และครู มีการวัดประเมินผลการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนระหว่าง
เรี ยนอย่างไร
3.4 ครู ตอบสนองและให้ข้อมู ล ย้อ นกลับ แก่ นัก เรี ย นอย่า งไรบ้า ง นัก เรี ย น
แสดงออกถึ งการพัฒนาการเรี ยนรู ้ อย่างไร และครู ส่งเสริ มพัฒนานักเรี ยนให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ที่ดีข้ ึน
อย่างไร
การนาการนิเทศโดยผู้บริหารไปปฏิบัติ
การนิ เทศโดยผูบ้ ริ หารเป็ นการติดตามช่ วยเหลื อการจัดการเรี ยนการสอนหรื อการ
ปฏิ บ ตั ิง านของครู โ ดยผูบ้ ริ หาร หรื อผูช้ ่ วยผูบ้ ริ หาร การดาเนิ นการนิ เทศในแบบดังกล่ า วมี ก าร
ดาเนินการที่เป็ นระบบ มีการวางแผนร่ วมกันกับครู มีการสังเกตการสอน การสังเกตการปฏิบตั ิงาน
และให้ขอ้ มูลย้อนกลับ เช่นเดียวกับการนิ เทศการสอนแบบอื่นๆ แตกต่างกันที่การสังเกตการสอน
ซึ่ งจะไม่หลากหลายวิธี เนื่ องจากเทคนิ คการสังเกตการสอนหลายวิธีตอ้ งใช้เวลามาก และความ
ชานาญเป็ นพิเศษ ดังนั้น การจะเลือกใช้วิธีการนิ เทศโดยผูบ้ ริ หารกับครู จึงต้องคานึ งถึงความพร้อม
ความเหมาะสมหลายด้าน ทั้งด้านตัวครู ผูบ้ ริ หารและเรื่ องที่จะปรับปรุ งและพัฒนา
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2555: 105-106) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนิ นการนิ เทศ
โดยผูบ้ ริ หารดังนี้
1. คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน หรื อฝ่ ายบริ หารโรงเรี ยน เลื อกผูท้ ี่จะทาหน้าที่
นิเทศซึ่งควรเป็ นผูบ้ ริ หารทางวิชาการที่มีความรู ้ความสามารถด้านการจัดการเรี ยนการสอน
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2. วางแผนกับหัวหน้าฝ่ ายหรื อหัวหน้าสายชั้น เพื่อสอบถามความสมัครใจของครู ที่
เต็มใจจะรับ การนิเทศโดยผูบ้ ริ หาร ซึ่ งครู ที่รับการนิเทศโดยผูบ้ ริ หารไม่ควรมากเกินไป
3. ผู บ้ ริ หารที่ ท าหน้า ที่ นิเ ทศประชุ ม วางแผนร่ วมกัน กับ ครู ผู ท้ ี่ รั บ การนิ เทศวาง
แผนการนิ เทศ กาหนดเครื่ องมือสังเกตการสอนหรื อการปฏิ บตั ิ และกาหนดวันเวลาที่จะสามารถ
สังเกต กาหนดช่ วงเวลาและวิธีการในการให้ขอ้ มู ลย้อนกลับ เพื่อให้ค รู ได้นาไปปฏิ บตั ิ เพื่อการ
ปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาการสอนด้วยต่อไป
4. การสังเกตการสอนในชั้นเรี ยนแต่ละครั้ง ใช้เวลาไม่มากตามประเด็นสาคัญที่ได้
ตกลงกันไว้ เช่น กระบวนการสอนของครู การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน การมีส่วนร่ วมของนักเรี ยนเป็ น
ต้น
กระบวนการนิเทศโดยผู้บริหาร
จากหลักการแนวคิดวิธีการดาเนิ นการเกี่ ยวกับการนิ เทศโดยผูบ้ ริ หารสามารถนามา
สังเคราะห เป็ นกระบวนการนิเทศโดยผูบ้ ริ หารได้ดงั นี้
1. ประชุมวางแผนสังเกตการสอน กาหนดเรื่ อง ประเด็นที่จะสังเกต วิธีการสังเกต
2. สังเกตการสอนหรื อการปฏิบตั ิงานตามที่วางแผนไว้ ควรใช้การสังเกตเชิงคุณภาพ
ในแบบต่างๆ จะเหมาะสมกว่าวิธีสังเกตเชิ งปริ มาณ เช่ น การสังเกตบันทึกตามประเด็นคาถามที่
น่าสนใจ (Focused Questionnaire) หรื อการสังเกตบันทึกแบบย่อ (Anecdotal Record) หรื อแบบ
ผสมผสานระหว่างวิธีการสังเกตเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
3. การให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกี่ยวกับการสังเกต และทบทวนประเด็นที่สังเกตการสอน
ครั้งต่อไป
ประสิ ทธิผลของการนิเทศโดยผู้บริ หาร
การนิเทศโดยผูบ้ ริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพจะทาให้เกิดผลดี หลายประการ เช่ น ส่ งผล
ถึงประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของครู และคุณภาพการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน (จรู ญพร ลาไย, 2547:
บทคัดย่อ) การนิ เทศ การสอนทุกแบบต้องมีการวางแผนและดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบ มีข้ นั ตอน
ตามลาดับ ถึ งแม้ว่าในขั้นตอนการสังเกตการสอนจะไม่ได้ใช้เครื่ องมือการสังเกตการสอนอย่าง
หลากหลาย และไม่ ไ ด้เ ข้า สั ง เกตการสอนอย่ า งบ่ อ ยครั้ งแต่ ก็ ส ามารถท าให้ ค รู เ ปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมการสอนได้และถ้าได้มีการปฏิบตั ิการนิเทศ แบบดังกล่าวอย่างสม่าเสมอจะช่วยให้ครู เกิด
ความคุ น้ เคย มี ความเป็ นกันเองกับผูบ้ ริ หาร และมี การนาเสนอแนวทางการปรั บปรุ งและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในโรงเรี ยนด้วยความพร้อมต่อไป
2.3.2.3. การนิเทศแบบพัฒนาตนเอง (Self-directed Development)
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การนิ เทศแบบพัฒนาตนเอง หรื ออาจเรี ยกว่า การนิ เทศตนเอง (Self-Supervision)
เป็ นอีกวิธีหนึ่งของระบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการตามแนวคิดของ Glatthorn การนิเทศแบบ
พัฒนาตนเองเหมาะกับครู ที่มีความรู ้ความสามารถและต้องการพัฒนางานในวิชาชี พของตนเองด้วย
ตนเอง ไม่ตอ้ งการการนิ เทศแบบคลิ นิก หรื อการนิ เทศการสอนแบบอื่นๆ สาระสาคัญของการ
ปฏิ บ ตั ิ โ ดยทัว่ ไปคื อ ครู จะปฏิ บ ตั ิ ง านที่ ตนเองต้องการพัฒ นา โดยการน าตนเองให้พ ฒ
ั นาและ
เจริ ญก้าวหน้าด้วยตนเองในที่สุด โดยการนิ เทศแบบนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ครู ที่มีความพร้ อมทั้ง
ทางสติปัญญา ความสามารถ และแรงจูงใจได้มีการพัฒนาความรู ้ ความสามารถและทักษะจากการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและปฏิบตั ิงานของตนเอง และสามารถนาตนเองให้พฒั นาได้มากยิง่ ขึ้นต่อไป
ลักษณะสาคัญของการนิเทศแบบพัฒนาตนเอง
1. ครู แต่ละคนที่สนใจวิธีการนิ เทศแบบพัฒนาตนเอง ทางานอย่างเป็ นอิ สระตาม
โครงสร้างและแผนพัฒนางานในวิชาชีพตนเองได้ โดยนาเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาทราบถึงเป้ าหมาย
2. เป้าหมายของโครงการและเป้าหมายของการพัฒนา ควรมาจากความต้องการและ
ความสนใจของครู ซึ่ ง ควรจะพิ จารณาจากผลการประเมิ นการปฏิ บ ตั ิงานในหน้าที่ ของตนและ
สอดคล้องกับเป้ าหมายของการพัฒนาในด้านคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของครู โดยไม่จาเป็ นที่
จะต้องให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และเป้ าหมายของโรงเรี ยนทุกประการ
3. ครู สามารถเลือกใช้วิธีการและสื่ อหลายประเภท เพื่อการปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ า
หมาย โดยสามารถเลื อกแหล่ ง ทรั พ ยากร เลื อกวิธี ก ารพัฒนาประสบการณ์ ที่ เหมาะสมรวมทั้ง
สามารถเลื อกใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ ที่ จาเป็ นสาหรั บการพัฒนาตนเองโดยได้รับการสนับสนุ น
ส่ งเสริ มจากโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หาร และผูน้ ิเทศจากภายนอก
4. ผลที่ได้จากการประเมินผลความสาเร็ จของโครงการ ผูบ้ ริ หารจะไม่นาข้อมูลต่างๆ
ไปใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินความดีความชอบของครู แต่ครู จะถูกประเมินจากสิ่ งต่าง ๆ ที่ปรากฏ
ในการดาเนิ นโครงการที่นิเทศ เพื่อเป็ นการประเมินผลการใช้สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม
5. การนิ เทศแบบพัฒนาตนเองจะต้องประกอบด้วยเรื่ องที่สาคัญที่ผูเ้ ลือกจะดาเนิ น
การการนิ เทศแบบพัฒนาตนเองจะต้อ งมี ความตระหนัก เข้าใจวิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ ที่ ชัดเจน เช่ นการ
ประเมิน ผลตนเองอย่างเป็ นระบบ (Self-Appraisal Systems) วิธีการประเมินตนเอง ประเมินผล
ผูเ้ รี ยน และการวิเคราะห์การจัดการเรี ยนการสอนของตนเองโดยใช้เทคโนโลยี เช่น ใช้การถ่ายวีดี
ทัศน์ ซึ่ งถือว่ามีความสาคัญสาหรับการนิเทศตนเอง
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กระบวนการนิเทศแบบพัฒนาตนเอง
1. ครู นาเสนอโครงการเพื่อพัฒนาตนเอง ที่ประกอบด้วยส่ วนสาคัญดังนี้
1.1 เป้ าหมายในการพัฒนาในวิชาชี พของตนเอง และที่ส่งถึ งพัฒนาการของผล
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนด้วย ไม่ควรกาหนดเป้ าหมายหลายข้อเกินไป
1.2 วิธีดาเนิ นการพัฒนาและทรัพยากร และสื่ อที่ใช้เพื่อให้แผนบรรลุเป้ าหมาย
เช่นอาจจะเลือกวิธีการอภิปราย ประชุม และสังเกตการณ์ แหล่งทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ เช่น ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
งบประมาณ เวลา เครื่ องมือ อุปกรณ์ต่างๆ และวัสดุใช้สอยต่าง ๆ
1.3 แนวทางและวิ ธี การประเมิ น ผลความก้ า วหน้ า ของตนเอง และผล
ความก้าวหน้าของนักเรี ยน
1.4 วิธีการช่วยเหลือและสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร
2. นาเสนอโครงการให้ผูบ้ ริ หารได้รับ รู ้ และอนุ ญาต และเพื่ อให้เกิ ดความเข้า ใจ
ตรงกันเกี่ยวกับเป้ าหมาย วิธีปฏิบตั ิอาจจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบตั ิ
ตัดสิ นใจร่ วมกันเกี่ ยวกับทรัพยากรที่ใช้ ที่สาคัญผูบ้ ริ หารไม่ควรเปรี ยบเทียบเป้ าหมายการพัฒนา
ตามที่ตนเองต้องการ ควรจะยึดหลักที่ว่าการพัฒนาตนเองต้องมาจากความต้องการและความเป็ น
เลิศของบุคคลนั้นไม่ใช่มาจากโรงเรี ยนหรื อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
3. ครู ปฏิบตั ิงานตามโครงการและแผนการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งระหว่างดาเนิ นการอาจจะ
ปรึ กษาผลการดาเนินงานและรายงานความเจริ ญก้าวหน้าเป็ นระยะ ถึงแม้วา่ การปฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่
จะเป็ นของครู แต่ผบู ้ ริ หารจะเป็ นผูน้ ิเทศและอยูใ่ นฐานะเป็ นทรัพยากรบุคคลของครู ดว้ ย จึงสามารถ
ที่จะแนะนาแหล่งความรู ้ แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นซึ่ งกันและกัน ให้ขอ้ มู ลย้อนกลับเกี่ ยวกับผลที่
เกิดขึ้น พร้อมกับให้การสนับสนุนตลอดโครงการ
4. เมื่ อสิ้ นสุ ดโครงการ ครู ผูร้ ั บผิดชอบ และผูบ้ ริ หารจะร่ วมกันปรึ กษาหารื อกัน
สรุ ปผลสาเร็ จที่เกิ ดขึ้นอีกครั้ ง โดยจะสะท้อนให้เห็ นว่า ครู ได้อะไรจากการปฏิ บตั ิงานในด้านนี้
โดยที่ครู ไม่ตอ้ งกังวลใจกับสิ่ งที่ได้ปฏิบตั ิไปแล้ว ซึ่ งอาจจะไม่ประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
ผูบ้ ริ หารควรให้กาลังใจ ให้ขอ้ มูลย้อนกลับด้วยการให้ขอ้ เสนอแนะจากที่ครู รายงาน
และให้ครู มองเห็ นประสบการณ์ ที่ได้รับจากการดาเนิ นโครงการอย่างแท้จริ ง ซึ่ งเป็ นการพัฒนา
วิชาชีพของตัวครู เอง
ข้อเสนอแนะที่สาคัญในการใช้นิเทศแบบหลายวิธีก ารในโรงเรี ยน (วัชรา เล่าเรี ยนดี
,2555: 108-109)
1. วิธีการนิ เทศแบบหลากหลายวิธีการทั้ง 4 แบบ เพื่อนร่ วมงานในวิชาชี พเดี ยวกันมี
บทบาทสาคัญยิง่
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2. ผูน้ ิเทศหรื อผูท้ ี่ทาหน้าที่นิเทศต้องได้รับการฝึ กอบรมและชานาญการเป็ นอย่างดี
3. เพื่อนร่ วมงานมีความสาคัญสาหรับการร่ วมมือกันดาเนิ นการ
4. ผูน้ ิเทศจากภายนอกและผูบ้ ริ หารเป็ นผูท้ ี่สนับสนุนที่ดีที่สุดสาหรับการนิเทศแบบ
พัฒนาตนเอง
5. วิ ธี ก ารนิ เ ทศแบบพัฒ นาตนเองที่ เ หมาะสมและใช้ไ ด้ดี ที่ สุ ด ส าหรั บ ครู ที่ มี
ความสามารถและมีวฒ
ุ ิภาวะสู ง
6. ทรัพยากรที่สาคัญอื่นที่ตอ้ งใช้ในการนิ เทศแบบคลินิก แบบเพื่อนช่ วยเพื่อนและ
แบบพัฒนาตนเอง ก็คือ ข้อมูลย้อนกลับจากนักเรี ยน การวิเคราะห์ผลการจัดการเรี ยนการสอนจาก
วีดีโอเทป และการเขียนบันทึกสาระสาคัญในการจัดการเรี ยนการสอน ปั ญหาอุปสรรค และการ
ประเมินผลการสอนของตนเองท้ายแผนทุกครั้ง (Reflective Journal)
2.3.2.4. การชี้แนะโดยผู้เชี่ ยวชาญ (Expert Coaching)
การชี้แนะโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert Coaching) เป็ นการพัฒนาวิชาชีพรู ปแบบหนึ่ง ซึ่ ง
เป็ นเทคนิ ค ที่ ส าคัญที่ จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ใ ห้ก ับ ครู อันจะเป็ นตัวจัก รส าคัญที่ จะนาไปสู่
ความสาเร็ จ โดยมุ่งเน้นให้ครู มีความสามารถ มีผลการปฏิ บตั ิงานที่ ดีข้ ึน และสถานศึกษามี ความ
พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงซึ่ งผูท้ ี่ทาหน้าที่ช้ ีแนะจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถการชี้ แนะ
(Coaching) มีผใู ้ ห้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปความหมายได้ดงั นี้ การชี้ แนะเป็ น
วิธีการหนึ่ งในการพัฒนาวิชาชี พ ซึ่ งเป็ นวิธีการในการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล
ที่ผชู ้ ้ ีแนะ (Coaching) ชี้ให้เห็นแนวทางในการพัฒนา และใช้เวลาในการพัฒนา อย่างต่อเนื่ อง ทาให้
ครู พฒั นาการจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลถึงคุณภาพของผูเ้ รี ยน โดยมีจุดมุ่งหมาย
คือ 1) เพื่อให้บุคคลได้คน้ พบวิธีการแก้ปัญหาของตน 2) เพื่อช่วยให้บุคคลบรรลุเป้ าหมายการ
ทางานในระดับที่สูงขึ้นกว่าที่เป็ นอยู่ 3) เพื่อช่ วยสร้างให้บุคคลมีความเข้มแข็ง ภูมิใจในตนเอง
และแสดงความสามารถซึ่ งมีผลต่อการทางาน และ 4) เพื่อช่วยพัฒนาบุคคลในด้านความรู ้ ทักษะ
และความสามารถในการทางาน (Vincent, L., 2004: 17, Mink, Owen & Mink, 1993: 2, Blanchard
&Thacker, 2004: 268)
ความสาคัญของการชี้แนะ
Gottesman (2000: 127) ให้ข ้อ มู ล ไว้ว่า ในการถ่ า ยโยงทัก ษะใหม่ (Transfer/
Internalization of New Skills) เมื่อเราใช้วิธีการถ่ายโยงการเรี ยนรู ้ ดว้ ยวิธีการชี้ แนะแก่ครู และ
ผูบ้ ริ หาร ความรู ้ และทักษะใหม่จะมี ความคงทนมากกว่าวิธีการอื่นๆ กล่ าวคื อ หลังรั บการชี้ แนะ
สามารถจดจาความรู ้ได้ถึงร้อยละ 90 และแม้วา่ เวลาจะผ่านไปนานระดับความรู ้ความเข้าใจก็ยงั คง
อยูท่ ี่ระดับร้อยละ 90 ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 วิธีการที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรกับระดับของความรู ้
วิธีการทีใ่ ช้ ในการ
พัฒนาบุคลากร

ให้ความรู ้เชิงทฤษฎี(Theory)
การสาธิต (Demonstration)
การเป็ นแบบอย่าง และแนะนาวิธีปฏิบตั ิ
(Modeling and Guided Practice)
การให้ปฏิบตั ิและรับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
การชี้แนะ (coaching)

ระดับของความรู้ ใน
ระยะสั้ น
(Know Level or
Short Term)
20%
35%

ระดับของความรู้ ใน
ระยะยาว
(Application Level
or Long term)
5%
10%

70%

20%

80%
90%

25%
90%

นอกจากนี้ Gallacher (2005: 203-204) กล่าวถึ งขั้นตอนสาคัญของการชี้ แนะไว้ 6
ขั้นตอนดังนี้
1. สร้ างความสนใจร่ วมกัน (Initial Interest) เป็ นการกาหนดผูท้ ี่ ทาหน้าที่ช้ ี แนะ
เพื่อให้ การช่วยเหลือแนะนาในการพัฒนาการจัดประสบการณ์ และกาหนดตารางเวลาเพื่อวางแผน
ร่ วมกัน
2. วางแผนการชี้แนะ (Planning)
2.1 กาหนดจุดเน้นในการชี้แนะ
2.2 เลือกเรื่ อง/ทักษะที่เป็ นจุดเน้นต้องการให้ช้ ีแนะ
2.3 กาหนดวัตถุประสงค์/เป้ าหมายที่ตอ้ งการให้สังเกตพฤติกรรมให้ชดั เจน
2.4 กาหนดระยะเวลา และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.5 ชี้แจงบทบาทการชี้แนะ และการนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมา
ใช้วเิ คราะห์และปรับปรุ งการจัดประสบการณ์
3. รวบรวมข้อมูล (Information Gathering) สังเกตการจัดประสบการณ์ และรวบรวม
ข้อมูลอย่างระมัดระวัง ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
4. วิเคราะห์ขอ้ มูล (Analysis) วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสังเกต เพื่อเตรี ยมนา
ข้อมูลสาหรับใช้ในการอภิปรายกับครู ผูส้ อน ตามจุดเน้นที่ได้วางแผนร่ วมกัน และวางแผนเตรี ยม
ประเด็นที่จะนาไปอภิปรายกับครู ผสู ้ อน รวมทั้งวางแผนการอานวยความสะดวกในการอภิปราย
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5. ประชุมให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Conferencing) เป็ นการให้ขอ้ มูลย้อนกลับบนพื้นฐาน
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการสอนตามสภาพจริ ง โดยไม่ควรใช้การตัดสิ นรวมทั้งวางแผนในการ
ชี้แนะเพื่อการพัฒนาการจัดประสบการณ์ในครั้งต่อไป
6. ทบทวนการชี้ แนะ (Coaching Review) ทบทวน สะท้อนผลกระบวนการชี้ แนะ
ของผูน้ ิเทศ ที่มีผลให้ครู ผสู ้ อนพัฒนาการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ผู เ้ ชี่ ย วชาญที่ ท าหน้ า ที่ ช้ ี แนะ (Expert Coaching) จะต้อ งเป็ นผูท้ ี่ มี ค วามรู ้
ความสามารถในเรื่ องที่จะชี้แนะเป็ นอย่างดีนอกจากนี้การติดตามให้ความช่วยเหลือครู ในการพัฒนา
วิชาชี พนั้น ผูท้ ี่ทาหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ทั้งการชี้ แนะ (Coaching) การดูแลให้คาปรึ กษาแนะนา
(Mentoring) การชี้แนะโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และการนิ เทศโดยผูบ้ ริ หาร ผู ้
ที่ให้การพัฒนาครู จาเป็ นต้องมีความรู ้ในเรื่ องการนิเทศแบบพัฒนาการตามแนวคิดของ Glickman,
Gordon and Ross-Gordon เพื่อให้การพัฒนามีความเหมาะสมกับผูร้ ับการพัฒนาในแต่ละระดับ
โดยมีรายละเอียดการนิเทศแบบพัฒนาการ ดังนี้
2.3.2.5 การนิเทศแบบพัฒนาการ
วิธีการนิเทศตามแนวคิดของ Glickman ผูน้ ิเทศหรื อผูท้ าหน้าที่นิเทศจะต้องเชื่ อว่าครู
ทุกคนสามารถจะพัฒนาในระดับสู งสุ ดได้ถา้ ได้รับความช่วยเหลื อแนะนาถูกวิธีและเหมาะสมกับ
ลักษณะและระดับความสามารถในการพัฒนาครู แต่ละคน เกี่ยวกับเรื่ องนี้ Glickman, Gordon and
Ross-Gordon (Glickman, Gordon &Ross-Gordon, 1995: 135-171 อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี 2555:
133-140) กล่าวว่าผูน้ ิ เทศต้องพิจารณาเลือกใช้ยุทธวิธีการนิ เทศแบบพัฒนาการที่เหมาะสมสาหรับ
การนิ เทศครู ในองค์ประกอบต่อไปนี้ คือ 1) ระดับพัฒนาการของครู และระดับความสามารถใน
การคิดเชิงนามธรรม 2) ความรู ้ความเชี่ยวชาญ 3) ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ 4) การยอมรับ
และผูกพันต่อภาระหน้าที่ ซึ่ งยุทธวิธีการนิเทศแบบพัฒนาการมี 4 แบบ คือ
2.3.2.5.1. การนิเทศแบบชี้นาควบคุม (Directive Control Approach)
เป็ นการให้ ค าแนะน า ชี้ น าแนวทางปฏิ บ ัติ โ ดยตรงเหมาะสมส าหรั บ ครู ที่ มี ร ะดับ
พัฒนาการที่ต่ ามากๆ ความรู ้ ความเชี่ ยวชาญและมีความผูกพันในภาระหน้าที่อยู่ในระดับต่ ามาก
ที่สุด และมีปัญหาการจัดการเรี ยนการสอนที่เป็ นปั ญหาสาคัญ ผูน้ ิ เทศควรพิจารณาเลือกใช้วิธี การ
นิเทศแบบชี้นาควบคุมในกรณี ต่อไปนี้
1.1 ครู มีระดับความสามารถในการปฏิบตั ิงานและระดับพัฒนาการต่ามาก
1.2 ครู มีความรู ้ น้อย มี แนวโน้มที่ จะปฏิ บตั ิ ตามที่ ผูน้ ิ เทศแนะนา และคิดว่า
เป็ นสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิตาม
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1.3 ในกรณี ที่ผนู ้ ิเทศมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการแก้ปัญหาเรื่ องนั้น หรื อ
กรณี ที่ครู ตอ้ งการให้ผนู ้ ิเทศเป็ นผูต้ ดั สิ นใจวิธีดาเนินการ
1.4 ในกรณี ที่เป็ นเรื่ องเร่ งด่วน ผูน้ ิ เทศไม่มีเวลาพอที่จะมาให้การนิ เทศแก่ครู
โดยตรง และต่อเนื่อง
2.3.2.5.2. การนิเทศแบบชี้นาให้ ข้อมูล (Directive Informational Approach)
เป็ นการนิ เทศแบบชี้ นาให้ขอ้ มูลดาเนิ นการใช้พฤติกรรมตามลาดับเช่ นเดี ยวกันกับการ
นิเทศแบบชี้นาควบคุม เพียงแต่ไม่แนะนาวิธีการให้ปฏิบตั ิ แต่ให้ขอ้ มูลและวิธีการหลายวิธีให้ครู ได้
เลือกปฏิบตั ิ ผูน้ ิ เทศควรลดพฤติกรรมการนิ เทศแบบชี้ นาควบคุมให้นอ้ ยลงและพยายามส่ งเสริ มครู
ในการตัดสิ นใจมากขึ้นเรื่ อยๆ จนครู สามารถที่จะร่ วมคิดร่ วมปฏิบตั ิงานได้กบั บุคคลอื่น โดยไม่ตอ้ ง
อาศัยผูน้ ิ เทศช่ วยแนะนาตลอดเวลา ผูน้ ิ เทศควรพิจารณาเลือกใช้วิธีการนิ เทศแบบชี้ นาให้ขอ้ มูลใน
กรณี ต่อไปนี้
2.1 ครู มี ระดับพัฒนาการและความสามารถในการปฏิ บตั ิ ง านอยู่ใ นระดับ
ค่อนข้างต่า
2.2 ครู ไม่มีความรู ้ เกี่ ยวกับเรื่ องที่เป็ นปั ญหาในการสอนของตนเองเท่ากับผู ้
นิเทศ
2.3 ครู มีความสัมพันธ์ ขาดประสบการณ์ หลายประเด็นในขณะที่ผูน้ ิ เทศรู ้
และเข้าใจดีทุกเรื่ อง
2.4 ผูน้ ิเทศมีความเต็มใจที่จะร่ วมรับผิดชอบในวิธีการแก้ปัญหาที่ครู เลือกใช้
2.5 ครู มีความเชื่อมัน่ ในตัวผูน้ ิเทศ
2.6 มีเวลาจากัดทุกเรื่ องชัดเจนแล้ว และการปฏิบตั ิจริ งจาเป็ นต้องดาเนิ นการ
อย่างเร่ งด่วน
2.3.2.5.3. การนิเทศแบบร่ วมมือ (Collaborative Approach)
เป็ นการนิ เทศที่ผนู ้ ิ เทศและครู ร่วมกันตัดสิ นใจในวิธีการแก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงาน
ตลอดเวลา ทั้ง ครู และผูน้ ิ เทศจะให้ข ้อเสนอแนะแก่ ก ันและกันเพื่อร่ วมกันพิ จารณาหาข้อตกลง
ร่ วมกันในการปฏิบตั ิ ผูน้ ิเทศควรพิจารณาเลือกใช้วธิ ี การนิเทศแบบร่ วมมือในกรณี ต่อไปนี้
3.1 ในกรณี ที่ครู หรื อคณะครู มีระดับพัฒนาการ ความสามารถในการคิดเชิ ง
นามธรรมและความเชี่ ยวชาญอยู่ในระดับปานกลาง แต่อาจจะยังไม่กล้าตัดสิ นใจเอง โดยเด็ดขาด
ด้วยตัวเอง
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3.2 ในกรณี ที่ครู คณะครู และผูน้ ิ เทศมีความรู ้ ความสามารถ ความสาคัญเท่า
เทียมกันหรื อถ้าครู เข้าใจปั ญหามากที่สุดในเรื่ องหนึ่ง ผูน้ ิเทศรู ้และเข้าใจมากอีกเรื่ องหนึ่ง การนิเทศ
แบบร่ วมมือ จะช่วยให้ได้แลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน
3.3 ในกรณี ที่ผูน้ ิ เทศและครู จะต้องมี การตัดสิ นใจร่ วมกัน และต้องมีความ
รับผิดชอบร่ วมกันในเรื่ องที่จะส่ งผลถึงผูป้ กครอง ชุมชน หรื อผูบ้ งั คับบัญชาในระดับสู งขึ้นไป
3.4 ในกรณี ที่ ค รู และผู น้ ิ เ ทศยอมรั บ ต่ อ การมี ภ าระหน้า ที่ ร่ ว มกัน ในการ
แก้ปัญหาเฉพาะเรื่ อง หรื อบางเรื่ องที่ครู ตอ้ งการมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ แต่ไม่ให้
ครู มีส่วนร่ วมอาจเกิดปั ญหาขึ้นได้
2.3.2.5.4. การนิเทศแบบไม่ ชี้นา (Non-directive Approach)
เป็ นการนิเทศที่ผนู ้ ิเทศจะใช้พฤติกรรมในการพูดคุยทางานร่ วมกับครู โดยที่ครู จะเป็ น
ผูท้ ี่ตดั สิ นใจด้วยตัวเอง ผูน้ ิ เทศเป็ นเพียงผูช้ ่วยในการสนับสนุ นในเรื่ องต่างๆ ที่ครู ร้องขอเท่านั้นผู ้
นิเทศควรพิจารณาเลือกใช้วธิ ี การนิเทศแบบไม่ช้ ีนาในกรณี ต่อไปนี้
4.1 ในกรณี ที่ครู หรื อคณะครู ผูร้ ่ วมโครงการนิ เทศ มี ความรู ้ มีความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงาน มีความเชี่ยวชาญ มีระดับความคิดและระดับพัฒนาการสู งมาก
4.2 ในกรณี ที่ครู หรื อคณะครู มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญในเรื่ องที่ตดั สิ นใจจะ
ดาเนินการมาก และผูน้ ิเทศมีความรู ้ความเชี่ยวชาญเรื่ องนั้นน้อย
4.3 ในกรณี ที่ครู หรื อคณะครู ตอ้ งรับผิดชอบโดยตรงในการตัดสิ นใจในเรื่ อง
นั้นๆ และผูน้ ิเทศมีส่วนร่ วมน้อย
4.4 ในกรณี ที่ครู หรื อคณะครู มีความตั้งใจและต้องการจะแก้ปัญหาในเรื่ อง
นั้นๆ ถึ ง แม้ว่า จะไม่ ใ ช่ ปั ญหาส าคัญที่ ผูน้ ิ เทศต้องเข้า ไปมี ส่ วนร่ วม แต่ ช่ วยเปิ ดโอกาสส่ ง เสริ ม
สนับสนุ นให้ค รู ได้มีโอกาสตัดสิ นใจเอง และจัดดาเนิ นการเอง โดยผูน้ ิ เทศคอยสนับสนุ นและ
บริ การตามที่ถูกร้องขอ
2.3.3. พฤติกรรมการนิเทศแบบพัฒนาการ
นอกจากผูน้ ิเทศต้องเลือกใช้วิธีการนิ เทศแต่ละแบบแล้ว ที่สาคัญต่อมาก็คือผูน้ ิ เทศ
จะต้องมีการปฏิบตั ิหรื อใช้พฤติกรรมการนิเทศแต่ละวิธี ดังนี้
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2.3.3.1. พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นาควบคุม (Directive Control Behaviors)
วิธีการนิ เทศแบบชี้ นาควบคุ มนั้นผูน้ ิ เทศสามารถประพฤติปฏิ บตั ิดว้ ยการพูดการใช้
ภาษาท่าทางต่างๆ ในการให้คาแนะนาช่วยเหลือครู ในการปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนการ
สอนทั้งเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม มีวธิ ี การดังนี้
1.1 การนาเสนอ (Presenting) เป็ นขั้นตอนที่ ผูน้ ิ เทศเป็ นผูเ้ ริ่ มพูดถึ งความ
จาเป็ นและปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการสังเกตการอนหรื อได้ขอ้ มูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อที่จะบอกครู วา่ มี
ปั ญหาในการจัดการเรี ยนการสอนของครู ที่จาเป็ นต้องปรับปรุ งแก้ไข
1.2 การสร้ างความเข้าใจตรงกัน (Clarifying) เป็ นการให้ครู ได้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหา การมองเห็นและการยอมรับปั ญหาดังกล่าวว่าครู มีความคิดเห็นอย่างไร
1.3 การฟั ง (Listening) เป็ นการทาความเข้าใจกับความคิดเห็นของครู โดยผู ้
นิเทศเป็ นผูฟ้ ังและรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เข้าใจมุมมองและความคิดเห็นของครู และ
แน่ใจว่าครู ยอมรับว่ามีความจาเป็ นต้องแก้ปัญหา
1.4 การแก้ปัญหา (Problem Solving) ผูน้ ิเทศคิดพิจารณาแนวทางที่เป็ นไปได้
ในการช่วยครู แก้ปัญหาและเสนอแนะให้แก่ครู
1.5 การชี้ นาแนะนาวิธีการปฏิบตั ิ (Directing) เป็ นการชี้ นาแนะนาวิธีปฏิบตั ิ
ให้แก่ครู วา่ ควรจะต้องทาอย่างไร และได้ผลอย่างไร
1.6 การสร้ างความเข้าใจตรงกัน (Clarifying) เป็ นการซัก ถามครู เกี่ ย วกับ
วิธีการปฏิบตั ิ ที่ได้รับการแนะนาและความคาดหวังจากการปฏิบตั ิ
1.7 การกาหนดมาตรฐาน (Standardizing) เป็ นการกาหนดตัวบ่งชี้ ตามความ
คาดหวังโดยผูน้ ิ เทศทบทวนเกี่ยวกับแผนปฏิ บตั ิการ สื่ อที่จาเป็ น เกณฑ์ความสาเร็ จ ระบุวนั เวลาที่
ให้บริ การและการติดตามช่วยเหลือ
1.8 การกระตุน้ เสริ มแรง (Reinforcing) เป็ นการพูดทบทวนความคาดหวังสิ่ ง
ที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
2.3.3.2. พฤติ ก รรมการนิ เ ทศแบบชี้ น าให้ ข้ อ มู ล (Directive Informational
Behaviors)
วิธีการนิเทศแบบชี้นาให้ขอ้ มูลนั้น ผูน้ ิ เทศสามารถประพฤติปฏิบตั ิดว้ ยการพูดการ
ใช้ภาษาท่าทางต่างๆ ได้ แต่ไม่ช้ ี นาหรื อไม่แนะนาวิธีการให้ปฏิ บตั ิ เพียงแต่ให้ขอ้ มูลและวิธีการ
หลายวิธีแก่ครู ได้เลือกปฏิบตั ิ มีวธิ ี การดังนี้

69
2.1 การนาเสนอ (Presenting) เป็ นการนาเสนอข้อมูลจากการสังเกตการณ์สอนของ
ผูน้ ิเทศ เพื่อให้ครู เข้าใจและยอมรับเป้าหมายที่จะต้องเปลี่ยนแปลงจากปั ญหาในการจัดการเรี ยนการ
สอนของครู
2.2 การสร้างความเข้าใจตรงกัน (Clarifying) ผูน้ ิเทศจะสอบถามความคิดเห็นของ
ครู เกี่ยวกับเป้ าหมายที่จะเปลี่ ยนแปลงความจาเป็ นที่ตอ้ งเปลี่ ยนแปลงและวิธีการที่จะเปลี่ ยนแปลง
จากการนาเสนอข้อมูลรายละเอียดที่ได้สังเกตและบันทึก
2.3 การฟัง (Listening) ผูน้ ิเทศตั้งใจฟังความคิดเห็น มุมมองของครู เพื่อให้เข้าใจว่า
ครู มองเห็นและยอมรับเป้าหมายที่จะต้องเปลี่ยนแปลงและปรับปรุ ง
2.4 การแก้ปัญหา (Problem Solving) ผูน้ ิ เทศพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาที่
เป็ นไปได้ เพื่อให้ครู เลือกและให้ครู อธิบายสาเหตุของปัญหาให้ชดั เจน
2.5 การชี้นาแนะนาวิธีการปฏิบตั ิ (Directing) ผูน้ ิ เทศเสนอแนะทางการแก้ปัญหาที่
เป็ นไปได้ให้ครู เลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด พร้อมทั้งให้เหตุผลที่เลือก
2.6 การฟั ง (Listening) ผู น้ ิ เ ทศสอบถามครู เ กี่ ย วกับ แนวทางและวิธี ก ารที่ ค รู
เลือกใช้พร้อมทั้งให้บอกเหตุผล และผูน้ ิเทศให้ขอ้ มูลเพิม่ เติม
2.7 การแนะนา (Directing) ผูน้ ิ เทศกาหนดขอบข่ายหรื อกรอบที่ครู จะต้องปฏิบตั ิ
และดาเนินการ โดยพูดแนะนาครู เกี่ยวกับวิธีการที่ครู เลือกใช้
2.8 การสร้างความเข้าใจตรงกัน (Clarifying) ผูน้ ิ เทศให้ครู อธิ บายซ้ าและเพิ่มเติม
เกี่ยวกับวิธีการและกิจกรรมที่จะปฏิบตั ิ
2.9 การกาหนดมาตรฐาน (Standardizing) ผูน้ ิ เทศช่วยครู กาหนดเกณฑ์การปฏิบตั ิ
ที่เหมาะสมสาหรับพฤติกรรมที่จะแก้ไขและเกณฑ์การตัดสิ นผลสาเร็ จตามเป้ าหมายและกาหนดวัน
เวลาที่จะแล้วเสร็ จ
2.10 การกระตุน้ เสริ มแรง (Reinforcing) ผูน้ ิเทศสรุ ปการประชุมทบทวนเป้ าหมาย
ของการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม เกณฑ์ประเมินความสาเร็ จตามเป้ าหมาย วัน เวลาการติดตามผลและ
สังเกตการสอน0
2.3.3.3. พฤติกรรมการนิเทศแบบร่ วมมือ (Collaborative Behaviors)
วิธีการนิเทศแบบร่ วมมือนั้น ผูน้ ิ เทศและครู จะร่ วมกันตัดสิ นใจในวิธีการแก้ปัญหา
และการปฏิ บ ตั ิ ง านตลอดเวลา ทั้ง ผูน้ ิ เทศและครู จะให้ข ้อเสนอแนะซึ่ ง กันและกัน เพื่ อร่ วมกัน
พิจารณาหาข้อตกลงร่ วมกันในการปฏิบตั ิ มีวธิ ี การดังนี้
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3.1 การสร้างความเข้าใจตรงกัน (Clarifying) ผูน้ ิ เทศทาความเข้าใจกับปั ญหาที่ครู
พูดถึง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับปั ญหาที่ครู ได้นาเสนอ โดยพยายามกระตุน้ ให้ครู ระบุ
สาเหตุของปัญหาและประเด็นของปัญหาให้ชดั เจน
3.2 การฟั ง (Listening) ผูน้ ิ เทศฟั งอย่างตั้งใจ เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจชัดเจนมากขึ้น
เกี่ ย วกับ ปั ญหาความคิ ดเห็ นของครู ที่ มี ต่อปั ญหาการสอนของตนเองก่ อนที่ จะคิ ดพิจารณาแนว
ทางการแก้ปัญหานั้น
3.3 การตอบสนอง (Reflecting) ผูน้ ิเทศตอบสนองด้วยการรับรู ้และปั ญหาของครู
เพื่อให้แน่ใจว่าเข้าใจตรงกันว่าปั ญหาที่แท้จริ งของครู คืออะไร
3.4 การนาเสนอ (Presenting) ผูน้ ิ เทศเสนอทรรศนะและความคิดเห็นของตนเอง
ให้ขอ้ มูลสนับสนุนปั ญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาตามความคิดเห็นของครู เสนอ
ข้อมูลที่ครู อาจจะมองข้ามความสาคัญ
3.5 การสร้างความเข้าใจตรงกัน (Clarifying) ผูน้ ิเทศพยายามทาให้ครู เข้าใจความ
คิ ดเห็ น การรั บรู ้ ของผูน้ ิ เทศให้ชัดเจนมากขึ้ น เพื่อปรั บความเข้าใจตรงกันและมี แนวคิ ดในการ
แก้ปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน
3.6 การแก้ปัญหา (Problem Solving) ผูน้ ิ เทศและครู แลกเปลี่ยนข้อแนะนาและ
ทางเลือกใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาก่อนที่จะร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหา หรื อเลือกทางเลือกใน
การแก้ปัญหาที่เป็ นไปได้และเหมาะสม
3.7 การกระตุ น้ ส่ งเสริ ม (Encouraging) เป็ นการกระตุ น้ ส่ งเสริ มการยอมรั บข้อ
โต้แย้งหรื อข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น ผูน้ ิ เทศต้องยอมรับข้อขัดแย้งและหาทางประนี ประนอมเพื่อ
หาข้อยุติ เพราะความขัดแย้งอาจนามาซึ่ งวิธีการแก้ปัญหาที่ดีและเหมาะสมที่สุด
3.8 การเจรจาตกลงร่ ว มกันเพื่ อ หาข้อยุติ (Negotiating) เป็ นการเจรจาเพื่ อหา
ข้อตกลงร่ วมกันเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็ นที่ยอมรับของครู และผูน้ ิ เทศ เพื่อให้ท้ งั สองฝ่ าย
เห็นด้วยกับรายละเอียดของแนวทางการปฏิบตั ิ
3.9 การกาหนดมาตรฐาน (Standardizing) เป็ นการกาหนดมาตรฐานการปฏิ บตั ิ
เป็ นการตกลงร่ วมกันในรายละเอี ยดของแนวทางและแผนปฏิ บตั ิ รวมทั้ง กาหนด วัน เวลาและ
สถานที่ที่จะดาเนินการตามแผน ว่าใช้สื่ออะไรบ้าง มีใครเป็ นผูร้ ่ วมงานบ้าง
3.10 การตอบสนอง (Reflecting) ผูน้ ิเทศสรุ ปแนวทางและแผนปฏิบตั ิงาน โดยให้
ครู ยอมรับเข้าใจตรงกันในทุกเรื่ อง หรื ออาจให้ครู ทบทวนแผนและแนวทางการปฏิบตั ิอีกครั้งหนึ่ ง
และ มีการจดบันทึ กข้อตกลงร่ วมกันในการปฏิ บตั ิ งาน มี การนัดหมายการดาเนิ นการทุ กขั้นตอน
ตามแผนก่อนนัดการประชุม
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2.3.3.4. พฤติกรรมการนิเทศแบบไม่ ชี้นา (Nondirective Behaviors)
วิธีการนิ เทศแบบไม่ช้ ี นานั้น ผูน้ ิ เทศและครู จะใช้พฤติ กรรมในการพูดคุ ย ทางาน
ร่ วมกับครู โดยที่ครู จะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจด้วยตัวเอง ผูน้ ิเทศเป็ นเพียงผูช้ ่วยในการสนับสนุ นในเรื่ องต่าง
ๆ ที่ครู ขอร้องเท่านั้น มีวธิ ี การดังนี้
4.1 การฟั ง (Listen) ผูน้ ิ เทศฟั งครู พูด ครู เสนอแนวคิ ดความต้องการอย่างตั้งใจ
และพยายามทาความเข้าใจกับเรื่ องที่ครู พูดให้มากที่สุด
4.2 การตอบสนอง (Reflecting) ผูน้ ิ เทศพูดสรุ ปความคิดเห็นตามความต้องการ
ของครู หรื อปั ญหาของครู แสดงความเห็ นใจ สนใจ แต่ ไ ม่ ค วรแสดงความคิ ดเห็ นส่ วนตัวใดๆ
พยายามจับใจความสาคัญในเรื่ องที่พูดให้มากที่สุด
4.3 การสร้างความเข้าใจตรงกัน (Clarifying) ผูน้ ิเทศต้องพยายามทาความเข้าใจ
กับปั ญหาเรื่ องราวที่ ครู พูดให้ละเอี ย ดและชัดเจนตรงกันมากที่ สุ ด หรื ออาจจะให้ขอ้ มู ลเพิ่ มเติ ม
เกี่ ยวกับปั ญหาหรื อเรื่ องราวที่ครู พูด เพื่อให้ครู สามารถมองปั ญหาหลายมุมและได้แนวคิดมุมมอง
มากขึ้น
4.4 การกระตุน้ ส่ งเสริ ม (Encouraging) ผูน้ ิ เทศต้องแสดงออกด้วยความสนใจ
เต็มใจที่จะรับฟังเรื่ องราวปั ญหาต่างๆ ของครู ในขณะที่ครู พยายามพูดแสดงความคิดเห็นความเข้าใจ
เกี่ ยวกับปั ญหา หรื อเรื่ องราวนั้นๆ ให้กระตุ น้ ด้วยคาพูด ใช้ท่ าทางประกอบ รวมทั้งพู ดเสริ มให้
กาลังใจ สนับสนุน ชมเชย
4.5 การตอบสนอง (Reflecting) ผู น้ ิ เทศต้อ งมี ก ารตอบสนองต่ อ การพู ด การ
เสนอของครู ตลอดเวลา พร้อมกับทบทวนความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับเรื่ องที่ครู พูดเพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจตรงกัน แต่ไม่จาเป็ นต้องถอดข้อความการพูดของครู ทุกครั้ง
4.6 การแก้ปัญหา (Problem solving) ผูน้ ิเทศพยายามพูดกระตุน้ ให้ครู พิจารณา
แนวทางการปฏิ บตั ิ หรื อแนวทางการแก้ปัญหาอื่ นๆ โดยให้ครู คิ ดหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
สอบถามรายละเอี ยดของแนวทางการแก้ปั ญหา กระตุ ้นให้คิ ดหาทางเลื อกให้หลากหลาย เพื่ อ
เปรี ยบเทียบและให้ได้ซ่ ึ งวิธีที่เหมาะสมที่สุด โดยให้เวลาในการคิดและพูดอย่างพอเพียง
4.7 การแก้ปัญหา (Problem solving) หลังจากที่ครู ได้แนวทางการแก้ปัญหาแล้ว
ผูน้ ิเทศกระตุน้ ให้ครู พูดอธิ บายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนาวิธีน้ นั ไปแก้ปัญหา รวมทั้งอาจจะให้
อธิ บายผลที่เกิ ดขึ้นจากวิธีอื่นๆที่ไม่ได้เลื อก เพื่อให้ครู มีโอกาสคิดเปรี ยบเทียบแต่ละแนวทางการ
แก้ปัญหาจากผลที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในการใช้แต่ละวิธี
4.8 การนาเสนอ (Presenting) ผูน้ ิ เทศให้ครู นาเสนอปั ญหาและแนวทางหรื อ
วิธีการแก้ปัญหาอีกครั้ง พยายามพูดให้ครู เต็มใจ ตั้งใจที่จะปฏิบตั ิและยอมรับว่าเป็ นความผูกพันและ
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ภาระหน้าที่ในเรื่ องที่ครู ได้ตดั สิ นใจไปแล้ว โดยพยายามให้ครู เลือกวิธีที่ปฏิบตั ิได้จริ งด้วยตนเอง
ภายในระยะเวลาพอสมควรและรับผิดชอบในการดาเนินการ
4.9 การก าหนดมาตรฐาน (Standardizing) ผู ้นิ เ ทศให้ ค รู ก าหนดเกณฑ์ ก าร
ปฏิบตั ิงานกาหนดเวลาแล้วเสร็ จระบุมาตรฐานของผลงานที่จะปฏิบตั ิงานว่างานใดควรเริ่ มก่อนหลัง
และจะเสร็ จเมื่อใด มีความต้องการสื่ ออุปกรณ์ใดบ้างที่จาเป็ น และเมื่อไรที่ครู สามารถอธิ บายและ
ตอบคาถามต่าง ๆ ให้ชดั เจน
4.10 การตอบสนอง (Reflecting) เป็ นการตอบสนองทบทวนเกี่ ยวกับแผนการ
ปฏิบตั ิงานของครู ก่อนจบการประชุ มผูน้ ิ เทศให้ครู สรุ ปแผนกรปฏิบตั ิรายละเอียดของวิธีดาเนิ นงาน
อีกครั้งหลังจากนั้นครู สามารถเริ่ มดาเนินการตามโครงการและแผนปฏิบตั ิน้ นั ได้
กล่ าวโดยสรุ ป ก็คือ แนวคิ ดการนิ เทศแบบพัฒนาการเป็ นการช่ วยเหลื อสนับ สนุ นและ
ส่ งเสริ มครู ให้สามารถพัฒนางานในวิชาชี พของตนเองได้อย่างต่อเนื่ องด้วยตนเอง โดยผูน้ ิ เทศต้อง
พยายามช่ วยสนับสนุ นส่ งเสริ มให้ครู มีระดับพัฒนาการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จนในที่สุดสามารถ
ช่วยให้ครู พฒั นาตนเองและนาตนเองได้
การดูแลให้คาปรึ กษาแนะนา (Mentoring) เป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญในการพัฒนา
วิชาชีพอีกรู ปแบบหนึ่งเพื่อให้การพัฒนาวิชาชี พบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ มีลกั ษณะสาคัญคือเป็ น
การให้การดูแลให้คาปรึ กษา และแนะนาครู บรรจุใหม่ หรื อครู ที่เข้าสู่ วชิ าชีพครู หรื อบุคลากรที่เข้าสู่
ตาแหน่งใหม่ที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อย หรื อบุคลากรที่รับตาแหน่งหน้าที่ใหม่จึงไม่มีความ
ชานาญในหน้าที่ความรับผิดชอบสาหรับวิชาชีพครู
ความหมายและบทบาทหน้ าทีข่ องการดูแลให้ คาปรึ กษาแนะนา (Mentoring)
Corria and McHenry (2002) กล่ าวถึ ง หน้าหน้าที่รับผิดชอบ ของผูด้ ูแลให้คาปรึ กษา
(Mentor)โดยสรุ ปคื อ ผูด้ ู แลให้คาปรึ กษามีหน้าที่ สร้ างความสัมพันธ์ อนั ดี ต่อครู ผูร้ ั บ การปรึ กษา
และมี ส่วนร่ วมในการสั งเกตการสอน วิเคราะห์ ส ะท้อนผล บริ ก ารสื่ ออุ ป กรณ์ การสอนมี ความ
จริ งใจและให้กาลังใจ และมีความภาคภูมิใจในอาชี พ โดยกระบวนการดูแลให้คาปรึ กษาจะต้องมี
การปฏิ บตั ิ อย่างต่อเนื่ องกัน โดยเริ่ มตั้งแต่การวางแผน (Planning) การสอน (Teaching) และการ
ไตร่ ตรองสะท้อนคิ ด (Reflecting) โดยตลอดกระบวนการจะมี ก ารพูดคุ ย ปรึ กษาหารื อกันอย่า ง
ต่อเนื่อง
Diaz – Maggioli (2004: 48) กล่าวว่า การดู แลให้คาปรึ กษาแนะนา (Mentoring) เป็ น
กระบวนการที่ ส่ ง เสริ ม ให้เกิ ด ใฝ่ เรี ย นรู ้ (Active Learning) ซึ่ ง เป็ นกิ จกรรมระหว่า งผูด้ ู แลให้
คาปรึ ก ษาแนะนากับ ครู ซ่ ึ งส่ ง ผลถึ ง ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บ ตั ิ และเกิ ดการร่ วมแรงร่ วมกันใน
การทางาน

73
Dunne and Villani (2007: 30) ได้กล่าวถึ งบทบาทหน้าที่ ของผูท้ าหน้าที่ ให้ดูแลให้
คาปรึ กษาแนะนา (Mentor) คือ ผูท้ าหน้าที่ดูแลให้คาปรึ กษาแนะนาจะทาหน้าที่เป็ น 1) เพื่อนผูใ้ ห้
คาแนะนา (Collegial Guide) โดยการแนะนาแนวทางการปฏิ บตั ิ ที่จาเป็ นและถู ก ต้อง 2) ผูใ้ ห้
คาปรึ กษา (Consultant) คือการเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาในการแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ของการ
พัฒนาวิชาชีพ 3) การเป็ นครู ผมู ้ ีประสบการณ์ (Seasoned Teacher) คือ ผูท้ าหน้าที่ดูแลให้คาปรึ กษา
แนะนา เป็ นผูค้ วามรู ้และประสบการณ์ สามารถให้คาชี้แนะเป็ นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาวิชาชี พ
และสุ ดท้าย 4) บทบาทหน้าที่ของชี้ แนะ (Coach) ถื อเป็ นบทบาทที่ มีความสาคัญโดยมุ่งเน้นการ
สร้างความสัมพันธ์กบั ผูร้ ับการชี้ แนะ การช่วยเหลือให้ผรู ้ ับการชี้ แนะกาหนดวัตถุประสงค์ของการ
พัฒ นาให้ เ กิ ด ความชั ด เจน และมี ค วามเข้า ใจในบทบาทหน้ า ที่ ข องตนเองและผู ้อื่ น โดยมี
กระบวนการที่นามาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพมีข้ นั ตอน ดังนี้
1. ผูท้ าหน้าที่ดูแลให้คาปรึ กษาแนะนา (Mentor) จะร่ วมค้นหาความต้องการจาเป็ นใน
การพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยการวางแผนการสนทนากับครู (Planning Conversation) เพื่อนาไปสู่ การวาง
แผนการพัฒนาวิชาชีพที่ถูกต้องและเหมาะสม
2. การสังเกตการสอนและเก็บรวบรวมข้อมู ล (Coaching Observation and Data
Gathering) เป็ นขั้นตอนของการร่ วมกันพัฒนาวิชาชี พโดยผูด้ ู แลให้คาปรึ กษาแนะนาจะสังเกตการ
สอน และเก็บรวบรวมข้อมูลในวิธีการต่างๆเพื่อสะท้อนผลการปฏิบตั ิการสอน
3. ร่ วมกันไตร่ ตรองสะท้อนคิด (Reflection Conversation) โดยผูด้ ูแลให้คาปรึ กษาและ
ครู ร่วมกันสะท้อนผลการปฏิ บตั ิ การสอน วิเคราะห์ การปฏิ บตั ิ การสอนและพัฒนาแนวทางการ
ปฏิบตั ิการสอนให้มีประสิ ทธิภาพ
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2555: 249-250) กล่าวว่า การดูและให้คาปรึ กษาแนะนา (Mentoring) เป็ น
รู ปแบบการให้การดูแลปรึ กษาและแนะนาครู บรรจุใหม่ หรื อครู ที่เข้าสู่ วิชาชี พครู ที่มีประสบการณ์
ในการสอนน้อย โดยการดู แลให้ค าปรึ ก ษาแนะนา จะต้องมี ก ารเตรี ย มความพร้ อมเป็ นอย่า งดี
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ าหน้าที่ดูแลให้คาปรึ กษาแนะนา (Mentor) จะต้องผ่านการคัดเลือกและมีความ
สมัครใจเต็มใจ
คุณลักษณะที่สาคัญของการเป็ นผูด้ ูแลให้คาปรึ กษาแนะนา (วัชรา เล่าเรี ยนดี , 2555:
275)
1. อุทิศตัวเองทางการศึกษา
2. ร่ วมพัฒนาวิชาชีพของตนเองและของผูท้ ี่ตนเองต้องดูแลให้คาปรึ กษา (Mentee)
3. มีความรู ้ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการเรี ยนรู ้เป็ นอย่างดี
4. เต็มใจที่จะช่วยเหลือผูอ้ ื่น
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5. มีความเที่ยงตรง น่าเชื่อถือ
6. มีทกั ษะในการไตร่ ตรองสะท้อนคิดตนเองและผูอ้ ื่น
7. มีทกั ษะในการฟัง และสื่ อสารด้วยบุคลิกท่าทางที่แสดงความรู ้สึกที่ดีต่อผูอ้ ื่น
กระบวนการดู แลให้คาปรึ กษาแนะนา (MentoringProcess) (วัชรา เล่าเรี ยนดี , 2555:
276) การเป็ นผูด้ ูแลให้คาปรึ กษาแนะนา เป็ นกระบวนการหนึ่ งในการพัฒนาวิชาชี พครู ดังนั้นควรมี
การปฏิบตั ิที่มีความต่อเนื่อง สัมพันธ์กนั และกัน ซึ่ งมีกระบวนการ ดังนี้
1. การวางแผน (Planning)
2. การสอน (Teaching) และการสังเกตการสอน (Observation)
3. การไตร่ ตรองสะท้อนคิด (Reflecting) และการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback)
กระบวนการในการดู แลให้คาปรึ กษาแนะนา เพื่อให้คาปรึ กษาแนะนา จะดาเนิ นการ
เป็ นวัฏจักรต่อเนื่อง แต่ละขั้นตอนจะมีการประชุมหรื ออภิปรายร่ วมกัน
การร่ วมกันไตร่ ตรองและ
สะท้ อนคิด
การประชุม

วงจรการประชุม

การประชุม

ปรึกษาหารื อ

ปรึกษาหารื อ

ปรึกษาหารื อ

หลังการสอน

ก่อนดาเนินการ
การสังเกตการสอนและ
บันทึกข้ อมูล

ภาพที่ 9 วงจรการประชุมปรึ กษาหารื อ (The Cycle of Mentoring Conferencing)
ที่มา : Corria,M.P. McHenry, J.M. The Mentor’s Handbook. Christopher–Gordon Publishing,
Inc., 2002., (อ้างอิงจาก วัชรา เล่าเรี ยนดี,2555: 277)
จากภาพ จะพบว่า วงจรการประชุมปรึ กษาหารื อ ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้น คือ
1. การร่ วมกันไตร่ ตรองสะท้อนคิ ดและการวิเคราะห์ เป็ นการคิ ดไตร่ ตรองที่ ส าคัญ
ครอบคลุมทุกด้านของการปฏิ บตั ิในการเป็ นพี่เลี้ยง การคิดเกี่ ยวกับการคิด และผลของการคิดและ
การปฏิ บ ตั ิ ข องตนเอง เป็ นทัก ษะการคิ ดขั้นสู ง ที่ มี ค วามส าคัญต่ อการพัฒนาตนเอง ในขั้นนี้ ท้ งั
Mentor และผูร้ ับคาปรึ กษา (Mentee) อาจร่ วมกันคิดวิเคราะห์ไตร่ ตรองปั ญหา ประเด็นที่ตอ้ งการ
หรื อวิธีการปฏิบตั ิ หรื อผลการสอนและข้อเสนอแนะ
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2. การประชุ มปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับการดาเนิ นการสอนดาเนิ นการทั้งก่อนและหลังโดย
มี การพู ดคุ ยกันเกี่ ย วกับวัตถุ ประสงค์ข องบทเรี ยนที่ จะสอน ประเด็นส าคัญที ตอ้ งสังเกต วิธีการ
สังเกตและบันทึกข้อมูล ภายหลังการสังเกตการสอนมีการประชุ มอภิปราย ไตร่ ตรองสะท้อนคิ ด
เกี่ยวกับผลการสังเกต อาจมีขอ้ เสนอแนะ ที่สาหรับนาไปใช้พฒั นาต่อไป
3. การสั ง เกตการสอนและบัน ทึ ก ข้อ มู ล การสั ง เกตการสอนส าหรั บ Mentor ที่ ใ ช้
สอดคล้องกับประเด็นที่จะสังเกตและบันทึก ซึ่ งข้อมูลจะเป็ นประโยชน์ต่ออีกฝ่ ายหนึ่ งมากที่สุดใน
การพัฒนางานให้เจริ ญก้าวหน้าและประสบผลสาเร็ จ ดังนั้น เครื่ องมือสังเกตการสอนแต่ละครั้งจะ
ขึ้นอยูก่ บั ข้อมูลและผลการปฏิบตั ิในครั้งก่อนหน้านั้นเป็ นครั้งๆ ไป
4. การดู แลให้คาปรึ กษา (Mentoring) เป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญในการพัฒนา
วิชาชีพเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้โดยควรใช้ผสมผสานกับการพัฒนาวิชาชี พในรู ปแบบ
อื่น เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดในการปฏิบตั ิ ซึ่ งในการวิจยั ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นา
หลักการแนวคิ ดของการดู แลให้ค าปรึ ก ษา (Mentoring) มาใช้ โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูท้ าหน้าที่ ดูแลให้
คาปรึ กษา (Mentor) กับผูท้ าหน้าที่ช้ ี แนะ (Coach) หรื อการนิ เทศรู ปแบบต่างๆ ในทุกกระบวนการ
ขั้นตอนของการชี้แนะและการนิเทศ
3. แนวคิดเกีย่ วกับสมรรถภาพมาตรฐานวิชาชีพทางจิตวิทยาสาหรับครู
วิช าชี พ ครู เ ป็ นวิ ช าชี พ ที่ ไ ด้รั บ การยกย่อ งว่า เป็ นวิ ช าชี พ ชั้น สู ง ซึ่ งเป็ นวิ ช าชี พ ที่ ต้อ งใช้
ระยะเวลาในการศึ ก ษาวิ ท ยาการ การฝึ กฝน การอบรมให้ มี ค วามช านาญ มี ร ะเบี ย บวิ นัย มี
จรรยาบรรณ แห่ งวิชาชี พและมีองค์กรควบคุ มมาตรฐานวิชาชี พ ผูท้ ี่ ประกอบวิชาชี พครู จะต้องมี
คุณลักษณะ และมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากผูท้ ี่ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ เพราะวิชาชี พครู เป็ นวิชาชี พ
ที่ ต้อ งรั บ ภาระส าคัญ ในการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ พัฒ นาสั ง คม และพัฒ นาประเทศจาก
ความสาคัญดังกล่าวได้มีนกั วิชาการ นักการศึกษาและหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับวิชาชี พครู ได้
ให้แนวคิด หลักการและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวกับคุ ณลักษณะของความเป็ นครู คุ ณลักษณะของครู ที่พึง
ประสงค์ ตลอดจนได้มี ก ารก าหนดเกณฑ์ม าตรฐานวิช าชี พ ครู ดัง รายละเอี ย ดที่ จ ะได้นาเสนอ
ต่อไปนี้
มาตรฐานทางวิชาชี พของครู ได้รับการพัฒนาขึ้ นโดย สมาคมส่ งเสริ มสนับสนุ นและการ
ประเมินครู ใหม่ (Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium : INTASC)
(Campbell et al., 1997) ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับและนาไปใช้อย่างกว้างขวางในการจัดทาแฟ้ มสะสม
ผลงานทางวิชาชีพครู มาตรฐานทางวิชาชีพดังกล่าวมี 10 ประการ ดังนี้
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1. มาตรฐานความรู ้เกี่ยวกับเนื้ อหาวิชาที่จะสอน (Knowledge of Subject Matter) ครู มีความ
เข้าใจ ความคิดรวบยอดของเนื้ อหาวิชาเข้าใจถึงเครื่ องมือหรื อวิธีการที่จะช่วยให้สืบค้นเนื้ อหาวิชา
ได้ เข้าใจโครงสร้างของศาสตร์ ที่ตนสอนและสามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ หรื อจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อให้เนื้ อหาวิชาที่เรี ยนมีความหมายสาหรับผูเ้ รี ยนมากขึ้น
2. มาตรฐานความรู ้ เกี่ ยวกับพัฒนาการมนุ ษย์และการเรี ยนรู ้ (Knowledge of Human
Development and Learning) ครู มีความเข้าใจว่านักเรี ยนเรี ยนและพัฒนาการได้อย่างไร สามารถจัด
โอกาสการเรี ยนรู ้ หรื อจัดกิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการทั้งทางสติปัญญา สังคม และพัฒนาการ
ส่ วนบุคคลได้
3. มาตรฐานการปรั บ การเรี ย นการสอนตามความต้อ งการของนัก เรี ย นแต่ ล ะบุ ค คล
(Adapting Instruction for Individual Needs) ครู มีความเข้าใจว่านักเรี ยนมีวิธีการเรี ยนแตกต่างกัน
อย่างไร และสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมการเรี ยนการสอนสนองตอบความแตกต่างระหว่างผูเ้ รี ยน
ได้
4. มาตรฐานความหลากหลายของยุทธศาสตร์ การเรี ยนการสอน (Multiple Instructional
Strategies) ครู มีความเข้าใจและใช้ยุทธศาสตร์ การเรี ยนการสอนอย่างหลากหลาย กระตุ น้ หรื อ
ส่ งเสริ มพัฒนาการในด้านความคิดเชิงวิจารณญาณ ความคิดแก้ปัญหา และทักษะปฏิบตั ิ
5. มาตรฐานแรงจู ง ใจในชั้นเรี ย นและทักษะการจัดการ (Classroom Motivation and
Management Skill) ครู สามารถใช้แรงจูงใจจากกลุ่มและรายบุคคลเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม
ด้านการเรี ยนรู ้ ที่ช่วยกระตุน้ ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเชิ งบวก ความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้
และแรงจูงใจภายในตนเอง
6. มาตรฐานทักษะการสื่ อสาร (Communication Skills) ครู สามารถสื่ อสารโดยใช้ภาษา
และไม่ใ ช้ภาษา (Verbal and Nonverbal) รวมถึ งเทคนิ คการสื่ อสารโดยใช้สื่ออื่นๆ (Media
Communication Techniques) เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการสื บหาความรู ้ การร่ วมมือและการสนับสนุ น
ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรี ยน
7. มาตรฐานทักษะการวางแผนการสอน (Instructional Planning Skills) ครู วางแผนการ
สอนโดยยึดความรู ้ในเนื้อหาวิชา ผูเ้ รี ยน ชุมชน/สังคม และเป้ าหมายของหลักสู ตรเป็ นหลัก
8. มาตรฐานการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน (Assessment of Student Learning) ครู มี
ความเข้า ใจและสามารถใช้วิธี ก ารประเมิ นผลทั้ง เป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการเพื่ อให้เข้า ใจ
พัฒนาการอย่างต่อเนื่องของผูเ้ รี ยนทั้งด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ และทางร่ างกาย
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9. มาตรฐานความมุ่งมัน่ ในวิชาชี พและความรับผิดชอบ (Professional Commitment and
Responsibility) ครู ได้ปฏิบตั ิงานกับนักเรี ยนและมีการประเมินการปฏิบตั ิงานของตนอย่างต่อเนื่ อง
นอกจากนี้ยงั เป็ นผูแ้ สวงหาโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพของตนอยูเ่ สมอ
10. มาตรฐานความเป็ นหุ ้นส่ วนร่ วมกัน (Partnership) ครู มีความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
ผูป้ กครอง องค์กรในชุมชน เพื่อร่ วมสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ทางด้าน Dannileson and Charlotte (2009) ได้กาหนดคุณลักษณะความเป็ นครู ที่จะก้าวสู่
ความเป็ นมืออาชี พ มี 4 ด้าน คือ 1) การวางแผนและการเตรี ยมความพร้อมในการจัดการเรี ยนการ
สอน 2) การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน 3) เทคนิควิธีการจัดการเรี ยนการสอน และ 4) การพัฒนาตนเอง
สู่ การเป็ นมืออาชีพ ซึ่ งมีรายละเอียดของแต่ละด้าน ดังนี้
1. การวางแผนและการเตรี ยมความพร้อม (Planning and Preparation)
1.1 ความรู ้ดา้ นเนื้อหาและทักษะการสอน
1.2 ความรู ้และทักษะของผูเ้ รี ยน
1.3 การเลือกเป้าหมายหรื อจุดประสงค์ของการเรี ยนการสอน
1.4 ความรู ้และทักษะของการเลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม
1.5 การออกแบบการเรี ยนการสอนที่มีความสอดคล้องกัน
1.6 การประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
2. การจัดการสภาพชั้นเรี ยน (The Classroom Environment)
2.1 การสร้างสภาพแวดล้อมในการให้ความเคารพและความสามัคคี
2.2 การสร้างวัฒนธรรมในการเรี ยนรู ้
2.3 การจัดลาดับขั้นตอนในการจัดการเรี ยนรู ้
2.4 การจัดการกับพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
2.5 การจัดการกับพื้นที่ทางกายภาพของชั้นเรี ยน
3. การจัดการเรี ยนการสอน (Instruction)
3.1 การสื่ อสารอย่างถูกต้องชัดเจน
3.2 การมีเทคนิคการการตั้งคาถามและสร้างประเด็นสนทนา
3.3 ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอน
3.4 การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนและสอน
3.5 การแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุน่ และการตอบสนอง
4. ความรับผิดชอบและความเป็ นมืออาชีพ (Professional Responsibilities)
4.1 ผลสะท้อนของการจัดการเรี ยนการสอน
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4.2 การดูแลศึกษาประวัติของผูเ้ รี ยนอย่างถูกต้อง
4.3 การสื่ อสารกับครอบครัวของผูเ้ รี ยน
4.4 การมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนกับชุมชน
4.5 การเติบโตและการพัฒนาอย่างมืออาชีพ
4.6 การแสดงความเป็ นมืออาชีพ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552: 6) ได้กาหนดกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF : HEd) ซึ่ ง
เป็ นกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยระดับคุณวุฒิ
การแบ่งสายวิชา ความเชื่ อมโยงต่อเนื่ องจากคุ ณวุฒิระดับหนึ่ งไปสู่ ระดับที่สูงขึ้นมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ของแต่ละระดับคุณวุฒิ ซึ่ งเพิ่มสู งขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ปริ มาณการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับ
เวลาที่ตอ้ งใช้ ลักษณะของหลักสู ตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ การเปิ ดโอกาสในการเทียบโอนผลการ
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ ซึ่ งเป็ นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความ
มั่น ใจประสิ ท ธิ ผ ลการด าเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิ ตให้บรรลุ คุณภาพตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ของบัณฑิ ต
(Learning Outcome) ซึ่ งเป็ นมาตรฐานขั้นต่ าเชิ ง คุ ณภาพ เพื่ อประกันคุ ณภาพบัณฑิ ตและให้
หน่วยงานและผูเ้ กี่ยวข้องได้เข้าใจและมัน่ ใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต
การเรี ยนรู ้และมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาครุ
ศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตรห้าปี ) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
กาหนดผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังให้บณั ฑิตในสาขาครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ มีมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
ไว้ 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิ สัยในการประพฤติ
อย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่ วนตนและส่ วนรวม ความสามารถใน
การปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิ ยม การพัฒนานิ สัยและการปฏิ บตั ิตนตามศีลธรรม ทั้งใน
เรื่ องส่ วนตัวและสังคม
2. ด้านความรู ้ (Knowledge) หมายถึ ง ความสามารถในการเข้าใจ การนึ ก คิด และการ
นาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริ งในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ
และสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้
3. ด้านทักษะทางปั ญญา (Cognitive Skill) ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และ
ใช้ความรู ้ ความเข้าใจแนวคิ ด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and
Responsibility) หมายถึ ง ความสามารถในการท างานเป็ นกลุ่ ม การแสดงถึ ง ภาวะผูน้ า ความ
รั บผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรั บผิดชอบในการเรี ยนรู ้ ของ
ตนเอง
5. ด้า นทัก ษะการวิเ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลข การสื่ อ สาร และการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถ
ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิ ตศาสตร์และสถิติความสามารถใน
การสื่ อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ทักษะด้านการจัดการเรี ยนรู ้ (Learning Skill) หมายถึง ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้
ในสาขาวิชาเอกและจัดการเรี ยนรู ้ที่มีความหลากหลาย ทั้งแบบเป็ นทางการ (Formal) รู ปแบบกึ่ ง
ทางการ (Non-Formal) และรู ปแบบที่ไม่เป็ นทางการ (Informal) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรี ยนรู ้ สาหรั บผูเ้ รี ยนที่หลากหลายทั้งผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถพิเศษ ผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถปาน
กลาง และผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
ข้อบัง คับ คุ รุ ส ภาว่า ด้วย มาตรฐานวิช าชี พ พ.ศ. 2556 ซึ่ ง ก าหนดให้ผู ป้ ระกอบวิช าชี พ
ทางการศึกษา การเข้าสู่ วิชาชี พต้องมีมาตรฐานความรู ้และประสบการณ์ วิชาชี พตามที่กาหนดจึงจะ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมวดที่ 1 มาตรฐานความรู ้และประสบการณ์วชิ าชีพ ข้อ 6
ผูป้ ระกอบวิชาชี พครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางการศึกษา หรื อเทียบเท่า หรื อมี
คุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู ้และประสบการณ์วชิ าชีพ ดังต่อไปนี้
ก. มาตรฐานความรู ้ ประกอบด้วยความรู ้ ดังต่อไปนี้
1. ความเป็ นครู
2. ปรัชญาการศึกษา
3. ภาษาและวัฒนธรรม
4. จิตวิทยาสาหรับครู
5. หลักสู ตร
6. การจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการชั้นเรี ยน
7. การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
9. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
10. การประกันคุณภาพการศึกษา
11. คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
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ข. มาตรฐานประสบการณ์วชิ าชีพ
ผ่านการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญาทางการศึกษาเป็ นเวลาไม่
น้อยกว่าหนึ่ งปี และผ่านเกณฑ์ก ารประเมิ นปฏิ บตั ิ การสอนตามหลัก เกณฑ์วิธีก าร และเงื่ อนไข
คณะกรรมการคุรุสภา กาหนดดังนี้
1. การฝึ กปฏิบตั ิวชิ าชีพระหว่างเรี ยน
2. การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
หมวด 2 มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ข้อ 11 ผูป้ ระกอบวิชาชี พครู ต้องมีมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ
2. ตัดสิ นใจปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผเู ้ รี ยน
3. มุ่งมัน่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เติบโตเต็มศักยภาพ
4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบตั ิได้จริ งในชั้นเรี ยน
5. พัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพอยูเ่ สมอ
6. จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั คิดวิเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์โดย
เน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผเู ้ รี ยน
7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีระบบ
8. ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผเู ้ รี ยน
9. ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
10. ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
11. แสวงหาและใช้ขอ้ มูลข่าวสารในการพัฒนา
12. สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ในทุกสถานการณ์
หมวด 3 มาตรฐานการปฏิบตั ิตน ข้อ 14 ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษา ต้องมี
มาตรฐานการปฏิบตั ิตนตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางด้านศูนย์พฒั นาวิชาชีพ (คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, 2555: 7) ได้ระบุ
ภารกิ จของนักศึ กษา ฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู เต็มรู ปแบบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านงานวิชาการ
2) ด้านการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ครู 3) ด้านงานกิจกรรมและ 4) ด้านความประพฤติ
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3.1 แนวคิดเกีย่ วกับคุณลักษณะความเป็ นครู
ครู นบั เป็ นบุคลากรวิชาชี พที่ทาหน้าที่เป็ นหลักในด้านการเรี ยนการสอน และส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา เป็ นผูท้ ี่มีความหนักแน่นในด้านวิชาความรู ้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม มี
ความสามารถในการสอน การฝึ กฝนอบรบและถ่ า ยทอดวัฒ นธรรมให้ แ ก่ ศิ ษ ย์เป็ นผู ม้ ี ค วามรู ้
ความสามารถในด้านต่างๆ และเป็ นผูม้ ีความประพฤติเป็ นที่พึงปรารถนาของสังคม ครู จึงเป็ นบุคคล
ที่มีความสาคัญยิ่งต่อสังคม โดยเฉพาะสังคมปั จจุบนั เป็ นสังคมแห่ งการเปลี่ ยนแปลง คุ ณลักษณะ
ของครู ตอ้ งมีความสอดคล้องต่อสภาพการเปลี่ ยนแปลง เพื่อเป็ นต้นแบบและจัดการเรี ยนการสอน
ศิ ษ ย์ใ ห้ศิ ษ ย์มี ค วามรู ้ แ ละมี คุ ณ ลัก ษณะที่ ส อดคล้อ งกับ สภาพสั ง คมในปั จ จุ บ ัน และก่ อ นที่ จ ะ
ทาการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็ นครู ที่ดีน้ นั ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและทาความเข้าใจ
ความหมายของคาว่าครู ก่อนดังนี้
3.2 แนวความคิดคุณลักษณะความเป็ นครู โดยทัว่ ไป
ด้วยสภาพสังคมที่มีการเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว คุ ณลักษณะของความเป็ นครู จึงต้อง
ก้าวให้ทนั ต่อสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังที่ (สุ รพล วังสิ นธ์, 2536: 88) ได้นาเสนอว่า เด็กต้อง
เรี ยนรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมากขึ้ น ต้องรู ้ จกั การทางานเป็ นกลุ่ม มี มนุ ษย์สัมพันธ์ ใจ
กว้างยอมรับความคิดเห็นผูอ้ ื่น และต้องอดทนต่อความยากลาบาก
สมรรถนะแห่ งมาตรฐานวิชาชี พครู
มาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู ้และประสบการณ์
วิช าชี พ มาตรฐานการปฏิ บ ัติง าน และมาตรฐานการปฏิ บ ตั ิ ต น (จรรยาบรรณของวิชาชี พ )โดย
จรรยาบรรณของวิชาชี พได้มีการกาหนดแบบแผนพฤติ กรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชี พ เพื่ อ
ประมวลพฤติกรรมที่เป็ นตัวอย่างของการประพฤติปฏิ บตั ิ ประกอบด้วย พฤติกรรมที่พึงประสงค์
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

82

ภาพที่ 10 มาตรฐานวิชาชีพครู
ที่มา: ครุ สภาสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา. (2536). มาตรฐานการประกอบวิชาชี พ , เข้าถึงเมื่อ
6 พฤษจิกายน. เข้าถึงได้จาก http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?
mid=136&did=254&tid=3&p
ตารางที่ 4 มาตรฐานความรู ้
มาตรฐานความรู้

สาระความรู้

1.ภาษาและ
เทคโนโลยี
สาหรับครู

1. ภาษาไทยสาหรับครู
2. ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
สาหรับครู
3. เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู

2. การ
พัฒนาหลักสู ตร

1.ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา
2.. ประวัติความเป็ นมาและระบบการจัด
การศึกษาไทย
3. วิสยั ทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย
4.ทฤษฎีหลักสู ตร

สมรรถนะ
1. สามารถใช้ทกั ษะในการฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย เพื่อ
การสื่ อความหมายได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถใช้ทกั ษะในการฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ
หรื อภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อการ
สื่ อความหมายได้อย่างถูกต้อง
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ข้ นั พื้นฐาน
1. สามารถวิเคราะห์หลักสู ตร
2. สามารถปรับปรุ งและพัฒนา
หลักสู ตรได้อย่างหลากหลาย
3. สามารถประเมิ นหลักสู ต รได้ท้ งั
ก่อนและหลังการใช้หลักสู ตร
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ตารางที่ 4 มาตรฐานความรู ้(ต่อ)
มาตรฐานความรู้
สาระความรู้

3. การจัดการ
เรี ยนรู ้

5. การพัฒนาหลักสู ตร
6. มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของ
หลักสู ตร
7. การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
8. ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสู ตร
1. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้และการสอน
รู ปแบบการเรี ย นรู ้ และการพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอน
3. การออกแบบและการจัด ประสบการณ์
การเรี ยนรู ้
4. การบู รณาการเนื้ อหาในกลุ่ มสาระ การ
เรี ยนรู ้
5. การบูรณาการการเรี ยนรู ้แบบเรี ยนรวม
6. เทคนิคและวิทยาการจัดการเรี ยนรู ้
7. การใช้และการผลิ ตสื่ อและการพัฒนา
นวัตกรรมในการเรี ยนรู ้
8. การจัดการเรี ยนรู ้แบบยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
9. การประเมินผลการเรี ยนรู ้

4.จิตวิทยาสาหรับ 1.จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ
ครู
มนุษย์
2. จิตวิทยาการศึกษา
3. จิตวิทยาการแนะแนวและให้คาปรึ กษา

.5การวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา

1. หลักการและเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา
2. การสร้างและการใช้เครื่ องมือวัดผล และ

สมรรถนะ
4. สามารถจัดทาหลักสู ตร

1. สามารถนาประมวลรายวิชามา
จัดทาแผนการเรี ยนรู ้รายภาค และ
ตลอดภาค
2. สามารถออกแบบการเรี ยนรู ้ที่
เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน
3. สามารถเลือกใช้ พัฒนา และ สร้าง
สื่ ออุปกรณ์ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน
4. สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและจาแนกระดับ
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนจากการ
ประเมินผล
1. เข้าใจธรรมชาติของผูเ้ รี ยน
2. สามารถช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เรี ยนรู ้
และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน
3. สามารถให้คาแนะนาช่ วยเหลื อ
ผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
4. สามารถส่ งเสริ มความถนัดและ
ความสนใจของผูเ้ รี ยน
1. สามารถวัดและประเมินผลได้ ตาม
สภาพความเป็ นจริ ง
2. สามารถนาผลการประเมินไปใช้
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ตารางที่ 4 มาตรฐานความรู ้(ต่อ)
มาตรฐานความรู้
สาระความรู้
ประเมินผลการศึกษา
3. การประเมินตามสภาพจริ ง
4. การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
5. การประเมินภาคปฏิบตั ิ
6. การประเมินผลแบบย่อยและแบบ
รวม
6. การบริ หารจัดการ 1.ทฤษฎีและหลักการบริ หารจัดการ2.
ในห้องเรี ยน
ภาวะผูน้ าทางการศึกษา
3.การคิดอย่างเป็ นระบบ
4.การเรี ยนรู ้วฒั นธรรมองค์กร
5. มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
6.การติดต่อสื่ อสารในองค์กร
7. การทางานเป็ นทีม
8. การจัดทาโครงงานทางวิชาการ
9. การจัดโครงการฝึ กอาชีพ
10. การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
11. การจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการ
บริ หารจัดการ
12. การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
7. การวิจยั ทาง
1. ทฤษฎีการวิจยั
การศึกษา
2. รู ปแบบการวิจยั
3. การออกแบบการวิจยั
4. กระบวนการวิจยั
5. สถิติเพื่อการวิจยั
6. การวิจยั ในชั้นเรี ยน
7. การฝึ กปฏิบตั ิการวิจยั
8. การนาเสนอผลงานวิจยั
9. การค้นคว้า ศึกษางานวิจยั ในการ

สมรรถนะ
ในการปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้และ
หลักสู ตร

1. มีภาวะผูน้ า
2. สามารถบริ หารจัดการในชั้นเรี ยน
3. สามารถสื่ อสารได้อย่างมีคุณภาพ
4. สามารถในการประสานประโยชน์
5.สามารถนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ใน
การบริ หารจัดการ

1. สามารถน าผลการวิ จัย ไปใช้ใ นการ
จัดการเรี ยนการสอน
2. สามารถทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการ
สอนและพัฒนาผูเ้ รี ยน
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ตารางที่ 4 มาตรฐานความรู ้(ต่อ)
มาตรฐานความรู้

8. นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
การศึกษา

9. ความเป็ นครู

สาระความรู้
สมรรถนะ
พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
10. การใช้กระบวนการวิจยั ในการแก้ปัญหา
11. การเสนอโครงการเพื่อทาวิจยั
1. แนวคิดทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรม 8. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาที่ส่งเสริ มการพัฒนาคุณภาพการ
สารสนเทศการศึกษา
เรี ยนรู ้
2. เทคโนโลยีและสารสนเทศ
3. การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ
4. แหล่งการเรี ยนรู ้และเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
5. การออกแบบ การสร้าง การนาไปใช้การ
ประเมินและการปรับปรุ งนวัตกรรม
1. ความสาคัญของวิชาชีพครู
9. ความเป็ นครู
บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู
2. พัฒนาการของวิชาชีพครู
3. คุณลักษณะของครู ที่ดี
4. การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
5. การเสริ มสร้างศักยภาพและสมรรถภาพ
ความเป็ นครู
6. การเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้และการเป็ น
ผูน้ าทางวิชาการ
7. เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
8. จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
9. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
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ตารางที่ 5 มาตรฐานประสบการณ์วชิ าชีพครู
มาตรฐาน
ประสบการณ์
วิชาชี พครู

สาระความรู้

1. การฝึ กปฏิบตั ิ 1. การบู ร ณาการความรู ้ ท้ งั หมดมาใช้ในการฝึ ก
วิชาชีพ
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา
ระหว่างเรี ยน 2. ฝึ กปฏิบตั ิการวางแผนการศึกษาผูเ้ รี ยน โดยการ
สังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูล และนาเสนอผล
การศึกษา
3. มี ส่ วนร่ วมกับสถานศึ กษาในการพัฒ นาและ
ปรับปรุ งหลักสู ตร รวมทั้งการนาหลักสู ตรไปใช้
4. ฝึ กการจัดทาแผนการเรี ยนรู ้ร่วมกับ
สถานศึกษา
5. ฝึ กปฏิบตั ิการดาเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
จัดการเรี ยนรู ้ โดยเข้าไป มีส่วนร่ วมในสถานศึกษา
6. การจัดทาโครงงานทางวิชาการ
2.การปฏิบตั ิการ 1. การบู ร ณาการความรู ้ ท้ ัง หมดมาใช้ใ นการ
สอนใน
ปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา
สถานศึกษา 2. การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ น
ในสาขาวิชา สาคัญ
เฉพาะ
3. การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
4. การเลือกใช้ การผลิตสื่ อและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้
5. การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรี ยนรู ้
6. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
7. การทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
8. การนาผลการประเมินมาพัฒนา การจัดการ
เรี ยนรู ้และพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
9. การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรี ยนรู ้
10. การสัมมนาทางการศึกษา

สมรรถนะ
1. สามารถศึกษาและแยกแยะ
ผูเ้ รี ยนได้ตามความแตกต่างของ
ผูเ้ รี ยน
2. สามารถจัดทาแผนการเรี ยนรู ้
3. สามารถฝึ กปฏิบตั ิการสอน
ตั้งแต่การจัดทาแผนการสอน
ปฏิบตั ิการสอนประเมินผลและ
ปรับปรุ ง
4. สามารถจัดทาโครงงานทาง
วิชาการ

1. สามารถจัดการเรี ยนรู ้ใน
สาขาวิชาเฉพาะผูเ้ รี ยน
2. สามารถประเมิน ปรับปรุ ง และ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ให้
เหมาะสมกับศักยภาพของ
3. สามารถทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อ
พัฒนาผูเ้ รี ยน
4. สามารถจัดทารายงานผลการ
จัดการเรี ยนรู ้และการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
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มาตรฐานที่ 1 ปฏิ บตั ิกิจกรรมทางวิชาการเกี่ ยวกับการพัฒนาวิชาชี พครู อยู่เสมอ หมายถึ ง
การศึ ก ษาค้นคว้า เพื่ อพัฒ นาตนเอง การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิช าการ และการเข้า ร่ วม กิ จ กรรม
ทางวิชาการที่ องค์การหรื อหน่ วยงาน หรื อสมาคมจัดขึ้น เช่ น การประชุ ม การอบรม การสัมมนา
และการประชุมปฏิบตั ิการ เป็ นต้น ทั้งนี้ตอ้ งมีผลงานหรื อรายงานที่ปรากฏชัดเจน
มาตรฐานที่ 2 ตัดสิ นใจปฏิ บตั ิ กิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึ งถึ งผลที่ จะเกิ ดแก่ผูเ้ รี ยนหมายถึ ง
การเลื อกอย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวังดี ต่อผูเ้ รี ยน ดังนั้น ในการเลื อกกิ จกรรมการเรี ยน
การสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ครู ตอ้ งคานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผเู ้ รี ยนเป็ นหลัก
มาตรฐานที่ 3 มุ่งมัน่ พัฒนาผูเ้ รี ยนได้เต็มตามศักยภาพหมายถึง การใช้ความพยายามอย่าง
เต็มความสามารถของครู ที่ จะให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดการเรี ยนรู ้ ให้มากที่สุ ด ตามความถนัด ความสนใจ
ความต้องการ โดยวิเคราะห์วนิ ิจฉัยปัญหาความต้องการที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
ที่จะให้ได้ผลดี กว่าเดิม รวมทั้งการส่ งเสริ มพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
อย่างเป็ นระบบ
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิ บตั ิ ได้เกิ ดผลจริ งหมายถึง การเลื อกใช้
ปรับปรุ ง หรื อสร้างแผนการสอน บันทึกการสอน หรื อเตรี ยมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถ
นาไปใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอน ให้ผเู ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพอยูเ่ สมอหมายถึง การประดิษฐ์
คิดค้น ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุ งเครื่ องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่ งพิมพ์ เทคนิ ควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
บรรลุจุดประสงค์ของการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที่ 6 จัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนโดยเน้นผลถาวรที่ เ กิ ดแก่ ผูเ้ รี ย น หมายถึ ง
การจัดการเรี ย นการสอนที่ มุ่ง เน้นให้ผูเ้ รี ยนประสบผลสาเร็ จในการแสวงหาความรู ้ ตามสภาพ
ความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบตั ิจริ ง และสรุ ปความรู ้ท้ งั หลายได้ดว้ ยตนเองก่อให้เกิดค่านิ ยม
และนิสัยในการปฏิบตั ิจนเป็ นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเ้ รี ยนตลอดไป
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีระบบหมายถึง การรายงาน
ผลการพัฒ นาผู เ้ รี ย นที่ เ กิ ด จากการปฏิ บ ัติ ก ารเรี ย นการสอนให้ ค รอบคลุ ม สาเหตุ ปั จ จัย และ
การดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยครู นาเสนอรายงานการปฏิบตั ิในรายละเอียด ดังนี้
1. ปั ญหาความต้องการของผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งได้รับการพัฒนา และเป้ าหมายของการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
2. เทคนิค วิธีการ หรื อนวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่นามาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเ้ รี ยน และขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรื อนวัตกรรมนั้น ๆ
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3. ผลการจั ด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนตามวิ ธี ก ารที่ ก าหนด ที่ เ กิ ด กั บ ผู ้เ รี ยน
4. ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรั บ ปรุ ง และพัฒนาผูเ้ รี ย นให้ไ ด้ผ ลดี ยิ่ง ขึ้ น
มาตรฐานที่ 8 ปฏิ บตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผูเ้ รี ยน หมายถึง การแสดงออกการประพฤติ
และปฏิบตั ิในด้านบุคลิกภาพทัว่ ไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริ ยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็ น
ครู อย่างสม่าเสมอ ที่ทาให้ผเู ้ รี ยนเลื่อมใสศรัทธา และถือเป็ นแบบอย่าง
มาตรฐานที่ 9 ร่ วมมื อกับผูอ้ ื่ นในสถานศึ กษาอย่างสร้ างสรรค์หมายถึ ง การตระหนักถึ ง
ความส าคัญ รับฟั งความคิ ดเห็ น ยอมรั บในความรู ้ ความสามารถ ให้ความร่ วมมื อในการปฏิ บ ตั ิ
กิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อนร่ วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของสถานศึกษา และร่ วม
รับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทานั้น
มาตรฐานที่ 10 ร่ ว มมื อ กับ ผู ้อื่ น ในชุ ม ชนอย่ า งสร้ า งสรรค์ ห มายถึ ง การตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู ้ความสามารถ ของบุคคลอื่นในชุมชน และร่ วมมือ
ปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่ งกันและกัน และ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกันด้วยความเต็มใจ
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ขอ้ มู ลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึ ง การค้นหา สังเกต
จดจา และรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับ
วิชาชี พครู สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ อย่า งมี เหตุ ผล และใช้ข ้อมู ลประกอบการแก้ปั ญหา พัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 12 สร้ า งโอกาสให้ผูเ้ รี ย นได้เรี ย นรู ้ ใ นทุ ก สถานการณ์ หมายถึ ง การสร้ า ง
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยการนาเอาปั ญหาหรื อความจาเป็ นในการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเรี ยน
และการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรี ยนมากาหนดเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาของ
ผูเ้ รี ย นที่ ถาวร เป็ นแนวทางในการแก้ปั ญหาของครู อีก แบบหนึ่ ง ที่ จะนาเอาวิก ฤติ ต่า ง ๆ มาเป็ น
โอกาส ในการพัฒนา ครู จาเป็ นต้องมองมุมต่าง ๆ ของปั ญหาแล้วผันมุมของปั ญหาไปในทางการ
พัฒนา กาหนดเป็ นกิจกรรมในการพัฒนาของผูเ้ รี ยน ครู จึงต้องเป็ นผูม้ องมุมบวกในสถานการณ์ต่าง
ๆ ได้ กล้าที่จะเผชิญกับปั ญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปั ญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์
หรื อแง่มุมแบบตรงตัว ครู สามารถมองหักมุมในทุก ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่นาสู่ ผล
ก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน
จรรยาบรรณต่อตนเอง
ผูป้ ระกอบวิช าชี พ ทางการศึ ก ษา ต้อ งมี วินัย ในตนเอง พัฒ นาตนเองด้า นวิ ช าชี พ
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทนั ต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเ่ สมอ
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จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
1. ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่ อสัตย์สุจริ ต รับผิดชอบต่อวิชาชี พ
และเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
จรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ
2. ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลื อ ส่ งเสริ ม ให้กาลังใจ
แก่ศิษย์และผูร้ ับบริ การ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
3. ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้อง
ดีงามแก่ศิษย์และผูร้ ับบริ การ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
4. ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา
และจิตใจ
5. ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทาตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อความเจริ ญทางกาย
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผูร้ ับบริ การ
6. ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริ การด้วยความจริ งใจและเสมอภาค โดยไม่
เรี ยกรับหรื อยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ
7. ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้ อกูลซึ่ งกันและกันอย่างสร้ างสรรค์โดย
ยึดมัน่ ในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
จรรยาบรรณต่อสังคม
8. ผูป้ ระกอบวิช าชี พ ทางการศึ ก ษา พึ งประพฤติ ปฏิ บ ตั ิ ต นเป็ นผูน้ าในการอนุ รัก ษ์และ
พัฒนาเศรษฐกิ จ สัง คม ศาสนา ศิ ลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่ งแวดล้อม รัก ษาผลประโยชน์ของ
ส่ วนรวมและยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
จรรยาบรรณต่อตนเอง
ครู ตอ้ งมีวินยั ในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทนั ต่อการ
พัฒนาทางวิท ยาการ เศรษฐกิ จ สังคม และการเมื องอยู่เสมอ โดยต้องประพฤติ และละเว้นการ
ประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ตารางที่ 6 จรรยาบรรณต่อตนเอง
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์

พฤติกรรมที่ไม่ พงึ ประสงค์

1. ประพฤติ ต นเหมาะสมกั บ สถานภาพและเป็ น
แบบอย่างที่ดี
2. ประพฤติ ต นเป็ นแบบอย่างที่ ดีในการดาเนิ นชี วิต
ตามประเพณี และวัฒนธรรมไทย
3 . ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย
ให้สาเร็ จอย่างมีคุณภาพตามเป้ าหมายที่กาหนด
4. ศึกษา หาความรู ้ วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และสะสมผลงานอย่างสม่าเสมอ
5. ค้นคว้า แสวงหา และนาเทคนิคด้านวิชาชีพ ที่พฒั นา
และก้า วหน้ า เป็ นที่ ย อมรั บ มาใช้แ ก่ ศิ ษ ย์แ ละ
ผูร้ ับบริ การให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์

1. เกี่ ยวข้องกับอบายมุ ขหรื อเสพสิ่ งเสพติ ดจนขาดสติ
หรื อแสดงกิริยาไม่สุภาพเป็ นที่น่ารังเกียจในสังคม
2. ประพฤติ ผิดทางชู ้สาวหรื อมี พฤติ กรรมล่วงละเมิ ด
ทางเพศ
3. ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรื อร้น ความเอาใจ
ใส่ จนเกิดความเสี ยหายในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่
4.ไม่รับรู ้หรื อไม่แสวงหาความรู ้ใหม่ ๆ ใน การ จัดการ
เรี ยนรู ้ และการปฏิบตั ิหน้าที่
5. ขัดขวางการพัฒนาองค์การจนเกิดผลเสี ยหาย

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ครู ตอ้ งรัก ศรั ท ธา ซื่ อสัตย์สุ จริ ต รั บ ผิดชอบต่ อวิช าชี พ และเป็ นสมาชิ ก ที่ดีขององค์ก ร
วิชาชีพ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตารางที่ 7 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์

พฤติกรรมที่ไม่ พงึ ประสงค์

1. แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ
2. รักษาชื่อเสี ยงและปกป้ องศักดิ์ศรี แห่งวิชาชีพ
3. ยกย่องและเชิดชูเกียรติผมู ้ ีผลงานในวิชาชีพ ให้
สาธารณชนรับรู ้
4. อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ
5. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต
ตามกฎ ระเบียบ และแบบแผนของทางราชการ
6. เลือกใช้หลักวิชาที่ถูกต้อง สร้างสรรค์
เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
7. ใช้องค์ความรู ้หลากหลายในการปฏิบตั ิหน้าที่ และ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั สมาชิกในองค์การ
8. เข้าร่ วมกิจกรรมของวิชาชีพหรื อองค์กรวิชาชีพอย่าง
สร้างสรรค์

1. ไม่แสดงความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพ
2. ดูหมิ่น เหยียดหยาม ให้ร้ายผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ
ศาสตร์ในวิชาชีพ หรื อองค์กรวิชาชีพ
3. ประกอบการงานอื่นที่ไม่เหมาะสมกับการเป็ นผู ้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
4. ไม่ซื่อสัตย์สุจริ ต ไม่รับผิดชอบ หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎ ระเบียบ หรื อแบบแผนของทางราชการจน
ก่อให้เกิดความเสี ยหาย
5. คัดลอกหรื อนาผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
6. ใช้หลักวิชาการที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบตั ิวชิ าชีพ
ส่งผลให้ศิษย์หรื อผูร้ ับบริ การเกิดความเสี ยหาย
7. ใช้ความรู ้ทางวิชาการ วิชาชีพ หรื ออาศัย องค์กร
วิชาชีพแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรื อผูอ้ ื่นโดย
มิชอบ
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จรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ
1. ครู ตอ้ งรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม ให้กาลังใจแก่ศิษย์และผูร้ ับบริ การตาม
บทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
2. ครู ต้อ งส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ทัก ษะ และนิ สั ย ที่ ถู ก ต้อ งดี ง ามแก่ ศิ ษ ย์แ ละรั บ
บริ การ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
3. ครู ตอ้ งประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
4. ครู ตอ้ งไม่กระทาตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อความเจริ ญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และ
สังคมของศิษย์และผูร้ ับบริ การ
5. ครู ต้อ งให้ บ ริ การด้ว ยความจริ งใจและเสมอภาค โดยไม่ เ รี ยกรั บ หรื อยอมรั บ
ผลประโยชน์ จากการใช้ตาแหน่ งหน้าที่โดยมิชอบโดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตาม
แบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตารางที่ 8 จรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์

พฤติกรรมที่ไม่ พงึ ประสงค์

1. ให้คาปรึ กษาหรื อช่วยเหลือศิษย์และผูร้ ับบริ การด้วย
ความเมตตากรุ ณาอย่างเต็มกาลังความสามารถและ
เสมอภาค
2. สนับสนุนการดาเนินงานเพื่อปกป้ องสิ ทธิเด็ก
เยาวชน และผูด้ อ้ ยโอกาส
3. ตั้งใจ เสี ยสละ และอุทิศตนในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ เพื่อให้ศิษย์และผูร้ ับบริ การได้รับการพัฒนา
ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
แต่ละบุคคล
4. ส่งเสริ มให้ศิษย์และผูร้ ับบริ การสามารถแสวงหา
ความรู ้ได้ดว้ ยตนเองจากสื่ อ อุปกรณ์ และ แหล่ง
เรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย
5. ให้ศิษย์และผูร้ ับบริ การ มีส่วนร่ วมวางแผนการ
เรี ยนรู ้ และเลือกวิธีการปฏิบตั ิที่เหมาะสม กับ
ตนเอง
6. เสริ มสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์และผูร้ ับบริ การ
ด้วยการรับฟังความคิดเห็น ยกย่อง ชมเชย และให้
กาลังใจอย่างกัลยาณมิตร

1. ลงโทษศิษย์อย่างไม่เหมาะสม
2. ไม่ใส่ใจหรื อไม่รับรู ้ปัญหาของศิษย์หรื อ
ผูร้ ับบริ การจนเกิดผลเสี ยหายต่อศิษย์หรื อ
ผูร้ ับบริ การ
3. ดูหมิ่นเหยียดหยามศิษย์หรื อผูร้ ับบริ การ
4. เปิ ดเผยความลับของศิษย์หรื อผูร้ ับบริ การเป็ นผล
ให้ได้รับความอับอายหรื อเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
5. จูงใจ โน้มน้าว ยุยงส่งเสริ มให้ศิษย์หรื อ
ผูร้ ับบริ การปฏิบตั ิขดั ต่อศีลธรรมหรื อ
กฎระเบียบ
6. ชักชวนใช้จา้ งวานศิษย์หรื อผูร้ ับบริ การให้
จัดซื้อ จัดหาสิ่ งเสพติดหรื อเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
อบายมุข
7. เรี ยกร้องผลตอบแทนจากศิษย์หรื อผูร้ ับบริ การใน
งานตามหน้าที่ที่ตอ้ งให้บริ การ
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จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ
1. ครู พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมัน่ ในระบบคุณธรรม สร้าง
ความสามัค คี ใ นหมู่ค ณะ โดยพึ งประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติก รรม ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ตารางที่ 9 จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์

พฤติกรรมที่ไม่ พงึ ประสงค์

1. เสี ยสละ เอื้ ออาทร และให้ความช่ วยเหลื อผูร้ ่ วม 1. ปิ ดบังข้อมูลข่าวสารในการปฏิ บัติงาน จนทาให้
ประกอบวิชาชีพ
เกิดความเสี ยหายต่องานหรื อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ
2. มีความรัก ความสามัคคี และร่ วมใจกันผนึ กกาลัง 2. ปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยตาหนิ ให้ร้ายผูอ้ ื่นใน
ในการพัฒนาการศึกษา
ความบกพร่ องที่เกิดขึ้น
3. สร้างกลุ่มอิทธิพลภายในองค์การหรื อกลัน่ แกล้ง ผู ้
ร่ วมประกอบวิชาชีพให้เกิดความเสี ยหาย
4. เจตนาให้ขอ้ มูลเท็จทาให้เกิ ดความเข้าใจผิดหรื อ
เกิดความเสี ยหายต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ
5. วิพากษ์ วิจารณ์ ผูร้ ่ วมประกอบวิชาชี พ ในเรื่ องที่
ก่อให้เกิดความเสี ยหายหรื อแตกความสามัคคี

จรรยาบรรณต่อสังคม
ครู พึ ง ประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ต นเป็ นผู น้ าในการอนุ รั ก ษ์แ ละพัฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่ งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่ วนรวมและยึดมัน่ ในการปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตยอันมีพ ระมหากษัตริ ย ์ ทรงเป็ นประมุ ข โดยพึงประพฤติ และละเว้นการ
ประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตารางที่ 10 จรรยาบรรณต่อสังคม
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์

พฤติกรรมที่ไม่ พงึ ประสงค์

1. ยึดมัน่ สนับสนุน และส่งเสริ มการปกครองระบอบ 1. ไม่ให้ความร่ วมมือหรื อสนับสนุนกิจกรรมของ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ชุมชนที่จดั เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาทั้ง
ประมุข
ทางตรงหรื อทางอ้อม
2. นาภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมมาเป็ น
2. ไม่แสดงความเป็ นผูน้ าในการอนุรักษ์หรื อพัฒนา
ปั จจัยในการจัดการศึกษาให้เป็ นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ส่วนรวม
ปั ญญาหรื อสิ่ งแวดล้อม
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ตารางที่ 10 จรรยาบรรณต่อสังคม (ต่อ)
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์

พฤติกรรมที่ไม่ พงึ ประสงค์

3. จัดกิจกรรมส่งเสริ มให้ศิษย์เกิดการเรี ยนรู ้และ
สามารถดาเนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป็ นผูน้ าในการวางแผนและดาเนินการเพื่ออนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมพัฒนาเศรษฐกิจ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม

3. ไม่ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์
หรื อพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
4. ปฏิบตั ิตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชุมชนหรื อสังคม

4. แนวคิด ทฤษฏีการเรียนรู้ การสร้ างความรู้ ด้วยตนเอง
ทฤษฎี การสร้ างความรู ้ ด้วยตนเอง (Constructivism) เป็ นทฤษฎี การเรี ยนรู ้ ต้ งั อยู่บนพื้นฐาน
หลัก การหรื อการอ้า งอิ งหลักฐานเพื่ อให้ได้ขอ้ สรุ ป โดยที่โครงสร้ างและมุ มมองเป็ นผลมาจาก
ประสบการณ์และระเบียบแบบแผนทางความคิดของผูเ้ รี ยนแต่ละคน การเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีการ
สร้ างความรู ้ ดว้ ยตนเอง มุ่งเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้สามารถแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ ที่คลุ่มเครื อโดยให้
ความสนใจศึกษากระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการกระทาของตนเอง เมื่อเกิดปั ญหาหรื อความขัดแย้งทาง
ปั ญญาขึ้ นบุคคลจะใช้โครงสร้ างทางปั ญญา (Cognitive Structure) ที่ มีอยู่เดิ มทาปฏิ สัมพันธ์กบั
สิ่ งแวดล้อมหรื อเพื่อนๆ ที่อยูร่ อบข้าง ความขัดแย้งทางปั ญญาจะเป็ นแรงจูงใจให้เกิดการไตร่ ตรอง
(Reflection) อันเป็ นกิ จกรรมของการตรวจสอบ และปรับเปลี่ ยนสมมติฐานทางความคิดด้วยเหตุ
และผล ซึ่ งนาไปสู่ การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปั ญญาต่อไป (สุ เทพ อ่วมเจริ ญ, 2547: 58-59)
ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิส ต์เป็ นทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ดัง นั้นตัวทฤษฎี ไ ม่ มี รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ
วิธีการจัดการเรี ยนการสอนไม่มีสาหรับการสอน Henrique (1997 อ้างถึงใน สุ เทพ อ่วมเจริ ญ, 2555)
ได้ศึ ก ษาทฤษฎี ค อนสรั ค ติ วิ ส ท์และตี ค วามทฤษฎี น้ ี โดยพิ จ ารณาจากมุ ม มองด้า นปรั ช ญาด้า น
จิตวิทยา ด้านญาณวิทยา ด้านการเรี ยนการสอนและจาแนกทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ได้เป็ น 4 แนวคิค
ได้แก่
1. แนวคิ ด คอนสตรั ค ติ วิส ต์ ก ระบวนการทางสมองในการประมวลผล (Information
Processing Approach)
2. แนวคิดอินเตอร์เอกทีฟคอนสตรัคติวสิ ต์ (Interactive Constructivist Approach)
3. แนวคิดคอนสตรัคติวสิ ต์เชิงสังคม (Social Constructivist Approach)
4. แนวคิคเรคิคอลคอนสตรัคติวสิ ต์ (Redical Constructivist Approach)
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ท้ งั 4 แนวคิดมีขอ้ ตกลงเบี้องต้นที่อยู่ภายใต้ทฤษฎี คอนสตรัคติ
วิสต์เหมีอนกันสรุ ปได้ 3 ประการคือ
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1. การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่ เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลผูเ้ รี ยนเป็ นผูร้ ับผิดชอบการเรี ยนรู ้
ของตนไม่มีบุคคลใดสามารถเรี ยนรู ้แทนกันได้
2. ความรู ้ความเข้าใจและความเชื่อที่มีอยูเ่ ดิมส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้
3. ความขัดแย้งทางความคิ ดเอื้ออานวยให้บุคคลเกิ ดการเรี ยนรู ้ เพื่อลดความขัดแเย้งทาง
ความคิด
ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิส ต์แ สดงให้ เห็ น จุ ด เปลี่ ย นทางด้า นการศึ ก ษากล่ า วคื อ เปลี่ ย นจาก
รู ปแบบการศึกษาที่อยูบ่ นพื้นฐานตามทฤษฎีพฤติกรรมนิ ยม (Behaviorism) ซึ่ งเน้นเรี่ องเชาว์ปัญญา
(Intelligence) จุดประสงค์ (Domain of Objective) ระดับความรู ้ (Level of Knowledge) และการให้
แรงเสริ ม (Reinforcement) มาเป็ นรู ปแบบการจัดการศึกษาเน้นทฤษฎีความรู ้ความคิด (Cognitive
Theory) ที่ เ ป็ นพื้ น ฐานส าคัญ ของการจัด การเรี ยนรู ้ ต ามแนวคิ ด ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์
(Constructivist Learning) ที่มีความเชี่ อว่าผูเ้ รี ยนสามารถสร้างความรู ้ ของตนเอง (Constructivist
Theory Knowledge) จากปฎิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม (Gagnon and Collay, 2001: 1, อ้างถึงใน สุ เทพ
อ่วมเจริ ญ, 2555)
ข้อตกลงเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
1. ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างความรู ้เมี่อทากิจกรรมการเรี ยนรู ้
2. ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างความรู ้ เกี่ ยวกับสัญลักษณ์ หรื อสร้ างความหมาย เมื่อผูเ้ รี ยนปฏิ บตั ิ
กิจกรรม
3. ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างความรู ้เกี่ยวกับสังคมเมื่อต้องการนาความหมายที่ตนเองสร้างขึ้นไป
มีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
Gagnon and Collay (2001:2, อ้างถึงใน สุ เทพ อ่วมเจริ ญ, 2555) เสนอแนวคิดการออกแบบ
การเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ (Constctivist Learning Design) ว่าประกอบด้วย 6 ส่ วนที่
สาคัญ ได้แก่สถานการณ์ (Situation) การจัดกลุ่ม (Grouping) การเชื่อมโยง (Bridge) การซักถาม
(Questions) การจัดแสดงผลงาน (Exhibit) และการสะท้อนความรู ้สึกในการปฏิบตั ิงาน (Reflection)
โดยการในออกแบบครั้งนี้ เพื่อกระตุน้ ให้ครู ผสู ้ อนวางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และสะท้อน
กระบวนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน (Reflection about the Process of Student Learning) ครู จะจัด
สถานการณ์ เพื่อให้นกั เรี ยนอธิ บายเลือกกระบวนการในการจัดกลุ่ม (Grouping) นักเรี ยนหรื อสื่ อ
อุปกรณ์สาหรับใช้ในการอธิบายสถานการณ์พยายามสร้างความเชื่อมโยง (Bridge) ระหว่างสิ่ งที่เป็ น
ความรู ้เดิมของนักเรี ยนกับสิ่ งที่นกั เรี ยนต้องการจะเรี ยนรู ้ สรุ ปคุณลักษณะของทฤษฎีคอนสตรัคติวิ
สต์มีดงั นี้ 1) ผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ความเข้าใจในสิ่ งที่เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง 2) การเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ข้ ึนกับ
ความรู ้ เดิ ม และความเข้าใจที่มีอยู่ในปั จจุบนั 3) การมีปฏิ สัมพันธ์ ต่อสังคมมีความสาคัญต่อการ

95
เรี ยนรู ้ 4) การจัดสิ่ งแวดล้อมกิ จกรรมที่คล้ายคลึงกับชี วิตจริ งทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ อย่างมี
ความหมาย
นอกจากนี้ Zahoric (1995: 11-2, อ้างถึงใน สุ เทพ อ่วมเจริ ญ, 2555) อธิ บายเกี่ยวกับการ
สร้างความรู ้ ของบุคคลสรุ ปได้วา่ ความรู ้ไม่ใช่สิ่งที่อยูภ่ ายนอกตัวของบุคคลความรู ้ถูกสร้ างขึ้นใน
ขณะที่ บุ ค คลพยายามให้ ค วามหมายกับ ประสบการณ์ ข องตนเองความรู ้ เ ป็ นข้อ สรุ ปอย่ า ง
สมเหตุสมผลจากข้อมูลที่มีอยูใ่ นขณะนั้นส่ วนการเรี ยนรู ้ซาโฮริ คมองว่าเป็ นกระบวนการที่ไม่หยุด
นิ่งการที่บุคคลได้รับประสบการณ์ใหม่ๆอยูต่ ลอดเวลาทาให้ความรู ้ของบุคคลเปลี่ยนแปลงไป การ
เปลี่ ย นแปลงความรู ้ ของบุ คคลเกิ ดจากกระบวนการที่ สาคัญ 2 อย่า งคื อกระบวนการดู ดซับ
(Assimilation) และการปรับให้เหมาะสม (Accommodation) กระบวนการดูดซับเกิ ดขึ้นเมื่อสิ่ งที่
บุคคลรับความรู ้ใหม่ที่มีโครงสร้ างสอดคล้องกับโครงสร้างความรู ้เดิ มที่มีอยู่กระบวนการปรับให้
เหมาะสมเกิดขึ้น เมี่อสิ่ งที่บุคคลรับความรู ้ใหม่มีโครงสร้างเเตกต่างจากโครงสร้างความรู ้เดิมที่มีอยู่
ทาให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างความรู ้เดิมให้เหมาะสมกับโครงสร้างความรู ้ที่รับเข้ามาใหม่
ตารางที่ 11 การสังเคราะห์รูปแบบการสอนตามวิธีการคอนสตรัคติวสิ ต์
ขั้นตอน
Gagnon and Collay
Zahoric
(2001: 2)
(1995: 11-12)
ขั้นที่ 1
สถานการณ์ (Situation)
กระบวนการดูดซับ
(Assimilation)
ขั้นที่ 2
การจัดกลุ่ม (Grouping)
การปรับให้เหมาะสม
(Accommodation)
ขั้นที่ 3
การเชื่อมโยง (Bridge)

ผลการสั งเคราะห์
สถานการณ์ (Situation)
การจัดกลุ่ม (Grouping)
การเชื่อมโยง (Bridge)

ขั้นที่ 4

การซักถาม (Questions)

การซักถาม (Questions)

ขั้นที่ 5

การจัดแสดงผลงาน
(Exhibit)
การสะท้อนความรู ้สึกใน
การปฏิบตั ิ (Reflection)

การจัดแสดงผลงาน
(Exhibit)
การสะท้อนความรู ้สึกใน
การปฏิบตั ิงาน
(Reflection)

ขั้นที่ 6

จากตารางสังเคราะห์ รูปแบบการสอนตามวิธี การคอนสตรัคติวิส ต์ (Constructivist
Methods) ที่ผวู ้ จิ ยั สังเคราะห์ได้ ดังนี้
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รู ปแบบการสอนตามวิธีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Methods) ประกอบด้วย (1)
สถานการณ์ (Situation) (2) การจัดกลุ่ม (Grouping) (3) การเชื่อมโยง (Bridge) (4) การซักถาม
(Questions) (5) การจัดแสดงผลงาน (Exhibit) และ (6) การสะท้อนความรู ้ สึกในการปฏิ บตั ิงาน
(Reflection)
ทฤษฎีการสร้างความรู ้ ดว้ ยตนเอง (Constructivism) มี หลักการที่สาคัญว่า ในการเรี ยนรู ้
ผูเ้ รี ยนจะต้องเป็ นผูก้ ระทา (Active) และสร้างความรู ้ แต่ในกลุ่มนักจิตวิทยาการสร้างความรู ้ ดว้ ยตนเอง
(Constructivist) มีความเห็นแตกต่างกันในเรื่ องการเรี ยนรู ้หรื อการสร้างความรู ้ วา่ เกิ ดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้
เนื่องมาจากความเชื่อพื้นฐานของทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งมีรากฐานที่สาคัญมาจาก 2 แหล่ง
คือ ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของ Piaget และ Vygotsky มีสาระสาคัญโดยสรุ ปได้ดงั นี้
4.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget (1972) แนวความคิดของ Piaget เป็ น
พื้นฐานสาคัญของการสร้างความรู ้ (Cognitive Development Constructivism) Piaget เชื่ อว่าการที่
บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ องมาตั้งแต่แรกเกิดจะมีผลทาให้ระดับสติปัญญาของ
บุคคลนั้นพัฒนาอยู่ตลอดเวลา Piaget มี แนวคิดเกี่ ยวกับพัฒนาการทางสติ ปัญญาของบุ คคลว่า
เกี่ยวข้องกับกระบวนการพื้นฐาน 2 กระบวนการคือ( Driscoll, 1994: 179; Hamachek, 1995: 150;
สุ รางค์ โค้วตระกูล, 2537: 34)
4.1.1 การจัดระบบโครงสร้างความรู ้ (Organization) เป็ นกระบวนการที่บุคคลใช้
รวบรวมจัดระบบเรี ยบเรี ยงประสบการณ์ และความคิดของตนเองอย่างอัตโนมัติและต่อเนื่ องเป็ น
ขั้นตอน
4.1.2 การปรับขยายโครงสร้างความรู ้ (Adaptation) เป็ นกระบวนการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ บุ ค คลมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ด้ ว ย Piaget เชื่ อ ว่ า การปรั บ ตัว ของบุ ค คลประกอบด้ ว ย
กระบวนการที่สาคัญ 2 กระบวนการคือ
4.1.2.1 การดู ดซับ (Assimilation) เป็ นกระบวนการที่ เกิ ดขึ้ นเมื่ อบุ คคลมี
ปฏิ สัมพันธ์ กบั สิ่ งแวดล้อมและตี ความข้อมู ลที่ รับรู ้ ใหม่สอดคล้องกับโครงสร้ างความรู ้ เดิ มของ
ตนเอง
4.1.2.2 การปรับให้เหมาะ (Accommodation) เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมและปรับโครงสร้างความรู ้เดิมของตนเองให้สอดคล้องกับข้อมูล
ที่รับรู ้ใหม่ซ่ ึ งขัดแย้งกับความรู ้เดิมนั้น
ในด้านการเรี ยนรู ้ ของบุคคล Piaget (อ้างถึ งใน McCown and Roop, 1992: 49-50;
Woolfolk, 1993: 28-29) มีความเชื่ อว่าการที่บุคคลมีพฒั นาการทางสติปัญญาช้าเร็ วแตกต่างกันนั้น
ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบ 4 อย่างคือ
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1. วุฒิภาวะ (Maturation) Piaget เชื่ อว่าการมีพฒั นาการทางร่ างกายอวัยวะรับสัมผัสและ
ระบบประสาทที่มีความพร้อมมีความสาคัญต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคล
2. ประสบการณ์ (Experience) Piaget เชื่อว่าการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลาทาให้เกิดการสัง่ สมของประสบการณ์ในบุคคลนั้นๆ Piaget ได้แบ่งประสบการณ์
ของบุคคลออกเป็ น 2 ประเภทคือประสบการณ์ที่เนื่ องมาจากการปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ (Physical Environment) และประสบการณ์ ที่ เกี่ ยวข้องกับการคิ ดหาเหตุ ผ ลทาง
คณิ ตศาสตร์ (Logical - Mathematical Environment)
3. การถ่ายทอดความรู ้ทางสังคม (Social Transmission) เป็ นประสบการณ์ที่บุคคลได้รับ
และเรี ยนรู ้ เมื่อมี ปฏิ สัมพันธ์ กบั สิ่ งแวดล้อมรอบตัวทั้งที่เป็ นสิ่ งแวดล้อมด้านบุ คคลประเพณี และ
วัฒนธรรมฯลฯ Piaget เชื่ อว่าประสบการณ์ทางสังคมที่บุคคลแต่ละคนได้รับจะส่ งผลต่อพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของบุคคลนั้น
4. กระบวนการพัฒนาสมดุล (Equilibration) เป็ นกลไกในการปรับโครงสร้างความรู ้ของ
บุคคลให้อยูใ่ นภาวะสมดุลเมื่อบุคคลเกิดความขัดแย้งทางความคิดบุคคลจะพยายามลดความขัดแย้ง
ดังกล่ าว โดยหาเหตุผลให้กบั ความคิ ดที่ขดั แย้งกันหรื อหาข้อมู ลเพิ่มเติ มฯลฯกระบวนการพัฒนา
สมดุลจึงเป็ นกระบวนการกากับตนเอง (Self-regulation) ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องและทาให้เกิดภาวะ
สมดุลระหว่างโครงสร้างความรู ้เดิมกับข้อมูลที่รับรู ้ใหม่
จากแนวคิดของ Piaget ดังกล่าวสะท้อนให้เห็ นว่าบุคคลแต่ละคนมีความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ แตกต่างกันดังนั้นการจัดการเรี ยนการสอนจึงต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับความสามารถ
และความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านต่างๆ ของแต่ละบุคคลด้วยซึ่ ง (Brainerd, 1978; อ้างถึงใน
Driscoll, 1994: 195-198) ได้เสนอแนวทางในการนาแนวคิดของ Piaget ไปใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอนไว้สรุ ปได้ดงั นี้
1. จัดสิ่ งแวดล้อมของการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มกิ จกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนโดยให้นกั เรี ยน
เรี ยนรู ้จากการกระทาของตนเอง
2 ใช้กลยุทธ์การสอนที่ ส่งเสริ มปฏิ สัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและการเจรจาต่อรองทางสังคม
ในการแก้ปัญหา
3. ใช้กลยุทธ์การสอนที่ทาให้นกั เรี ยนเกิดความขัดแย้งทางความคิดและรับรู ้เกี่ยวกับความ
ขัดแย้งทางความคิดนั้น
4.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Vygotsky (1978) แนวคิดของ Vygotsky เป็ น
พื้นฐานสาคัญของการเรี ยนรู ้ตามแนวการสร้างความรู ้ทางสังคม (Social Constructivism) Vygotsky
เชื่อว่าองค์ประกอบสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ของบุคคลคือการสร้างสื่ อกลาง (Mediation) และ
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การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ทางสังคมและวัฒนธรรมตามแนวคิดของ Vygotsky บุคคลสามารถ
สร้างกระบวนการจาสิ่ งที่ตนเองรับรู ้ได้โดยใช้สัญลักษณ์หรื อเครื่ องหมายที่เป็ นข้อตกลงทางสังคม
และถูกถ่ายทอดมาทางวัฒนธรรมเช่นภาษากิริยาท่าทางสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ฯลฯเป็ นสื่ อกลาง
(Mediator) ให้ระลึ ก ถึ ง สิ่ ง นั้นๆ ได้ซ่ ึ ง ความจาของบุ ค คลนี้ จะมี ผ ลโดยตรงต่ อความรู ้ สึ ก และ
กระบวนการคิ ดของเขาเมื่ อ รั บ รู ้ สิ่ ง เร้ า ใหม่ น อกจากนี้ Vygotskyยัง ได้ใ ห้ แ นวคิ ด เกี่ ย วกับ การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่ งแวดล้อมรอบตัวโดยเฉพาะสิ่ งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมว่า
ช่ วยพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้ ของบุคคลการช่ วยเหลื อและชี้ แนะจากผูท้ ี่มีความชานาญ
มากกว่า จะท าให้บุ ค คลสามารถแก้ปั ญหาที่ ไ ม่ ส ามารถแก้ด้วยตนเองได้ป ระสบการณ์ จากการ
แก้ปัญหาดังกล่าวจะทาให้บุคคลเกิดการเรี ยนรู ้และสามารถแก้ปัญหานั้นได้โดยลาพัง ในเวลาต่อมา
ซึ่ งVygotskyเรี ยกการเรี ยนรู ้ลกั ษณะนี้วา่ สแกฟโฟล์ดิง (Scaffolding) เปรี ยบเสมือนหลักหรื อฐาน
เชื่ อมโยง และนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ ในอี กเรื่ องหนึ่ ง เพื่อการเรี ยนรู ้ น้ ันประสบผลสาเร็ จ (Vygotsky,
197: 86-87 ; Gredler, 1997: 239-241)
เมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมรอบตัวและรับรู ้สิ่งเร้าบางอย่างเขาจะเชื่ อมโยงสิ่ งที่
รับรู ้ น้ นั กับความรู ้ เดิ มที่ มีอยู่พฤติ กรรมของบุคคลไม่ได้เกิ ดจากการรั บรู ้ สิ่งเร้ าแต่เกิ ดจากการคิ ด
พิ จ ารณาอย่า งรอบคอบของบุ ค คลนั้นการเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ดนี้ จึ ง เกิ ดจากการมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ
สิ่ งแวดล้อมรอบตัวโดยอาศัยสื่ อกลางทางสังคมและวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น
ในด้านการเรี ยนรู ้ของบุคคล Vygotskyได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขอบเขตของการ
เรี ยนรู ้ไว้ (Zone of Proximal Development) สรุ ปได้วา่ นักเรี ยนสามารถพัฒนาความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ของตนเองขึ้นได้ดว้ ยการรับคาชี้ แนะหรื อทางานร่ วมกับผูท้ ี่มีความชานาญเกี่ยวกับเรื่ องนั้นๆ
มากกว่า Vygotsky อธิ บายการพัฒนาขอบเขตของการเรี ยนรู ้ ว่าเป็ นการลดช่ วงห่ างระหว่างระดับ
พัฒนาการทางสติปัญญาที่นกั เรี ยนมีอยู่ในขณะนั้นซึ่ งดู ได้จากปั ญหาที่นกั เรี ยนสามารถแก้ได้ดว้ ย
ตนเองกับระดับศักยภาพทางสติปัญญาของนักเรี ยนซึ่ งดู ได้จากปั ญหาที่นกั เรี ยนไม่สามารถแก้ได้
โดยลาพังแต่สามารถแก้ปัญหานั้นได้ถ้าได้รับการชี้ แนะและได้ร่วมงานกับผูใ้ หญ่หรื อเพื่อนที่ มี
ความชานาญมากกว่าการได้ร่วมงานหรื อได้รับการชี้ แนะจากผูท้ ี่ มีความชานาญมากกว่าช่ วยให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และสามารถแก้ปัญหานั้นได้ดว้ ยตนเองในเวลาต่อมา (Vygotsky, 1978: 8687; Driscoll, 199: 224-239)
จากแนวคิดการพัฒนาขอบเขตของการเรี ยนรู ้น้ ี Vygotsky เน้นการพัฒนาความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนโดยการรับคาชี้ แนะและการร่ วมงานกับผูท้ ี่มีความชานาญเกี่ยวกับเรื่ องนั้นๆ
มากกว่าซึ่ งก็คือ การให้ Scaffolding แก่ผเู ้ รี ยน และการเรี ยนรู ้ร่วมกัน (Collaborative Learning) จึง
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เป็ นกลยุท ธ์สาคัญที่ นักการศึ กษานามาใช้ในการจัดการเรี ย นการสอนตามแนวการสร้ างความรู ้
(Renshaw, 1999: 13) ได้เสนอแนวทางในการนาแนวคิดการพัฒนาขอบเขตของการเรี ยนรู ้สาหรับ
ครู นาไปใช้ในการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพไว้สรุ ปได้ดงั นี้
1. สิ่ งที่ผูเ้ รี ยนทาได้ในปั จจุบนั ด้วยความช่ วยเหลื อและชี้ แนะจากครู ผูป้ กครองและ
เพื่อนเขาจะทาสิ่ งเหล่านั้นได้ดว้ ยตนเองในอนาคต
2. การเจริ ญเติบโตและการพัฒนาเป็ นการเปลี่ยนแปลงจากการควบคุมและชี้ แนะจาก
ภายนอกมาเป็ นการกากับและชี้แนะจากภายในตนเอง
3. การสอนเป็ นกระบวนการทางสังคมที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนคิดใหม่ทาใหม่และ
สัมผัสกับความรู ้สึกใหม่ๆ
4. ครู ที่มีประสิ ทธิ ภาพจะคานึ งถึ งขั้นพัฒนาการต่อไปของนักเรี ยนและจัดการเรี ยน
การสอนที่มุ่งส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนไปถึงขั้นพัฒนานั้น
จากการศึกษาทฤษฎีของ Piaget และ Vygotsky พบว่าทั้ง 2 ท่านมีมุมมองเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้
แตกต่างกันคือ Piaget อธิ บายการเรี ยนรู ้ในแง่ของกระบวนการซึ่ งเกิดขึ้นภายในตัวของบุคคลว่าเมื่อ
บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมแล้วบุคคลจะเกิดการเรี ยนรู ้อย่างไรการพัฒนากระบวนการทาง
ปั ญญาและความคิดของบุคคลเกิดขึ้นได้อย่างไร Piaget เน้นให้เห็นถึงความสาคัญของประสบการณ์
ใหม่กบั ความรู ้ เดิ มที่มีอยู่ขณะที่ Vygotsky มองการเรี ยนรู ้ ว่าเกิ ดจากการปฏิ สัมพันธ์กนั ทางสังคม
โดยอาศัย สื่ อกลางทางวัฒนธรรมที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ า งขึ้ นการช่ วยเหลื อด้วยการชี้ แนะและการท างาน
ร่ วมกับผูท้ ี่มีความชานาญมากกว่าจะช่วยพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนได้ Piaget
และ Vygotsky มีความเห็ นที่ คล้ายๆ กันว่าประสบการณ์หรื อความรู ้ เดิมของนักเรี ยนและการมี
ปฏิ สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมมีความสาคัญต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรี ยนการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนการสอนจึงต้องคานึงถึงความพร้อมและประสบการณ์เดิมของนักเรี ยนเป็ นสาคัญ
ในช่วงเวลาที่ผา่ นมามีนกั วิชาการและนักการศึกษาให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการ
สร้างความรู ้ดว้ ยตนเองหลายท่าน ซึ่ งจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ย
ตนเอง มีแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษาที่น่าสนใจ ดังนี้
Underhill (1991) ได้อธิ บายถึงทฤษฎี การสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองว่า เป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่
เชื่ อว่าการเรี ยนรู ้เกิดจากการกระทาของตนเอง (Theory of Active Knowing) ซึ่ งมีแนวคิดหลักว่าบุคคล
เรี ยนรู ้ โดยอาศัยปฏิ สัมพันธ์ กบั สิ่ งแวดล้อม ด้วยวิธีการที่ แตกต่างกันโดยอาศัยประสบการณ์ เดิ ม
โครงสร้างทางปั ญญาที่มีอยูแ่ ละแรงจูงใจภายในเป็ นพื้นฐานมากกว่าอาศัยแต่เพียงการรับข้อมูลจาก
สิ่ งแวดล้อมหรื อจากการรั บ การสอนจากภายนอกเท่า นั้น การจัดการเรี ย นการสอนจึงต้องท าให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดความขัดแย้งทางปั ญญา (Cognitive Conflict) ที่เกิดจากการที่บุคคลเผชิ ญกับสถานการณ์ ที่
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เป็ นปั ญหาหรื อมี ปฏิ สั มพันธ์ กบั ผูอ้ ื่ น เพื่อเป็ นแรงจู งใจให้เกิ ดการไตร่ ตรอง (Reflection) และ
นาไปสู่ การสร้ างโครงสร้ างทางปั ญญา (Cognitive Restructuring) ที่ ได้รับการตรวจสอบทั้งจาก
ตนเองและผูอ้ ื่นว่าสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่อยู่ในกรอบโครงสร้างนั้นได้และเป็ นพื้นฐานสาหรับ
โครงสร้างใหม่ต่อไป
Glasersfeld (1995: 3-8) ได้กล่าวถึ งประเด็นสาคัญที่ทาให้ทฤษฎี การสร้ างความรู ้ ดว้ ย
ตนเอง (Constructivism) ต่างจากทฤษฎีทางปั ญญาอื่นๆ คือ ความเชื่ อเกี่ยวกับความรู ้วา่ เป็ นการปรับ
ความรู ้ ที่เกิ ดจากการเรี ยนรู ้ ในโลกของความเป็ นจริ ง นอกจากนี้ ความรู ้ และการสร้ างความหมาย
เกี่ยวกับสิ่ งที่เรี ยนนั้น ผูเ้ รี ยนแต่ละคนต้องสร้างโครงสร้างความคิดรวบยอดเอง ดังนั้น แม้ผเู ้ รี ยนจะ
เข้าใจความหมายของสิ่ งเดียวกันและแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์กนั ผูเ้ รี ยนแต่ละคนไม่
สามารถนาความรู ้ ของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตนเอง แต่ตอ้ งทาความเข้าใจและสร้ างโครงสร้ างความคิ ด
รวบยอด (Conceptual Construct) ขึ้ น ดังนั้น โครงสร้ างความคิ ดของแต่ละคนแม้จะเป็ นเรื่ อง
เดียวกันแต่ก็ไม่เหมือนกันทีเดียว
Fosnot (1996) ได้อธิ บายเกี่ ย วกับ การเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี การสร้ า งความรู ้ ด้วยตนเองว่า
ความรู ้เป็ นสิ่ งชัว่ คราวมีการเปลี่ยนแปลงได้และมีการพัฒนาอาศัยสื่ อกลางทางสังคมและวัฒนธรรม
ส่ วนการเรี ย นรู ้ เป็ นกระบวนการที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ด้วยตนเองโดยต้องต่ อสู ้ ก ับ ความขัดแย้ง
ระหว่างความรู ้ เดิ มกับความรู ้ ใหม่ที่แตกต่างกับความรู ้เดิมซึ่ งเป็ นการสร้ างความรู ้ ใหม่โดยมีหวั ใจ
สาคัญ 4 ข้อ คือ
1. ความรู ้ คือ รู ปธรรมที่สร้างโดยผูเ้ รี ยน ผูซ้ ่ ึ งเอาใจใส่ กระตือรื อร้นในการเรี ยน
2. ความรู ้ คือ สัญลักษณ์ที่สร้างโดยผูเ้ รี ยน ผูซ้ ่ ึงสร้างบทบาทการแสดงออกด้วยตัวเอง
3. ความรู ้ คือ สังคมที่ถูกสร้างโดยผูเ้ รี ยน ผูซ้ ่ ึ งคอยส่ งความหมายที่สร้างขึ้นสู่ บุคคลอื่น
4. ความรู ้ คือ เหตุผลที่ถูกสร้างโดยผูเ้ รี ยน ผูซ้ ่ ึ งพยายามอธิ บายสิ่ งที่ยงั ไม่เข้าใจทั้งหมด
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี การสร้ างความรู ้ ด้วยตนเองของนักวิชาการและนักการ
ศึ ก ษาหลายท่ า น ผู ้วิ จ ัย ได้ สั ง เคราะห์ แ นวคิ ด หลั ก ของทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ ด้ ว ยตนเอง
(Constructivism) ได้ดงั ตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 การสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง (Constructivism)
Underhill (1991)
ทฤษฎีการสร้างความรู ้
ด้วยตนเองว่า เป็ นทฤษฎี
การเรี ยนรู ้ที่เชื่อว่าการ
เรี ยนรู ้เกิดจากการกระทา
ของตนเอง (Theory of
Active Knowing) ซึ่ งมี
แนวคิดหลักว่าบุคคล
เรี ยนรู ้โดยอาศัย
ปฏิสมั พันธ์กบั
สิ่ งแวดล้อม ด้วยวิธีการ
ที่แตกต่างกันโดยอาศัย
ประสบการณ์เดิม
โครงสร้างทางปัญญาที่
มีอยูแ่ ละแรงจูงใจ
ภายในเป็ นพื้นฐาน
มากกว่าอาศัยแต่เพียง
การรับข้อมูลจาก
สิ่ งแวดล้อมหรื อจาก
การรับการสอนจาก
ภายนอกเท่านั้น
การจัดการเรี ยนการสอน
จึงต้องทาให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ความขัดแย้งทางปั ญญา
(Cognitive Conflict)ที่
เกิดจากการที่บุคคล
เผชิญกับสถานการณ์ที่

Glasersfeld (1995)
ทฤษฎีการสร้างความรู ้
ด้วยตนเอง ต่างจาก
ทฤษฎีทางปัญญาอื่นๆ
คือ ความเชื่อเกี่ยวกับ
ความรู ้วา่ เป็ นการปรับ
ความรู ้ที่เกิดจาก
การเรี ยนรู ้ในโลกของ
ความเป็ นจริ ง นอกจากนี้
ความรู ้และการสร้าง
ความหมายเกี่ยวกับสิ่ งที่
เรี ยนนั้น ผูเ้ รี ยนแต่ละคน
ต้องสร้างโครงสร้าง
ความคิดรวบยอดเอง
ดังนั้น แม้ผเู ้ รี ยนจะเข้าใจ
ความหมายของสิ่ ง
เดียวกันและแลกเปลี่ยน
ความคิดและ
ประสบการณ์กนั ผูเ้ รี ยน
แต่ละคนไม่สามารถนา
ความรู ้ของผูอ้ ื่นมาเป็ น
ของตนเอง แต่ตอ้ งทา
ความเข้าใจและสร้าง
โครงสร้างความคิดรวบ
ยอด (Conceptual
Construct) ขึ้นดังนั้น
โครงสร้างความคิดของ

Fosnot (1996)
การเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี
การสร้างความรู ้ดว้ ย
ตนเองว่า ความรู ้เป็ นสิ่ ง
ชัว่ คราวมีการ
เปลี่ยนแปลงได้และมี
การพัฒนาอาศัย
สื่ อกลางทางสังคมและ
วัฒนธรรมส่ วน
การเรี ยนรู ้เป็ น
กระบวนการที่สามารถ
ควบคุมได้ดว้ ยตนเอง
โดยต้องต่อสู ก้ บั ความ
ขัดแย้งระหว่างความรู ้
เดิมกับความรู ้ใหม่ที่
แตกต่างกับความรู ้เดิม
ซึ่ งเป็ นการสร้างความรู ้
ใหม่โดยมีหวั ใจสาคัญ
4 ข้อ คือ
1. ความรู ้ คือ รู ปธรรม
ที่สร้างโดยผูเ้ รี ยน ผูซ้ ่ ึ ง
เอาใจใส่ กระตือรื อร้น
ในการเรี ยน
2. ความรู ้ คือ
สัญลักษณ์ที่สร้างโดย
ผูเ้ รี ยน ผูซ้ ่ ึ งสร้าง

ผลการสั งเคราะห์
แนวคิดหลักของ
ทฤษฎีการสร้าง
ความรู ้ดว้ ยตนเอง
คือ
1. การเรี ยนรู ้เป็ น
กระบวนการที่
เกิดขึ้นภายใน
ผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนเป็ น
ผูส้ ร้าง (Construct)
ความเข้าใจในสิ่ งที่
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
2. การเรี ยนรู ้สิ่ง
ใหม่ข้ ึนกับความรู ้
เดิมและความเข้าใจ
ที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั
3. การมีปฏิสมั พันธ์
ทางสังคมมี
ความสาคัญต่อ
การเรี ยนรู ้
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ตารางที่ 12 การสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) (ต่อ)
Underhill (1991)
Glasersfeld (1995)
เป็ นปัญหาหรื อมี
แต่ละคนแม้จะเป็ นเรื่ อง
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น เพื่อ เดียวกันแต่กไ็ ม่
เป็ นแรงจูงใจให้เกิดการ เหมือนกันทีเดียว
ไตร่ ตรอง (Reflection)
และนาไปสู่ การสร้าง
โครงสร้างทางปัญญา
(Cognitive
Restructuring) ที่ได้รับ
การตรวจสอบทั้งจาก
ตนเองและผูอ้ ื่นว่า
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ
ที่อยูใ่ นกรอบโครงสร้าง
นั้นได้และเป็ นพื้นฐาน
สาหรับโครงสร้างใหม่
ต่อไป

Fosnot (1996)
บทบาทการแสดงออก
ด้วยตัวเอง
3. ความรู ้ คือ สังคมที่ถูก
สร้างโดยผูเ้ รี ยน ผูซ้ ่ ึ งคอย
ส่ งความหมายที่สร้างขึ้น
สู่ บุคคลอื่น
4. ความรู ้ คือ เหตุผลที่ถูก
สร้างโดยผูเ้ รี ยน ผูซ้ ่ ึ ง
พยายามอธิ บายสิ่ งที่ยงั ไม่
เข้าใจทั้งหมด

ผลการสั งเคราะห์

จากตารางที่ 12 ผลการสังเคราะห์ทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) ของ
(Underhill, 1991 ; Glasersfeld, 1995; Fosnot, 1996) สามารถสรุ ปเป็ นแนวคิดของทฤษฎีการสร้าง
ความรู ้ ด้วยตนเอง คือ 1. การเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการที่ เกิ ดขึ้ นภายในผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้ า ง
(Construct) ความเข้าใจในสิ่ งที่เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง 2. การเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ข้ ึนกับความรู ้เดิมและความ
เข้าใจที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และ 3. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้
สรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองนั้นมาจากแนวคิดทฤษฎีตามปรัชญาสร้างสรรค์ความรู ้นิยม
(constructivism) โดยมุ่งเน้นการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากฐานความรู ้เดิมในด้านของความเข้าใจเดิมเชื่ อมโยง
การเรี ยนรู ้ใหม่ แล้วลงมือปฏิบตั ิ ประเมินข้อเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ ด้วยตัวผูเ้ รี ยนเอง การเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองนั้นจะเน้นการเรี ยนรู ้ของกระบวนการปั ญญาจากการเชื่ อมโยงประสบการณ์ การปฏิบตั ิเป็ น
การเรี ยนรู ้ใหม่
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5. แนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลและส่ งผลต่ อการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
กลยุทธ์การจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษาทุกแห่ ง ประการที่สาคัญที่สุด คือ การรู ้จกั และเข้าใจบริ บททาง
สังคมที่สถานศึกษาตั้งอยู่ อันประกอบด้วย บริ บททางการศึกษาที่จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการศึกษาของโลก บริ บทด้านธรรมชาติของผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็ นคนในยุคเจน
วาย (Generation Y) และเจนซี (Generation Z) ที่มีลกั ษณะเฉพาะซึ่ งสถานศึกษา ต้องทาความเข้าใจ
และจัดหลักสู ตรให้เหมาะสมกับเด็กเหล่านี้ รวมทั้งผูเ้ กี่ยวข้องทั้งกลุ่ม Baby Boom และคนในยุค
เจนเอกซ์ (Generation X) ด้วย
นอกจากนี้ ยังมี ส ถานการณ์ ความอ่อนแอของสถาบันครอบครั ว ตลอดจนปั ญหาการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ นที่เราต้องสร้างระบบคุณค่าที่ถูกต้องให้กบั พวกเขาด้วยผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้
ของหลักสู ตรสถานศึ กษา อี กทั้ง บริ บททางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เข้า มามี บ ทบาทต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่จะมองข้ามไม่ได้ เพราะเป็ นส่ วนหนึ่ งในทุกจังหวะ
ของชี วิต อย่างไรก็ตามสิ่ งที่ตอ้ งให้ความสาคัญมากที่สุดมาเป็ นอันดับแรกก็คือเรื่ องของคุ ณธรรม
จริ ยธรรมที่จะต้องเอาจริ งเอาจัง ปลูกฝังให้กบั เด็กตั้งแต่วนั แรกที่มาโรงเรี ยนจนกระทัง่ วันสุ ดท้ายที่
สาเร็ จการศึกษาออกไป ผ่านการเรี ยนรู ้จากการเป็ นตัวแบบที่ดีของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย บริ บทต่างๆ ที่
กล่าวมาจะเป็ นข้อมูลสาคัญสาหรับการกาหนดวิสัยทัศน์ของหลักสู ตรสถานศึกษา และส่ งผลต่อไป
ยังพันธกิจจุดหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งทุกกิจกรรมในหลักสู ตรซึ่ งจะได้ขยายความ
ให้ผอู ้ ่านเกิดความเข้าใจมากขึ้นพอสังเขป ดังนี้
5.1 ปัจจัยบริบททางด้ านสั งคม
ทิศทางการศึกษาในโลกยุคใหม่
การศึ กษาในโลกยุคใหม่ไม่ว่าจะในหรื อต่างประเทศ เมื่ อวิเคราะห์ เป็ นภาพรวมจะ
พบว่ามีทิศทางในประเด็นต่อไปนี้
1. มีการปรับหลักสู ตร การเรี ยนการสอน ให้เหมาะสมกับโลกอุตสาหกรรมที่สมดุ ล
ระหว่างสังคมฐานความรู ้กบั สังคมสมานฉันท์
2. ทุกส่ วนเรี ยกร้ องคุ ณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ ความรับผิดชอบใช้เทคโนโลยีช่วยสอน
เทคโนโลยีจะไม่สามารถแทนที่ครู ได้ แต่ครู ที่ไม่มีเทคโนโลยีจะถูกแทนที่ดว้ ยครู ที่มีเทคโนโลยี
3. การทางานประสานเครื อข่ายมากขึ้น
4. การทางานมุ่งสานผลประโยชน์ที่ลงตัว
แนวโน้มเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการศึกษายุคใหม่
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ยุคปั จจุบนั เป็ นยุคที่ตอ้ งใช้รูปแบบการจัดการศึ กษาที่ เชื่ อมโยงกับความเข้มแข็ง
ของชุ มชนและสัง คมที่ สถานศึ ก ษาตั้ง อยู่ สถานศึ ก ษาไม่ อาจลอยออกมาจากสัง คมได้อีก ต่อไป
ดังนั้น แนวโน้มเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการศึกษายุคใหม่จึงมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถบริ หารจัดการ
2. สถานศึกษาเป็ นรากฐานการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยการจัดการเรี ยนการสอน
ในสิ่ งที่ เป็ นปั ญหา ความต้องการของชุ มชน ส่ งผ่านองค์ความรู ้ ระบบคิด ระบบคุ ณค่า ตลอดจน
ค่านิ ยมจากเด็กไปยังผูป้ กครอง และนาภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุ มชนเข้ามาสู่ การจัดการเรี ยนการสอน
ให้กบั เด็กสื บทอด และดารงรักษาภูมิปัญญานั้นไว้ให้เข้มแข็งยัง่ ยืน
3. การสร้ างเครื อข่ายมาช่ วยสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็ นผูป้ กครอง ผูน้ าชุ มชนภู มิ
ปั ญญาท้องถิ่น องค์กรบริ หารส่ วนตาบล หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่จะมาช่วยสถานศึกษา ซึ่ งไม่
จาเป็ นต้องเป็ นเรื่ องของงบประมาณแต่เพียงอย่างเดียว ยังมีอีกหลายสิ่ งหลายอย่างที่มีคุณค่าต่อการ
จัดการศึกษาอยูใ่ นชุ มชน ซึ่ งต้องใช้ระบบการดาเนิ นการแบบชนะชนะ (Win-Win) ที่ทุกฝ่ ายได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน
โครงการ Millennium Project Development Goals (MPDG’s) ของสหประชาชาติ
ผลการวิจยั ความเป็ นไปได้การศึกษาของเด็ก ก่อนถึง ค.ศ. 2030 (Future Education and
Learning Possibilities by 2030) ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายงาน 2007 State of the Future ของ UN
รายงานระบุถึงความเป็ นไปได้การเกิดขึ้นของ 19 สิ่ ง ก่อน ค.ศ. 2030 มีเพียง 3 สิ่ ง ใน 19 สิ่ ง ที่มี
ความเป็ นไปได้ของการเกิดขึ้นต่ากว่าร้อยละ 50 ที่เหลือมีความเป็ นไปได้อยูร่ ะหว่างร้อยละ 50-80
1) ความเป็ นไปได้ การสร้างเนื้ อหาความรู ้และการเรี ยนรู ้ดว้ ย Web 17% เป็ น Web ที่มี
“ความฉลาด” สามารถตอบโต้กบั ผูใ้ ช้เพื่อสร้ างเนื้ อหาการเรี ยนรู ้ ได้อย่างทันที มีความเป็ นไปได้
สู งสุ ดร้อยละ 80
2) เทคโนโลยีช่วยการเรี ยนรู ้ ได้แก่ E-learning การใช้แบบจาลอง ระบบการให้ความรู ้
และการเรี ยนรู ้อย่างรวดเร็ ว Web-based Learning (WBL) กิจกรรมต่างๆ เช่น
- Chat room
- Web board
- E-mail
- Search engine
- Linkedin
- Facebook
3) เทคโนโลยีการแพทย์จะช่วยพัฒนาสมองเด็กด้วยการใช้สารเคมีพฒั นาพันธุ กรรมให้
ฉลาดขึ้น
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การเตรี ยมพร้ อมรับการเปลี่ ยนแปลงจะต้องร่ วมมือกันทั้งพ่อแม่ โรงเรี ยน และสังคมควร
เร่ งดาเนินการพัฒนาผูเ้ รี ยนในประเด็นสาคัญต่างๆ เหล่านี้
1) ความสามารถในการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่ อสารที่ แข็งแกร่ งในด้านการอ่าน เขียน
พูด และความสามารถในการคิดที่เป็ นระบบจะต้องเตรี ยมเด็กให้มีความแข็งแกร่ งในภาษาแม่เด็กที่
โรงเรี ยนนานาชาติหรื อ English Program ต้องเน้นเรื่ องความสามารถการใช้ภาษาไทยอย่างจริ งจัง
มิฉะนั้น เด็กจะไม่มีภาษาแม่ คือ ขาดความสามารถทางภาษาไทย
2) มีความรู ้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ สังคม หรื อความรู ้ฝังลึ ก (Deep Knowledge) จน
สามารถเรี ยนรู ้ต่อยอดได้
3) เสริ ม สร้ า งให้เด็ ก สนใจใคร่ เรี ย นรู ้ รั ก ที่ จะมี ค วามรู ้ เพิ่ ม ขึ้ น รั ก การอ่ า น และการ
ค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง
4) มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5) มีความคิดอย่างเป็ นระบบ เป็ นเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
6) มีเข็มทิศทางศีลธรรมที่แกร่ ง ชี้นาไปถูกทิศทางเสมอ
7) มีทกั ษะทางสังคม จิตอาสา มีวฒั นธรรม รู ้จกั ความพอดีและกาลเทศะ ไม่กา้ วร้าว สิ่ ง
ดังกล่าวข้างต้น คือ เข้าใจลักษณะวัฒนธรรมและโครงสร้างของสังคมไทย
5.2 ปัจจัยบริบททางด้ านกลุ่มเป้ าหมาย (ผู้เรียน)
การแบ่ ง Generation ตามสถานการณ์ ของโลก ได้แก่ Gen Baby Boomer, Gen X, Gen Y,
Gen Z และ Gen Alpha แต่ละ Generation มีลกั ษณะเฉพาะ ดังนี้
Generation Baby boomer เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กาลังเกษียณอายุ รุ่ นบุกเบิก ต่อสู ้ดิ้นรน
Gen X
อยูใ่ นวัยทางาน อายุ 30 – 49 ปี ต่อสู ้ดิ้นรน ไม่ชอบเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
Gen Y
ก้าวสู่ วยั ผูใ้ หญ่ เป็ นหนี้สินได้ง่ายนิยมเครดิต ชอบความสะดวกสบาย
Gen Z
วัยรุ่ น มีโลกเทคโนโลยี มองโลกเป็ นการแข่งขัน
Gen Alpha วัยอนุบาล พ่อแม่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ที่เรี ยกว่าเป็ นกันมากในสังคมทุนนิยม
ลักษณะ Gen Alpha เป็ นเด็กรุ่ นใหม่ เก่ง เรี ยนรู ้ได้เร็ ว คุน้ เคยกับเทคโนโลยีมาก ใช้ Social
media ในการ Update ข้อมูลต่างๆ นาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรี ยนรู ้และการทางาน แต่มกั ไม่อดทน
ไม่ตรงเวลา รักอิสระ ขาดทักษะทางสังคม ลืมรากเหง้า มีสังคมอากาศของตนเอง
ผูส้ อนยุคใหม่จาเป็ นต้องเรี ยนรู้ และทาความเข้ าใจธรรมชาติของผู้เรี ยนยุค Gen Alpha
เพื่อให้สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนได้เต็มตามศักยภาพ และมีความสุ ขกับการใช้ชีวิตอยูก่ บั เด็กรุ่ นใหม่ที่มี
ความแตกต่างจากเดิม
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ลักษณะนิสัยของคน Generation Y, Z และ Alpha
คนยุค Generation Y และ Generation Z มีลกั ษณะนิ สัยเฉพาะตัว ซึ่ งจะต้องวิเคราะห์
เชื่อมโยงไปสู่ การออกแบบหลักสู ตร และการจัดการเรี ยนการสอน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1) มีชีวติ อยูก่ บั ปั จจุบนั (Here and Now)
2) กล้าที่จะรับผิดชอบในสิ่ งที่ทา (Accountability)
3) ชอบตั้งคาถาม มีสไตล์ที่เปลี่ยนแปลงเร็ ว
4) มีความมุ่งมัน่ ที่จะเห็ นความสาเร็ จของตนเอง และคาดหวังให้คนอื่นเห็ นความสาคัญ
ของตน มีความคาดหวังในการทางานสู ง
5) มีความรับผิดชอบในภารกิจของตนเองอย่างชัดเจน
6) คิดว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่งของความสาเร็ จในทีม
7) มีการวัดผลงานอย่างเป็ นระบบ มีเกณฑ์การวัดที่ ชดั เจน และมีผลการประเมินที่เป็ น
รู ปธรรม
8) ชอบความหลากหลาย และสิ่ งที่ทา้ ทาย ชอบการทางานกับคนที่มีความแตกต่าง เช่ น
การทางานกับชาวต่างชาติ
9) มีความเป็ นตัวของตัวเองสู ง ชอบเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิมากกว่าทฤษฎี
10) เป็ นคนคิดนอกกรอบไม่ชอบทาอะไรเป็ นลาดับขั้นตอนแต่เน้นผลสาเร็ จของงาน
11) มีลกั ษณะอ่อนไหวง่าย มีความคาดหวังสู ง อยู่ร่วมกับบุคคลที่มีความเข้าใจและรับรู ้
ความรู ้สึกของตน เช่น การชมเชย การเสริ มแรง
12) มีอตั ราการออกจากงานสู ง เนื่ องจากต้องการใช้ศกั ยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ให้กบั
องค์กรหรื อหน่วยงาน
การศึกษาเพื่อการเปลีย่ นแปลง (Transform Education)
การเรี ยนรู ้ ยุคใหม่ เน้นการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนเป็ นนักคิด นักปฏิ บตั ิ การวิจยั นวัตกรรม
สร้างสรรค์จึงจะเกิด
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะการรู ้คิดและจิตสานึกที่ดี (Cognition and Mindfulness) โดยใช้
Cognitive coaching, Power Question ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
- ไม่ควรห้าม คอยสังเกตพฤติกรรม เอาใจใส่ ดูแลอยูใ่ กล้ๆ
- รับฟัง เป็ นผูฟ้ ังที่ดี รับฟังปั ญหา และเรื่ องราวที่เกิดขึ้น
- แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์
- ยอมรับความสามารถ ให้ความไว้วางใจ พร้อมสนับสนุน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนใช้ชีวติ ที่ถูกต้อง
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กระบวนทัศน์ การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 สาหรับผู้เรียนทีเ่ ป็ น Gen X, Y, Alpha
มุ่งเน้นการพัฒนาส่ งเสริ มและกระตุน้ ต้นทุนชี วิตของผูเ้ รี ยน โดยใช้วิธีการโค้ชทาให้เกิ ด
การใช้ทกั ษะชีวติ ดังภาพประกอบ
ต้ นทุนชีวติ

การใช้ ทักษะชีวติ

พลังครอบครัว

จิตสานึกที่ดี

พลังปัญญา

ทักษะการรู้คิด

พลังเพื่อน

ทักษะทางสังคม

พลังชุมชน, ภูมิปัญญา

Coaching
Power questions
Creative based - learning
Research based - learning
Problem - based learning
Technology - based learning
Scaffolding

ภาพที่ 11 กระบวนทัศน์การเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับผูเ้ รี ยนที่เป็ น Gen X, Y, Alpha
ที่ ม า: วิชัย วงษ์ใ หญ่ . , (2559). ศู นย์ ผ้ ู นานวัต กรรมหลัก สู ต รและการเรี ยนรู้ . เข้าถึ งเมื่ อ 6
พฤศจิกายน. เข้าถึงได้จาก http://www.curriculumandlearning.com/
การเปลี่ ยนแปลงของการเรี ยนรู ้ ในโลกยุคใหม่ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ของผูเ้ รี ยนจาก
Gen X, Y มาเป็ น Gen Y, Alpha มีหลายประการที่น่าสนใจ ซึ่ งผูส้ อนควรเรี ยนรู ้และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม การจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนได้ ดังนี้
Gen X, Y
Gen Z, Alpha
หนังสื อเรี ยน

สื่ อเคลื่อนไหว, สื่ อออนไลน์

การสอน

การโค้ช

เนื้อหาสาระ

กระบวนการเรี ยนรู ้

หลักสู ตรเป็ นสาคัญ

ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ

ปิ ดหนังสื อสอบ

เปิ ดหนังสื อตอบ

เรี ยนรายบุคคล

เรี ยนรู ้ร่วมกัน
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การทางานกับคน 4 รุ่ นทีส่ มดุล
คนยุค Generation Y และ Generation Z และ Alpha มักจะให้ความสาคัญกับความสมดุล
ชีวติ การทางาน และชีวติ ส่ วนตัวเป็ นอันดับหนึ่ง (work-life balance)
เพื่อให้คนทั้งสี่ รุ่นอยู่ร่วมกับเด็กยุค Generation Y ได้อย่างดี น้ นั จะต้องปรั บวิธีคิดและ
วิธีการทางานแบบอาสา (ASSA) ให้มากขึ้น
A
:
Advice
ให้คาแนะนา
S
:
Service
ให้การบริ การ
S
:
Support
ให้การสนับสนุน
A
:
Assist
ให้การช่วยเหลือ
ชีวติ กับความเร็ว
สังคมปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว เนื่องจากขีดจากัดทางด้านเวลา ความทันสมัย
ของเทคโนโลยี และภาวะทางเศรษฐกิ จ สิ่ ง เหล่ า นี้ ท าให้ ส่ ง ผลเกื้ อ กู ล ต่ อ มนุ ษ ย์ใ ห้ มี ค วาม
สะดวกสบายมากขึ้น ทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น มีธรรมาภิบาล สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นก่อให้เกิดความรู ้
ใหม่ (New Knowledge) แนวคิดใหม่ (New Concept) ประสบการณ์ใหม่ (New Experience) แบบ
ปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice) ทักษะใหม่ (New Skill) และเจตคติใหม่ (New Attitude) และปั จจุบนั การ
จูงใจภายใน (Inner Motivation) ให้ผลต่อการเรี ยนรู ้และการทางานมากกว่าการใช้อานาจ
เด็กหนีเรียนและเบื่อการเรียน มีสาเหตุดังต่ อไปนี้
1. เบื่อโรงเรี ยน
2. เรี ยนหนัก
3. เรี ยนเครี ยด
4. สอนแต่ทฤษฎี
5. ไม่ได้ทาในสิ่ งที่น่าสนใจ
6. อยากหาที่สบายใจ
7. ครู ยงุ่ กับทรงผม
8. ไม่ได้ทาการบ้าน เข้าไปจะถูกตี
9. มีงานบุญที่โรงเรี ยน ไม่ได้นาของไปทาบุญ
10. โรงเรี ยนมีกิจกรรม เลยออกมาได้
11. ป่ วยเป็ นไข้มีอุณหภูมิสูงกลับบ้านก็ไม่มีใครอยู่
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ความต้ องการของผู้เรียน
1. อยากให้ปรับการเรี ยนการสอน
2. ให้เรี ยนเนื้อหาน้อยลง
3. มีเวลาทากิจกรรม
4. มีเวลาให้คิด ได้คน้ คว้า
5. ได้ทดลอง ได้ทบทวน
6. ได้ทาในสิ่ งที่อยากคิดอยากทางานมากขึ้น
คุณค่ าร่ วมสมัย
สิ่ งที่จะต้องปลูกฝังให้กบั ผูเ้ รี ยนเพื่อป้ องกันปั ญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรี ยน คือ ระบบ
คุณค่าที่ถูกต้องดีงาม สิ่ งที่เป็ นปั ญหา คือ ระบบคุณค่าที่ไม่พึงประสงค์ในสังคมไทยปั จจุบนั ได้แก่
1. ระบบคุณค่าของสังคมกาลังประสบปั ญหา
2. หนุ่มสาวร่ วมสมัยให้คุณค่ากับการมีเงิน มากกว่าการมีคุณธรรม
3. หลายคนเข้าใจว่าเงินเป็ นสิ่ งเดียวกับความสุ ข
4. ยกย่องสยบยอมผูม้ ีอานาจมากกว่าผูม้ ีธรรม
5. ไม่เข้าใจว่าชีวติ นี้เกิดมาทาไม และจะตายอย่างไร
6. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็ นเพียงผูบ้ อกความรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนสาหรับไปทากิจกรรม
เกี่ยวกับเรื่ องเงิน ไม่อาจเป็ นผูน้ าทางจิตวิญญาณได้
7. ผูช้ านาญทั้งหลายก็ชานาญอยูเ่ รื่ องเดียว แต่ยงั ไม่เข้าใจ และไม่เรี ยนรู ้อีกหลายเรื่ อง
5.3 ปัจจัยบริบททางด้ านเทคโนโลยี
ปรัชญาการทางานของ Google
1. เอาใจใส่ ลูกค้าอย่างเต็มที่
2. ให้ทาในสิ่ งที่ตนเองถนัดเต็มพลังความสามารถ
3. ทางานให้เร็ วดีกว่าทางานช้า
4. สิ่ งใดที่ลูกค้าบอกเป็ นเสี ยงเดียวกัน สามารถนามาเป็ นมูลค่าเพิ่ม
5. การคิดสร้างสรรค์ ไม่ตอ้ งมานัง่ ทางานที่โต๊ะเสมอ
6. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มโดยที่เราไม่ทาในสิ่ งที่ผดิ ศีลธรรม
7. ข้อมูลมีอยูม่ ากมาย มีทางออก ทุกปั ญหาพยายามแก้ปัญหา มุมมองที่แตกต่างไป
8. ข้อมูลอยูท่ ี่ทว่ั โลก ประเทศที่มีวฒั นธรรมที่แตกต่างกัน สามารถเชื่ อมโยงข้อมูลเข้ากัน
ได้ ไม่มีพรมแดน การทางานทาด้วยสมองและการสร้างสรรค์
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9. เอาจริ ง เอาจัง ได้โ ดยเราไม่ ต้อ งสร้ า งบรรยากาศที่ ท างานที่ บี บ บัง คับ บรรยากาศที่
สบายๆ เป็ นตัวกระตุน้ ดึงศักยภาพของตนเองออกมา
10. สิ่ งที่ดีที่สุดอาจไม่เพียงพอ มนุ ษย์สามารถทาสิ่ งที่ดีข้ ึน ทาให้เกิดนวัตกรรมการทางาน
ที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่
วัฒนธรรมองค์ กรของ Google
Google มีโครงการที่เรี ยกว่า 20% Project ซึ่ งกระตุน้ ให้พนักงานใช้เวลา 20% ของการ
ทางานไปทาในสิ่ งที่ตวั เองคิดว่ามีประโยชน์ต่อองค์กร
1. โครงการนี้เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความสามารถ และจินตนาการแบบไม่จากัด
2. เป็ นสิ่ งดึงดูดให้คนเก่งๆ ไว้ได้ ไม่ตอ้ งอึดอัดกับระบบบริ หารที่เป็ นรู ปแบบมากเกินไป
3. Silicon Valley ที่มีวฒั นธรรมการทางานแบบ College Dorm สองคาที่ใช้มากที่
Google คือ Scale กับ Monetize
4. สิ่ งที่จะทาต้องได้ในแง่ของขนาด ซึ่ งหมายถึงมีคนจานวนมากอยากใช้และสิ่ งที่ตามมา
คือ สิ่ งนั้นต้องได้เงิน
ลัก ษณะเด่ นของ Google คื อ การค้นหาวิธีก ารของ Google ค่ อนข้า งฉลาดและเป็ น
เอกลักษณ์
1. จะไม่มี Banner โฆษณาปรากฏบนหน้าจอ
2. ประการสาคัญ คื อ ความคิ ดในการผสมผสานความต้องการของผูค้ ้นหา กับ ความ
ต้องการของผูอ้ ยากขายสิ นค้าหรื อบริ การ จึงออกมาในรู ปของการลิสต์รายชื่อ Sponsor Word
วัฒนธรรม STEP/UP ของ Mcdonald
Mcdonald มีเป้ าหมายเพื่อหลอมรวมผูกพันพนักงานให้เป็ นหนึ่ งเดียวกับองค์กรมีหลักการ
3 อย่าง
1. ทาอย่างไรให้พนักงานมีความสุ ข พนักงานรู ้สึกดีกบั องค์กรมากเท่าไรก็จะพูดถึงด้วย
ความชื่นชม (Say)
2. ทาอย่างไรให้พนักงานอยูก่ บั เราไปนานๆ พอยิง่ อยูก่ ็ยงิ่ รัก ไม่อยากจากไปไหน (Stay)
3. ช่ วยสร้ า งความส าเร็ จให้ธุ รกิ จด้วยกัน จะกลายเป็ นความมุ่ ง มัน่ อย่า งแรงกล้า ที่ จะ
ทางานเพื่อให้องค์รวมประสบความสาเร็ จ (Strive)
STEP UP
S : ทางานให้สนุก (Sanook at Work)
T : ร่ วมกันพาไปข้างหน้า (Team to Win)
E : พิชิตใจลูกค้า (Exceed Customer Expectation)
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P : เห็นคุณค่าพัฒนาคน (People)
U : ปฏิบตั ิตนเสมือนเจ้าของ (Ultimate Ownership)
P : เมื่อครองความเป็ นหนึ่ง (Passion to Win)
Social Media
แหล่งเรี ยนรู ้สารสนเทศจาก web blog สารสนเทศแต่ละประเภทนามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
และจัดการความรู ้ สร้ างความรู ้ ใหม่ สร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ที่ทนั สมัย (Real Time) แต่ละกลุ่ม
อาชีพ เช่น Social Media ของ Google, 3G, Wi-Max เบอร์ เดียวทุกระบบ หรื อสิ ทธิ การคงหมายเลข,
Smart TV คือ การหลอมรวมเทคโนโลยี (Technology Convergent) ระหว่างโทรทัศน์กบั Internet
สามารถใช้ TV เข้าถึง Internet ได้ และชมโทรทัศน์ได้ รวมทั้ง Smart Phone, Tablet, Smart Device
มีความสามารถในการเชื่อมต่อมากยิง่ ขึ้น สามารถเข้าถึง Internet และ Social Media ได้ทุกเวลาและ
สถานที่
บทบาทใหม่ ของสื่ อ 4C
1) C : Communication การสื่ อสารออนไลน์ในลักษณะ Real Time
2) C : Community การสร้างเครื อข่ายทางสังคม Social Network การใช้ Hi5, Facebook
3) C : Commerce การตลาดในชีวิตจริ ง สามารถทาธุ รกรรมทาง Internet การหักเงินทาง
Internet True Money การใช้เงินผ่านมือถือ ช่องทางการจ่ายเงิน
4) C : Content มีสาระและเรื่ องราวให้ดูในลักษณะ Interactive Online ความบันเทิง เพลง
AF3 AF4 ดูกีฬา ฟุตบอลทางมือถือ Media เข้ากับ Life Style มีประมาณ 9 ล้าน 7 แสนคน
ทวิตเตอร์ (Twitter) เฟสบุคส์ (Facebook)
Facebook : มาจากฐานคิดของคนที่ตอ้ งการแชร์ รูปและความคิดเห็นบางเรื่ องกับเพื่อนผูร้ ู ้ใจ
หรื อคนใกล้ตวั สามารถตอบโจทย์ธรรมชาติของคนอยากรู ้อยากเห็นสนใจเรื่ องเพศตรงกันข้าม เช่น
เขามีแฟนหรื อยังชอบคนแบบไหน ความเท่ห์ อินเทรนด์ พยายามตอบโจทย์การสื่ อสารของคนใน
รู ปแบบไม่ว่าการแชท การส่ งข้อความแบบ Inbox ที่มีลกั ษณะคล้าย E-mail สะดวก รวดเร็ ว มี
รู ปแบบที่กระชับ ท้าทายผ่าน Wall Post การ Tag รู ป และอื่นๆ เป็ นศูนย์กลางการเชื่อมโยงผูค้ น
Facebook ช่วยความจา Twitter ลดความฉลาด ชุ มชนออนไลน์ การเข้าไปใช้งานแต่ละครั้ง
ใน Facebook นักท่องเวปต้องใช้ความคิด ความจาหลายส่ วนในการเรี ยบเรี ยงข้อมูลข่าวสารจานวน
มาก ส่ วนทวิตเตอร์ มีขอ้ มูลใหม่หลัง่ ไหลเข้ามาตลอดทุกวินาที ส่ งผลให้ผใู ้ ช้งานไม่มีโอกาสคิด ตริ
ตรอง หรื อจัดการกับข้อมู ลที่ ปรากฏให้เป็ นระเบี ยบ การนัง่ ดู โทรทัศน์นานๆ ก็มีส่วนเพิ่มความ
เสี่ ยงกลายเป็ นโรคสมาธิ ส้ ัน
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วิธีหาความสุ ขบนอินเทอร์ เน็ต
1. ชื่นชมกับความงามธรรมชาติบนเน็ต
2. พรรณนาความงามของงานศิลปะ
3. มีความสุ ขกับการแสวงหาความรู ้
4. สะสมภาพ ภาพความรู ้
5. เก็บคาคม
Website โหลดตาราเรียนฟรีทวั่ โลก
1. Bookboon.com
2. Openstaxcollege.org
3. Collegeopentextbooks.org
4. Saylor.org/books
5. Intechopen.com
6. Freebooks4doctors.com
7. Freetechbooks.com
ทักษะทีจ่ าเป็ นสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โลกศตวรรษที่ 21 ผูเ้ รี ยนจาเป็ นต้องมีทกั ษะที่สาคัญ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ประกอบด้วย
1.1 ทักษะการคิดวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
1.1.1 ทักษะการให้เหตุผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.1.2 ทักษะการคิดอย่างเป็ นระบบ
1.1.3 ทักษะการตัดสิ นใจ
1.1.4 ทักษะการแก้ปัญหา
1.2 ทักษะการสื่ อสารและการมีส่วนร่ วม
1.2.1 ทักษะการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ
1.2.2 ทักษะการทางานร่ วมกับบุคคลอื่น
1.3 ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
1.3.1 ทักษะการคิดสร้างสรรค์
1.3.2 ทักษะการทางานร่ วมกับบุคคลอื่นอย่างสร้างสรรค์
1.3.3 ทักษะการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
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2. ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (Information Media and Technology
Skills) ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการรู ้ขอ้ มูลข่าวสารและสารสนเทศ
2.1.1 ทักษะการเข้าถึงและประเมินข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
2.1.2 ทักษะการใช้และบริ หารข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
2.2 ทักษะการรู ้ดา้ นสื่ อ
2.2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์สื่อ
2.2.2 ทักษะการสร้างสรรค์สื่อ
2.3 ทักษะการรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
2.3.1 ทักษะการประยุกต์เทคโนโลยีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. ทักษะชีวติ และการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) ประกอบด้วย
3.1 ทักษะความยืดหยุน่ และการปรับตัว
3.1.1 ทักษะการปรับตัวสู่ การเปลี่ยนแปลง
3.1.2 ทักษะความยืดหยุน่
3.2 ทักษะการริ เริ่ มและการนาตนเอง
3.2.1 ทักษะการจัดการกับเป้ าหมายและเวลา
3.2.2 ทักษะการปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมาย โดยปราศจากการควบคุมสั่งการ
3.2.3 ทักษะการเรี ยนรู ้โดยการนาตนเอง
3.3 ทักษะทางสังคมและวัฒนธรรม
3.3.1 ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
3.3.2 ทักษะการปฏิบตั ิงานกับทีมงานที่มีความหลากหลาย
3.4 ทักษะการสร้างผลผลิตและสานึกความรับผิดชอบ
3.4.1 ทักษะการจัดการโครงการ
3.4.2 ทักษะการสร้างสรรค์ผลผลิต
3.4.3 มีสานึกความรับผิดชอบ
3.5 ทักษะภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ
3.5.1 ทักษะการให้คาแนะนาและการนาบุคคลอื่น
3.5.2 ทักษะความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น
ทัก ษะในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ด้า นดัง กล่ า ว มี ปัจจัยสนับสนุ นอี ก 4 ประการ ดัง นี้
(Partnership for 21th Century Skills. www.p21.org/overview)
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1. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ (Learning Environment)
2. การพัฒนาเชิงวิชาชีพครู (Professional Development)
3. หลัก สู ต รและการเรี ย นการสอนที่ มี ประสิ ท ธิ ภาพ (Curriculum And
Instruction)
4. มาตรฐานการเรี ยนรู ้และการประเมินผล (Standards And Assessment)
แม้วา่ เทคโนโลยีจะรวดเร็ วอย่างไร แต่ความคิดและจิตใจของเราก็ยงั เร็ วกว่า ทาให้เรา
ไม่มีความแน่วแน่ และมุ่งมัน่ ในการทางาน โดยมีสติควบคุมความคิด ดังนั้น เราจะต้องฝึ กตัวเราเอง
ให้มีจิตใจจดจ่อแน่วแน่และรู ้ตวั ตลอดเวลาว่าเรามีหน้าที่ทาอะไรก็ตอ้ งทาสิ่ งนั้นให้ดีที่สุด ไม่วา่ จะ
เป็ นเรื่ องส่ วนตัว ครอบครัว และการงาน
5.4 ปัจจัยบริบททางด้ านคุณธรรมจริยธรรม
ฐานความคิดเกีย่ วกับคุณธรรมจริยธรรม
ความดี ทาพร้ อมๆ กัน ทามาจากใจ ทาอย่างสม่าเสมอ จะพัฒนาเป็ นค่านิ ยม ทาอย่าง
เห็นคุณค่าและชื่นชมจะพัฒนาเป็ นคุณธรรมคือ คุณสมบัติที่ดีทางจิตใจ การประพฤติและปฏิบตั ิใน
คุณธรรมเป็ นจริยธรรม ซึ่งประเมินได้จากการกระทา
จริยธรรมสากล
1. เคารพคุณค่าความเป็ นมนุษย์
2. ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วยความซื่ อสัตย์ยตุ ิธรรม
3. คิด ทา พูด แต่สิ่งที่จริ ง
4. เคารพ มีเมตตากรุ ณาต่อกัน
คุณธรรมคุณภาพสากล
1. การตรงต่อเวลา
2. ความซื่อสัตย์
3. ความรับผิดชอบ
4. การมีวนิ ยั ในตนเอง
5. การเสี ยสละ และจิตสาธารณะ
สี่ สิ่งทีจ่ าเป็ นของความเป็ นมนุษย์
1. สิ่ งที่ตอ้ งทา คือ ความดี
2. สิ่ งที่ตอ้ งมี คือ คุณธรรม
3. สิ่ งที่ตอ้ งจา คือ ความกตัญญู
4. สิ่ งที่ตอ้ งรู ้ คือ รากเหง้าของบรรพบุรุษ
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การศึ ก ษาบริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้อ งที่ ย กมาเป็ นเพี ย งตัว อย่ า งให้ เ ห็ น เท่ า นั้น ว่ า การจัด ท า
หลัก สู ต รสถานศึ ก ษาจะต้อ งสอดคล้อ งกับ บริ บทที่ ส ถานศึ ก ษาตั้ง อยู่ ธรรมชาติ ข องผู ้เ รี ย น
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และคุณธรรมจริ ยธรรม ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายกับ
การจัดการศึ ก ษาทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยน ทั้งนี้ ก็เพื่อนาไปสู่ การจัดการเรี ยนการสอนที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
6. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
6.1 ประสิ ทธิภาพทางการศึกษา
กาญจนา คุณารักษ์ (2553 : 528-53) ประสิ ทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างทรัพยากร (เช่น บุคคล เงิน และเวลา) ที่ใช้และผลที่ได้รับ เป็ นอัตราส่ วนของปั จจัยนาเข้า/
ผลที่ได้รับ (Input/Output) กล่าวโดยทัว่ ไปจะเป็ นคุ ณค่าของผลที่ได้รับจากการใช้จ่ายทรัพยากรที่
ควรจะให้ผลมากกว่าคุ ณค่าของทรั พยากรที่ลงทุ นหรื อจ่ายไป ประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลองการ
ออกแบบการเรี ย นการสอนจึ ง หมายถึ ง คุ ณ ค่ า ของแบบจ าลองที่ พ ฒ
ั นาขัน มี ม ากเพี ย งพอที่ จ ะ
นาไปใช้กบั ผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประโยชน์คุม้ ค่ากับการลงทุนทั้งในเรื่ องของเงิน เวลา และสมอง ดังมี
เกณฑ์การทดสอบประสิ ทธิ ภาพที่จะกล่าวต่อไปนี้
6.1.1 เกณฑ์ การทดสอบ
ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลองการออกแบบการเรี ยนการสอนมี
เกณฑ์ที่ตอ้ งกาหนดไว้ล่วงหน้าสามเกณฑ์คือ เกณฑ์พฒั นาการของผูเ้ รี ยน (เกณฑ์ความก้าวหน้าใน
การเรี ยน) เกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกับผลลัพธ์ (เกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพ) และเกณฑ์
คุณภาพ
เกณฑ์พฒั นาการของผูเ้ รี ยน เป็ นระดับความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนที่เกิดขึ้นหลังจากที่
ผูส้ อนได้ใช้แบบจาลองการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น โดยพิจารณาดูวา่ หลังใช้แบบจาลองการเรี ยน
การสอนแล้ว ผูเ้ รี ยนมีความก้าวหน้าหรื อมีความรู ้เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญหรื อไม่ ที่ระดับใดเกณฑ์
หาได้จากผลต่างระหว่างการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) และการทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) ซึ่ ง
ควรกาหนดค่าระดับความเชื่ อมัน่ ไว้ที่ระดับ .01 หรื อ .05 แล้วแต่ความยากง่ายของเนื้ อหา หรื อตั้ง
เกณฑ์ ให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 25 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2540 : 131-132)
เกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพ หรื อเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกับผลลัพธ์หา
ได้จากการประเมินกระบวนการ (Evaluation Of Process – E1) โดยพิจารณาจากผลของการ
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ประกอบกิ จกรรมระหว่างที่ผูส้ อนใช้แบบจาลองการออกแบบการเรี ยนการสอนด้วยการพิจารณา
กิจกรรมหรื องานที่ผูเ้ รี ยนได้มอบหมายให้ทา เช่น ผลที่ได้จากการอภิปรายการทารายงาน ฯลฯ มา
ให้คะแนนเปรี ยบเทียบกับการประเมินผลลัพธ์ (Evaluation Of Process – E2) คือ ผลที่ได้จากการ
ทดสอบหลังเรี ยน
เกณฑ์ ร ะหว่ า งกระบวนการและผลลัพ ธ์ อ าจใช้ แ ทนด้ว ย E1 และ E2 เมื่ อ E3
หมายถึง ค่าร้อยละของประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ และ E1 หมายถึง ค่าร้อยละของประสิ ทธิ ของ
กระบวนการ และ E2 หมายถึง ค่าร้อยละของประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์
การกาหนดเกณฑ์ E1 และ E2 ให้มีค่าเท่าใด จะขึ้นอยูก่ บั เนื้ อหาสาระ ถ้าเป็ นเนื้ อหา
ที่เกี่ยวกับเชาวน์ปัญญาหรื อพุทธิ พิสัย มักจะกาหนดไว้ 80/80 หรื อ 85/85 หรื อ 90/90 ส่ วนเนื้ อหาที่
เกี่ยวกับจิตพิสัยหรื อทักษะพิสัยกาหนดไว้ 75/75
ในกรณี ที่ประสิ ทธิภาพของแบบจาลองการออกแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
ไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เนื่ องจากมีตวั แปรแทรกซ้อนที่ควบคุ มไม่ได้ เช่ น สภาพห้องเรี ยน ความ
พร้ อ มของผู เ้ รี ย น และอื่ น ๆ เป็ นต้น อาจอนุ โ ลมให้ มี ค่ า ความผิ ด พลาดได้ต่ า กว่า ที่ ก าหนดไว้
ประมาณร้ อยละ 2.5-5.0 ดัง นั้นประสิ ท ธิ ภาพของแบบจาลองการออกแบบการเรี ยนการสอนที่
พัฒนาขึ้นอาจกาหนดไว้สามระดับ คือ ระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ ระดับที่เท่ากับเกณฑ์ และระดับที่ต่ า
กว่าเกณฑ์ แต่ยอมรับว่ามีประสิ ทธิ ภาพ
การหาค่า E1 และ E2 อาจใช้วิธีการคานวณหาค่าร้อยละ โดยวิธีง่ายๆ หรื อใช้สูตร
ต่อไปนี้
การหาค่า E1 ใช้สูตร
E1 =
เมื่อ

∑𝑥
𝑁

𝐴

𝑥̅

× 100 หรื อ ( ×100)
𝐴

E หมายถึง ค่าประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการเป็ นร้อยละ
X หมายถึง คะแนนรวมของกิจกรรมหรื อชิ้นงานทุกชิ้นที่ผเู ้ รี ยนทาได้ถูกต้อง
A หมายถึง คะแนนเต็มของกิจกรรมหรื อชิ้นงานทุกชิ้นที่นามาประเมิน
N หมายถึง จานวนผูเ้ รี ยน
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การหาค่า E2 ใช้สูตร
E1 =

∑𝐹
𝑁

𝐵

𝐹̅

× 100 หรื อ ( ×100)
𝐵

เกณฑ์คุณภาพ หาได้จากความพร้อมของผูส้ อนและผูเ้ รี ยนที่ได้จากการใช้แบบจาลอง
การออกแบบการเรี ยนการสอน (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2540 : 132) ได้แก่
1. พัฒนาการของผูเ้ รี ยนในทางที่ ดีในด้านของคุ ณลักษณะ เช่ น การควบคุ มตนเอง
การช่วยเหลือตนเอง
2. ความพอใจที่ผเู ้ รี ยนมีจ่อแบบจาลองการออกแบบการเรี ยนการสอน
3. คุ ณภาพด้านเทคนิ ค การออกแบบการเรี ยนการสอนที่ น่าสนใจ ง่ ายที่ จะทาตาม
และมีความชัดเจน
4. คุณภาพตามดัชนี ความสอดคล้องของจุดประสงค์ (Index of Item Objectives
Congruence : IOC) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เป็ นผูป้ ระเมินคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณาคือ ถ้าเห็นว่า
แบบจาลองการออกแบบการเรี ยนการสอนมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ให้คะแนนหนึ่ ง (1) ถ้า
ไม่แน่ใจให้คะแนน (0) และถ้าเห็นว่าไม่สอดคล้องให้คะแนนเป็ นลบหนึ่ ง (-1) โดยมีเกณฑ์ดงั นี้ ถ้า
ดัชนีความสอดคล้องของจุดประสงค์มีคะแนนตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป แสดงว่าแบบจาลองที่พฒั นาขึ้นมี
ความเหมาะสมนาไปใช้ได้ แต่ถ้าคะแนนต่ ากว่า 0.05 แสดงว่าแบบจาลองที่พฒั นาขึ้ นนั้นยังต้อง
ปรับปรุ งแก้ไข
6.1.2 วิธีการทดสอบประสิ ทธิภาพ
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลองการออกแบบการเรี ยนการสอนอาจทา
ได้ในสองระยะ คือ ระยะแรก ทดลองใช้เยื้องต้น และระยะที่สอง ทดลองใช้จริ ง
การทดลองใช้เบื้องต้น (Tryout) เป็ นขั้นที่นาแบบจาลองการออกแบบการเรี ยนการ
สอนที่สร้ างเสร็ จแล้วไปทดลองใช้กบั ผูเ้ รี ยนที่เป็ นตัวแทนกลุ่มเป้ าหมายในสามลักษณะ คือ (ดังที่
ได้กล่าวถึงแล้วครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการประเมินผลระหว่างดาเนิ นการตามแนวคิดของคิดและคาเรย์ใน
ตอนต้นของบทนี้)
1. การทดลองกับผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล หรื อแบบเดี่ยว (ผูอ้ อกแบบ 1 คน : ผูเ้ รี ยน 1 คน)
โดยการทดลองกับผูเ้ รี ยนเก่ง 1 คน ผูเ้ รี ยนปานกลาง 1 คน และผูเ้ รี ยนอ่อน 1 คน เป็ นรายบุคคลทีละ
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คน นาผลที่ได้จากการทดลองมาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดและปรับปรุ งแก้ไขก่อนที่จะนาไป
ทดลองกับกลุ่มย่อย
2. การทดลองกลุ่มย่อย (ผูอ้ อกแบบ 1 คน : ผูเ้ รี ยน 8-20 คน หรื อ 6-12 คน) ทดลองเพียง
ครั้งเดียวโดยให้ผเู ้ รี ยนที่จะเป็ นกลุ่มทดลองมีระดับสติปัญญาและความสามารถคละกัน (เก่ง-ปาน
กลาง-อ่อน) นาผลที่ ได้มาเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์ที่กาหนดและปรั บปรุ ง แก้ไข เพื่อให้พร้ อมที่ จะ
นาไปทดลองภาคสนาม
3. การทดลองภาคสนาม (ผูอ้ อกแบบ 1 คน : ผูเ้ รี ยน 30-100 คน หรื อ 1 ชั้นเรี ยน) ชั้นเรี ยน
ที่นามาทดลองจะต้องเป็ นชั้นเรี ยนที่มีผเู ้ รี ยนมาคละกัน (เก่ง-ปานกลาง-อ่อน) หลังการทดลองนาผล
ที่ได้มาเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์ที่กาหนด และปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้พร้ อมที่จะนาไปทดลองใช้จริ ง
ต่อไป
การทดลองใช้จริ ง (Trial Run) เป็ นขั้นนาแบบจาลองการออกแบบการเรี ยนการสอนที่ผา่ น
การปรับปรุ งแก้ไขจนบรรลุ เกณฑ์แล้ว ไปทดลองใช้ในสถานการณ์ จริ งชัว่ ระยะเวลาหนึ่ ง เช่ น 1
ภาคการศึกษา หรื อ 1 ปี การศึกษา ก่อนที่จะปรับปรุ งแก้ไขจนสมบูรณ์ แล้วจึงนาไปใช้และเผยแพร่
ต่อไป
6.1.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั นั้นมีความสาคัญและจาเป็ น
อย่างยิ่ง เนื่ องจากผลการวิจยั ที่ได้จะมีคุณภาพน่ าเชื่ อถื อหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั เครื่ องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล หากเครื่ องมือขาดคุณภาพย่อมทาให้ผลการวิจยั ผิดพลาดและเชื่ อถือไม่ได้ ดังนั้น
ผูว้ จิ ยั ควรมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือก่อนนาเครื่ องมือไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริ ง ซึ่ งใน
การตรวจสอยคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีการตรวจสอบคุณสมบัติที่สาคัญ 5 ด้าน คือ
1. ความเที่ยงตรง (Validity)
2. ความเชื่อมัน่ (Reliability)
3. ความเป็ นปรนัย (Objectivity)
4. อานาจจาแนก (Discrimination)
5. ความยากง่าย (Difficulty)
ความเที่ยงตรง คือ คุณสมบัติของเครื่ องมือนั้นวัดได้ในสิ่ งที่ตอ้ งการจะวัด หรื อวัดได้ตรง
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ตามจุดประสงค์ที่จะวัด เช่น ถ้าต้องการวัดผลการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องโจทย์ปัญหา เครื่ องมือ
นั้นก็ตอ้ งวัดผลการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ เรื่ องโจทย์ปั ญหาได้ ทาให้ขอ้ มู ลที่ ได้จากการวัดนั้นแทน
จานวน หรื อคุณลักษณะของสิ่ งที่วดั ได้อย่างแท้จริ ง และสามารถนาไปแปรผลได้ตามวัตถุประสงค์
โดยความเที่ยงตรงนั้นมีการแบ่งประเภทไว้หลากหลายประเภทตามแนวคิดของนักวิชาการ แต่โดย
ทัว่ ๆ ไป แบ่งได้ 3 แบบ คือ
1. ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity)เป็ นคุณภาพของเครื่ องมือที่สามารถวัดเนื้อหา
สาระหรื อพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัดได้อย่างแท้จริ งและครบถ้วน คือ วัดเนื้ อหาได้ในสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
ได้ คุ ณ ภาพแบบนี้ เป็ นคุ ณ ภาพที่ ส าคัญ ของแบบทดสอบ เช่ น ต้อ งการวัด ผลการเรี ยนรู ้ ว า
คณิ ตศาสตร์ ข้อสอบที่ ส ร้ า งขึ้ นก็ ต้องวัดผลการเรี ย นรู ้ ท างคณิ ตศาสตร์ ได้ โดยการสร้ า งตาราง
กาหนดวัตถุ ประสงค์ในการสอบและเนื้ อหา (Specification of Test or Table of Specification)
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่า งเนื้ อหาที่ สร้ า งขึ้ นกับเนื้ อหาวิช าที่ ระบุ ไ ว้ในตารางวิเคราะห์
หลักสู ตร
ส่ วนใหญ่การหาความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาใช้การพิจารณาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ โดยพิจารณาว่า
ใครเป็ นผูร้ อบรู ้ในด้านเนื้อหาสาระนั้นบ้าง แล้วกาหนดผูเ้ ชี่ ยวชาญอย่างน้อย 3 คน แล้วนาเครื่ องมือ
ไปให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญไปให้พิ จารณา ถ้าเป็ นแบบทดสอบก็พิ จารณาว่า แบบทดสอบนั้นมี ขอ้ ค าถาม
สอดคล้องกับ พฤติ ก รรมที่ ต้องการจะวัดในตารางวิ เคราะห์ ห ลัก สู ตรหรื อ ไม่ ถ้า เป็ นเครื่ อ งมื อ
ประเภทอื่ น ก็ พิ จารณาว่า เครื่ องมื อนั้นสามารถวัดตัวแปรที่ ผูว้ ิจยั สามารถวัดได้หรื อไม่ ถ้า เป็ น
เครื่ องมื อประเภทอื่ น ก็พิจารณาว่าเครื่ องมือเน้นสามารถวัดตัวแปรที่ ผูว้ ิจยั ต้องการวัดได้หรื อไม่
โดยพิจารณาจากนิ ยามตัวแปร ถ้าผูเ้ ชี่ ยวชาญทุกคนพิจารณาข้อใดแล้วความเห็ นไม่ตรงกันผูว้ ิจยั ก็
ควรปรับปรุ งแก้ไขก่อน ซึ่ งการพิจารณาลักษณะนี้ เรี ยกว่า การหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของข้อ
คาถามกับจุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยทาแบบสารวจรายการให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณาข้อความในแต่ละข้อ โดยกาหนดคะแนนพิจารณาดังนี้
+1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ตอ้ งการวัด
(เป็ นตัวแทนของพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด)
0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ตอ้ งการวัด
(เป็ นตัวแทนของพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด)
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-1 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ตอ้ งการวัด
(เป็ นตัวแทนของพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด)
นาคะแนนที่ได้มาแทนค่าในสู ตรของ Rowinelli and Hambelton (1977, อ้างถึงใน
พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ, 2544 : 273)
IOC =

∑𝑅
𝑁

เมื่อ IOC แทนดัชนี ความสอดคล้องของข้อคาถามกับจุดประสงค์หรื อลักษณะ
พฤติกรรม
∑𝑅
𝑁

แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ

แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ

ถ้าค่า IOC มีค่า ≥0.05 ขึ้นไป แสดงว่าข้อคาถามนั้นใช้ได้ มีความเหมาะสมหรื อ
สอดคล้องกับจุดประสงค์หรื อลักษณะพฤติ กรรม แต่ถ้าต่ ากว่า ≤ 0.05 แสดงว่าข้อคาถามนั้นไม่
สอดคล้องกับจุดประสงค์หรื อลักษณะพฤติกรรมควรตัดทิง้ หรื อนามาปรับปรุ งแก้ไข
ตารางที่ 13 ตัวอย่างการสร้างแบบสารวจรายการสาหรับหาค่า IOC
จุดประสงค์/พฤติกรรม
1............................................

ข้อคาถาม

ผลการพิจารณา
+1

0

-1

รวม

1...............................
2..............................
3..............................

2………………………………. 1..............................
2..............................
3..............................
2. ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) หมายถึงความสามารถของเครื่ องมือที่
วัดพฤติกรรมหรื อคุณลักษณะได้ตรงตามโครงสร้างของทฤษฎีในเรื่ องนั้นๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับแนวคิด
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ทางจิตวิทยาเป็ นตัวแปรหรื อคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา โดยผูว้ ิจยั กาหนดโครงสร้างของเรื่ อง
ที่จะวัด และนิยามตัวแปรให้ชดั เจน แล้วสร้างเครื่ องมือวัดให้ครอบคลุมโครงสร้างทฤษฎีน้ นั
การหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างมีวธิ ี การดังนี้
2.1 การตรวจสอบความสอดคล้อ งของข้อ สอบกับ โครงสร้ า งพฤติ ก รรมที่ ว ดั โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู ้ในโครงสร้างทฤษฎีน้ นั และคานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence : IOC) เช่นเดียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ได้กล่าวมาแล้ว
2.2 การตรวจสอบความสอดคล้อ งของข้อ สอบกับ องค์ป ระกอบต่ า งๆ ของทฤษฎี ที่
ต้องการวัด โดยพิจารณาข้อสอบแต่ละข้อว่ามีความสอดคล้องกับองค์ประกอบต่างๆ ของทฤษฎี
นั้นๆ หรื อไม่ เช่น
ข้อสอบ : การทักทายผูอ้ ื่นโดยไม่ตอ้ งรอให้ผอู ้ ื่นทักทายก่อนมีความสอดคล้องกับมนุ ษย์
สัมพันธ์ วิธีน้ ี สามารถนามาหาค่าเฉลี่ย (x ̅) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนาข้อสอบที่
สร้ า งขึ้ นไปให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญในด้านโครงสร้ าง ทฤษฎี น้ ันๆ พิจารณาว่ามี ความเหมาะสมที่ จะเป็ น
ตัวแทนพฤติกรรมตามโครงสร้างทฤษฎีน้ นั ๆ หรื อไม่ โดยดาเนินการดังนี้
คะแนน 5 คือ ข้อความนั้นมีความสอดคล้องกันมากที่สุด
คะแนน 4 คือ ข้อความนั้นมีความสอดคล้องกันมาก
คะแนน 3 คือ ข้อความนั้นมีความสอดคล้องกันปานกลาง
คะแนน 2 คือ ข้อความนั้นมีความสอดคล้องกันน้อย
คะแนน 1 คือ ข้อความนั้นมีความสอดคล้องกันน้อยที่สุด
แล้วนาคะแนนที่ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมินมาหาค่าความสอดคล้องดังนี้
𝑥̅ =

∑𝑥
𝑁

𝑥̅ คือ ค่าเฉลี่ยของความสอดคล้อง
∑𝑥

คือ ผลรวมของคะแนน

𝑁

คือ จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
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โดยพิ จารณาค่ า คล้องที่ มี ค่ า เฉลี่ ย (𝑥̅ ) มากกว่า 3.50 ขึ้ นไป และส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) น้อยกว่า 1.00 แสดงว่าข้อสอบหรื อข้อความใช้ได้ คือ มีความสอดคล้อง หากมีค่า
ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าวก็ให้ตดั ทิ้งไป หรื อปรับปรุ งแก้ไขก่อนนาไปใช้
2.3 การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างคะแนนเป็ นรายข้อกับคะแนนทั้งฉบับ (Item
Test Correlatio) โดยให้คะแนนทั้งฉบับแทนโครงสร้ างเชิ งทฤษฎี วิธีน้ ี ใช้ในกรณี เครื่ องมือเป็ น
มาตราวัดทัศนคติตามแนวคิดของ Likert โดยใช้สูตรการคานวณของ Pearson Product Moment
Correlation Coefficient ถ้ามีคะแนนสหสัมพันธ์รายข้อกับทั้งฉบับสู ง แสดงว่ามีความสอดคล้อง
2.4 การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อสอบที่สร้างขึ้นกับแบบทดสอบมาตรฐาน โดย
นาคะแนนที่กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบที่สร้างขึ้น และแบบทดสอบมาตรฐานมาหาสัมพันธ์ดว้ ย
วิธีการของ Pearson
2.5 การตรวจสอบความสอดคล้องด้วยวิธีการ Known Group Technique โดยนาข้อสอบที่
สร้างขึ้นไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะตรงกับคุณลักษณะที่ตอ้ งการวัด แล้วนาผลที่ได้
ไปเปรี ยบเทียบกับผลการจัดอีกกลุ่มหนึ่ งซึ่ งไม่มีคุณลักษณะตรงตามที่ตอ้ งการวัด แล้วนาคะแนน
ทั้ง 2 กลุ่ มมาเปรี ยบเที ยบความแตกต่างด้วยวิธีการ T-test Independent กับผลการทดสอบที่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่าข้อสอบนั้นมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
2.6 การตรวจสอบความสอดคล้องด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดย
การวิเคราะห์ส่วนประกอบที่แสดงถึงโครงสร้างของข้อสอบ
3. ความเที่ ย งตรงตามเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง หรื อ ความเที่ ย งตรงเชิ ง เกณฑ์ สั ม พัน ธ์ (Criterion
Related Validity) แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
3.1 ความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) คือ เครื่ องมือนั้นสามารถวัดได้ตรง
สภาพตามความเป็ นจริ งของกลุ่มตัวอย่าง เช่น นาแบบทดสอบความมีมนุ ษย์สัมพันธ์ไปทดสอบกับ
ผูท้ ี่มีชื่อว่าเป็ นผูท้ ี่มีมนุ ษย์สัมพันธ์ หากคนที่ได้คะแนนสู งเป็ นผูท้ ี่มีมนุ ษย์สัมพันธ์อยู่แล้ว แสดงว่า
เครื่ องมือนั้นมีความเที่ยงตรงตามสภาพ
ในการวิ เ คราะห์ ค่ า ความเที่ ย งตรงตามสภาพนั้น สามารถค านวณได้โ ดยการหา
สหสัมพันธ์ตามสู ตร Pearson โดยให้ X แทน คะแนนที่นกั เรี ยนทาจากเครื่ องมือที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น Y
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แทน คะแนนจากการทดสอบที่ ใช้เป็ นเกณฑ์แล้วนามาหาค่าสหสัมพันธ์ ถ้ามี นัยสาคัญทางสถิ ติ
แสดงว่ามีความสัมพันธ์กนั คือ เครื่ องมือนั้นมีความเที่ยงตรงตามสภาพ
3.2 ความเที่ยงตรงเชิ งพยากรณ์ (Predictive Validity) คือ เครื่ องมื อนั้นสามารถทานาย
คุ ณลักษณะและความสามารถในอนาคตได้ตรงกับความเป็ นจริ ง เช่ น นักเรี ยนมี ค วามถนัดทาง
คณิ ตศาสตร์ ถ้าเรี ยนทางด้านคณิ ตศาสตร์ ก็ควรได้คะแนนสู งทางคณิ ตศาสตร์ ดว้ ย
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของแบบจ าลองการออกแบบการเรี ยนการสอน
ประกอบด้วย เกณฑ์ในการทดสอบและวิธีการทดสอบ เกณฑ์ในการทดสอบมีสามเกณฑ์คือ เกณฑ์
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน เกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพและเกณฑ์คุณภาพ ส่ วนวิธีการทดสอบประสิ ทธิ ภาพมี
สองระยะคือ ระยะทาการทดลองใช้เบื้องต้นและระยะการทดลองใช้จริ ง
6.2 ประสิ ทธิผลทางการศึกษา
การศึกษาประสิ ทธิ ผลขององค์การมีความจาเป็ นและสาคัญอย่างยิ่งในการบริ หารองค์การ
เผชิ ญกับ การเปลี่ ย นแปลงในด้านต่ า งๆ ซึ่ ง ในการศึ ก ษาประสิ ทธิ ผ ลของโรงเรี ย นโดยผูว้ ิจยั ได้
นาเสนอเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลในด้านต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
6.2.1 ความหมายของประสิ ทธิผล
คาว่า “ประสิ ทธิ ผล” (Effectiveness) มีความสาคัญในการบริ หารจัดการองค์การต่างๆและ
เป็ นกระบวนทัศน์ใหม่ทางการบริ หารที่ผูบ้ ริ หารจะต้องมุ่งเน้นการบริ หารเพื่อมุ่งประสิ ทธิ ผลของ
องค์การเป็ นสาคัญ ซึ่ งได้มีนกั ศึกษาให้ความหมายประสิ ทธิ ผลไว้ดงั นี้
Robbins (1996: 74) นิ ยามว่าประสิ ทธิ ผล หมายถึงระดับ (Degree) ที่องค์การดาเนิ นการ
ประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่กาหนด
Martin and Kettner (1996: 110) ได้ให้คานิ ยามของ ประสิ ทธิ ผลเป็ นผลที่เกิดจากการ
ปฏิบตั ิหรื อการดาเนินงานที่ให้ผลของงานบรรลุตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
Steers (1985: 72) ได้ใ ห้ความหมายของประสิ ท ธิ ผ ลไว้ว่า ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ก ารมี
ความหมาย 2 นัย คือ
1. เป็ นความสามารถขององค์การที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้บรรลุ
เป้าหมายของโครงการ
2. เป็ นความสามารถขององค์การที่ดารงอยูไ่ ด้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
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มนทิพย์ ทรงกิ ตติพิศาล (2552:86) ได้กล่ าวไว้ว่า ประสิ ทธิ ผล หมายถึ ง ความสาเร็ จตาม
จุ ดมุ่ ง หมายขององค์ก าร และเป็ นจุ ดมุ่ ง หมายร่ วมกัน (Common purpose) มี ผ ลต่ อสั ง คมโดย
ส่ วนรวมซึ่ ง ประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บ ตั ิ ง านเป็ นสิ่ ง สาคัญที่ จะบอกถึ ง ความสามารถของผูป้ ฏิ บ ตั ิ
ประสิ ทธิ ผลขององค์การย่อมมีความสัมพันธ์กบั ความสามารถขององค์การในการใช้ทรัพยากรใน
การบริ หารอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้บ รรลุ เป้ า หมายขององค์ก าร ประสิ ทธิ ผลจะเกิ ดขึ้ นได้ก็
ต่อเมื่อกิจกรรมต่างๆบรรลุวตั ถุประสงค์
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551: 29) ได้ให้นิยามของคาว่า “ประสิ ทธิ ผล” หมายถึงระดับการบรรลุ
วัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที่กาหนดไว้
โดยสรุ ป ประสิ ทธิ ผล หมายถึง ระดับผลสาเร็ จในการดาเนิ นงานบรรลุตามจุดมุ่งหมายของ
องค์การที่ได้ต้ งั ไว้
6.2.2 การประเมินประสิ ทธิผล
จากการศึ ก ษาการประเมิ นประสิ ท ธิ ผลนั้น ผูว้ ิจยั พบว่าได้มีการกาหนดแนวทางในการ
ประเมิ น ผล 2 แนวทาง ได้แ ก่ การประเมิ น ผลองค์ ก าร และการประเมิ น ผลโรงเรี ย น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
Hoy and Miskel (2005:398; quoted in Mott, 1972) ได้ประมวลผลผลิตที่สาคัญของ
องค์การ และสร้างรู ปแบบของประสิ ทธิ ผลองค์การขึ้น โดยเกณฑ์การวัดประสิ ทธิ ผลองค์การของ
มอทท์พิจารณาจาก
1. ปริ มาณของผลผลิต
2. คุณภาพของผลผลิต
3. ประสิ ทธิภาพ
4. ความสามารถในการปรับตัว
Hoy and Miskel (2005: 290-292) ได้ศึกษาการประเมินประสิ ทธิ ผลองค์การออกเป็ น 3
รู ปแบบ คือ
1. รู ปแบบที่ยดึ จุดมุ่งหมาย
2. รู ปแบบระบบทรัพยากร
3. รู ปแบบบูรณาการเป้าหมายและทรัพยากร
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Steers (1985: 80-86) ได้แบ่งรู ปแบบของการประเมินประสิ ทธิผลองค์การ
1. รู ปแบบของการประเมินประสิ ทธิ ผลองค์การ ไว้ดงั นี้
1.1 แบ่งตามจานวนเกณฑ์เดี่ ยว (Univariate Effectiveness Models) มุ่งเน้นประเมิน
ประสิ ทธิ ผลองค์การโดยใช้ตวั เกณฑ์แตกต่างกัน 30 ตัวแปร หากแต่ปัญหาในการใช้เกณฑ์เดี่ ยว
เพราะขึ้ นอยู่ก ับความเห็ นส่ วนตัวของผูป้ ระเมิ นมากกว่าที่ จะใช้เกณฑ์ที่เป็ นกลาง และถ้า มี ก าร
ผสมผสานตัวแปรเหล่านั้น เพื่อให้เข้าใจถึงอิทธิ พลของตัวแปรต่อประสิ ทธิ ผลองค์การก็สามารถทา
ความเข้าใจและสร้างรู ปแบบความสัมพันธ์ได้
1.2 รู ป แบบพหุ เกณฑ์ (Multivariate Effectiveness Models) เป็ นการวิเคราะห์
ประสิ ทธิ ผลขององค์การโดยการสร้างรู ปแบบ (Model-Building) ซึ่ งมีสมมติฐานและนาไปทดลอง
หรื อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลัก ซึ งอาจมีผลต่อความสาเร็ จขององค์การเป็ นรู ปแบบที่มี
ประโยชน์มากกว่าการใช้เกณฑ์เดี่ยว เพราะเป็ นรู ปแบบต่างๆ พยายามแสดงให้เห็นว่าตัวแปรต่างๆ
มีความสัมพันธ์ กนั และเป็ นองค์ประกอบของผลการดาเนิ นงาน การใช้รูปแบบนี้ เพื่อแก้ขอ้ จากัด
รู ปแบบนี้เพื่อแก้ขอ้ จากัดของรู ปแบบตัวแปรเดียวหรื อเกณฑ์เดี่ยว
2. แบ่งตามการกาหนดเกณฑ์เพื่อสร้างรู ปแบบ มี 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 รู ปแบบที่มีการพรรณนา (Descript Models) เป็ นการสรุ ปลักษณะที่ได้จากการ
วิเคราะห์วจิ ยั องค์การที่ประสบความสาเร็ จมาเสนออยูบ่ นพื้นฐานของการค้นพบสิ่ งที่เกิดจากสภาพ
ความเป็ นจริ งที่ได้ไปสารวจหรื อวิเคราะห์
2.2 รู ปแบบมีลกั ษณะเป็ นการสร้างปทัสถาน (Normative Models) เป็ นการกาหนด
สภาวะที่จาเป็ นต้องมี เพื่อให้องค์การมีประสิ ทธิผล
3. แบ่งตามความสามารถในการนาเกณฑ์การประเมินผลไปประยุกต์ใช้ มี 2 ลักษณะ ดังนี้
3.1 รู ปแบบที่เป็ นสากล (Universalistic Models) รู ปแบบซึ่ งเป็ นเกณฑ์ที่สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการประเมินสิ ทธิผลองค์การได้ทุกองค์การ
3.2 รู ปแบบที่เฉพาะ (Contingent Models) รู ปแบบซึ่ งเสนอเกณฑ์ใ นการประเมิ น
ประสิ ทธิ ผลองค์การบางประเภทเท่านั้น
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4. แบ่งตามเทคนิคที่ใช้ในการนาเกณฑ์ในการประเมินประสิ ทธิ ผล
4.1 รู ปแบบอนุ มาน (Deductive Models) เป็ นรู ปแบบที่ได้จากการพิจารณาหลักการ
ทัว่ ไปประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิ นซึ่ งได้จากการตี ความตามทฤษฎี แล้วนาเกณฑ์ดงั กล่ าวไป
ทาการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป
4.2 รู ปแบบอนุมาน (Induction Models) เป็ นรู ปแบบที่เป็ นผลจากการพิสูจน์จากกรณี
เฉพาะโดยผูท้ าการศึกษาวิจยั พยายามสร้ างเกณ์การประเมินที่มีความหมายอันเป็ นผลมาจากการ
ค้นคว้าวิจยั
5. ตัวชี้วดั และเกณฑ์การตัดสิ นการประเมินประสิ ทธิ ผลองค์การ ในการประเมินประสิ ทธิ
องค์การนั้น ตัวชี้ วดั และเกณฑ์การตัดสิ นนับได้ว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการที่จะทาให้การ
ประเมินประสิ ทธิ ผลองค์การมีความสมบูรณ์ข้ ึน มีความยืดหยุน่ ขึ้น
7. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจ ัย เรื่ อ งการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิช าชี พ ครู เพื่ อ เสริ มสร้ า ง
สมรรถนะทางจิตวิทยา ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดชุ มชน
การเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพครู (Professional Learning Community), แนวคิดเกี่ ยวกับการพัฒนาวิชาชี พ
(Professional Development), แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถภาพมาตรฐานวิชาชี พครู ดา้ นจิตวิทยาสาหรับ
ครู , แนวคิ ดเกี่ ยวกับทฤษฏี การเรี ยนรู ้ การสร้ างความรู ้ ด้วยตนเอง และแนวคิ ดเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลและส่ งผลต่อการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา แสดงให้เห็ นถึงความสาคัญของการเรี ยนรู ้
โดยใช้ PLC เพื่อพัฒนาวิชาชีพบนฐานงานจริ งภายในโรงเรี ยนเป็ นหลัก ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ศึกษางานวิจยั
ทั้งภายในและต่างประเทศ ดังนี้
7.1 งานวิจัยต่ างประเทศ
Murray (1987) ศึกษาผลการฝึ กงานในคลินิกกับความพร้อมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนา
ตนเองของนักเรี ยนพยาบาล พบว่า ระดับความพร้ อมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเองของนักศึกษา
พยาบาลมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น และการวางแผนในการศึ ก ษาต่ ออย่า งมี
นัยสาคัญ และนักเรี ยนที่มีความรู ้สึกว่าตนมีประสบการณ์ในการฝึ กงานที่มีคุณภาพมีคะแนนความ
พร้อมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเองอยูใ่ นระดับสู ง
Wood and McQuarrie (1999); Evans and Jolly, (2005); Wood and Killian, (1998);
Middleton, (1999) และ Lankau and Scandura, (2002) quoted in Zepeda J.S., 2003: 147-149) ที่
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ได้ศึ ก ษาการพัฒ นาวิ ช าชี พ แบบบรู ณ าการกับ การท างานโดยใช้รู ป แบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ ที่
หลากหลาย ซึ่ งผลของการศึกษาและทดสอบ พบว่าการพัฒนาวิชาชี พแบบบูรณาการกับการทางาน
โดยการร่ วมกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน ไตร่ ตรองสะท้อนคิดการปฏิบตั ิซ่ ึ งเป็ นเครื่ องมือที่
ส าคัญ ในการพัฒ นาวิ ช าชี พ และได้ก าหนดโครงสร้ า งในการพัฒ นาโอกาสในการเรี ย นรู ้ ใ น
สถานศึกษา อาทิเช่น การศึกษากลุ่ม การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ และการไตร่ ตรองสะท้อนคิด ตลอดจน
มีการใช้วธิ ี การต่าง ๆ ในการพัฒนาวิชาชีพ เช่น ทีมสอน กลุ่มการสอนแบบร่ วมมือ การทาแบบให้
ดู การโค้ช การดูแลให้คาปรึ กษาแนะนา เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ แนวทางการปฏิบตั ิ ซึ่ งทาให้
ครู เกิดการพัฒนาในวิชาชี พมากกว่าการประเมินครู หรื อการนิ เทศการสอน และข้อค้นพบสาคัญอีก
ประการหนึ่ ง คื อรู ป แบบของการพัฒนาวิช าชี พ ในงาน แบบไม่ เป็ นทางการมาใช้ใ นการพัฒนา
วิชาชี พ เช่น กลุ่มวางแผนการพัฒนาหลักสู ตร การประชุ มสาขา โดยกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็ นการ
กระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กบั เพื่อนครู พร้ อมกับการปฏิ บตั ิงาน รวมถึ งการพัฒนาวิชาชี พ
ให้ครู ใหม่หรื อผูท้ ี่เริ่ มเข้าสู่ วิชาชี พครู และปั จจัยสาคัญของความสาเร็ จในการพัฒนาวิชาชีพคือการ
ให้ การสนับสนุนของผูบ้ ริ หาร
Zwart and Others (2008: 982-1002) ศึกษาเรื่ อง การเรี ยนรู ้ของครู ที่เกิ ดจากการโค้ช
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน: การวิเคราะห์ผลจากกิจกรรมการเรี ยนรู ้ กลุ่มตัวอย่าง เป็ นครู ที่มีประสบการณ์
ในการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 8 คน จับคู่ซ่ ึ งกันและกัน จานวน 4 คู่ เรี ยนรู ้การจัดการเรี ยนการสอน
ด้วยการให้การโค้ชซึ่ งกันและกันเป็ นระยะเวลา 1 ปี เก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
บันทึกแบบพรรณนาความเกี่ ยวกับ กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ผลการเรี ยนรู ้ และสัมพันธภาพระหว่างคู่
โค้ชแต่ละคู่ ผลการศึกษา พบว่า การเรี ยนรู ้ดา้ นการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ได้แก่ มีการเกิดความคิด
มโนทัศน์ และความเชื่ อใหม่ มีความคิ ดและตั้งใจในการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
เกิ ดการยืนยันความคิด มโนทัศน์และความเชื่ อเดิม ปรับเปลี่ ยนความคิดที่มีต่อตนเอง รวมทั้งการ
เพิ่มความตระหนักในการจัดการเรี ยนรู ้
Britton and Anderson (2009: 1-9) ได้ศึกษาเรื่ อง การโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อนกับครู
ก่อนประจาการ: การทดสอบแนวคิด โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อทดสอบผลของการโค้ช
แบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่มีต่อการฝึ กประสบการณ์การจัดการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนของครู ก่อนประจาการ
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จานวน 4 คน ที่ได้รับการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับ
บทบาทหน้าที่และเทคนิคของการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน จับคู่สังเกตการจัดการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน
ซึ่ งกันและกัน จดบันทึกข้อมูล และร่ วมประชุมปรึ กษาหารื อ ผลการศึกษาพบว่า การโค้ชแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรี ยน
การสอน

128

7.2 งานวิจัยในประเทศไทย
เกรี ย งศัก ดิ์ สั ง ข์ ชัย (2552: 391) ศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง รู ป แบบการนิ เ ทศการสอนครู
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจ ั ย
สรุ ป ได้ดัง นี้ 1. ผลการพัฒ นารู ป แบบการนิ เ ทศการสอน พบว่า รู ป แบบการนิ เ ทศการสอนครู
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เป็ นรู ปแบบ
การนิเทศการสอนเชิงปฏิบตั ิการ (Operational Model) มีชื่อว่า “ APFIE Model ” ประกอบด้วย 5
องค์ประกอบ ที่มีการดาเนิ นการเป็ น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นศึกษาสภาพและความต้องการ
จาเป็ น (Assessing Needs: A) ขั้นตอนที่ 2 ขั้นจัดการให้ค วามรู ้ ก่ อนการนิ เทศ (Providing
Information: P ขั้นตอนที่ 3 ขั้นวางแผนการนิ เทศ (Formulating Plan: F) ขั้นตอนที่ 4 ขั้นปฏิบตั ิ การ
นิเทศ (Implementing: I) และขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมินผลการนิ เทศ (Evaluating: E) โดยผ่านการ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิ งทฤษฎี และความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการนิ เทศการสอนจาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ เงื่ อนไขส าคัญที่ เอื้ อต่อการใช้รูป แบบการนิ เทศการสอนครู วิท ยาศาสตร์ เพื่ อพัฒนา
ศัก ยภาพนัก เรี ย นที่ มี แ ววความสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดในการนาไปใช้ ประกอบด้วย 1) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตระหนักถึงความสาคัญ
ของ การนิ เ ทศการสอน มี ค วามมุ่ ง มั่น ก าหนดเป็ นนโยบายและแนวปฏิ บ ัติ ที่ ชัด เจนรวมทั้ง
สนับสนุนด้านงบประมาณ สื่ อ อุปกรณ์ สิ่ งอานวย ความสะดวก เสริ มสร้างขวัญและกาลังใจแก่ครู
2) ครู วิทยาศาสตร์ มีเป้ าหมายเดี ยวกัน คือให้ ความร่ วมมือร่ วมใจกัน มีความผูกพันต่อหน้าที่ดว้ ย
ความเต็มใจทางานร่ วมกันด้วยความรับผิดชอบในลักษณะการประสานสัมพันธ์ การประสานงาน
และมีความเป็ นประชาธิ ปไตย และจากผลการวิจยั พบว่า ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of ItemObjective Congruence: IOC) มีค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 นอกจากนั้นจากการติดตาม
ดูแล (Mentoring) ผลการใช้รูปแบบการนิ เทศพบว่า ทั้งครู วิทยาศาสตร์ ผูท้ าหน้าที่นิเทศและครู
วิทยาศาสตร์ ผทู ้ าหน้าที่จดั การเรี ยนรู ้ มีสมรรถภาพการนิเทศ การจัดการเรี ยนรู ้และสมรรถภาพการ
จัดการเรี ยนรู ้ ที่สะท้อนให้เห็ นถึ งพัฒนาการที่สูงขึ้น ส่ วนนักเรี ยนที่มีแววความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ พบว่าผลการเรี ยนรู ้ และทักษะทางสังคมของนักเรี ยนมีค่าเฉลี่ ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ จากการจัดการ
ให้ความรู ้ก่อนการนิ เทศ โดยการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการเพื่อเตรี ยมความพร้อมให้กบั ครู วิทยาศาสตร์
ผูท้ าหน้าที่นิเทศและครู วิท ยาศาสตร์ ผูท้ าหน้าที่จดั การเรี ย นรู ้ พบว่า คะแนนเฉลี่ ยการอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการด้านความรู ้เกี่ยวกับ การนิเทศการจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรี ยนโดยรวมอยู่ในระดับสู ง ส่ วนคะแนนด้านทักษะ พบว่า มีคะแนนการจัดทาโครงการนิ เทศ
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การสอน การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้และการใช้เครื่ องมือสังเกตการสอน อยูใ่ นระดับดี สาหรับ
ครู วิทยาศาสตร์ ผทู ้ าหน้าที่จดั การเรี ยนรู ้ มีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู ้หลังการอบรมเชิงปฏิบตั ิการสู ง
กว่าก่อนการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ ส่ วนคะแนนด้านทักษะ พบว่า มีคะแนนการจัดทาโครงการนิ เทศ
การสอน การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้และการใช้เ ครื่ องมือสังเกตการสอนอยูใ่ นระดับดี ผลการ
ใช้รูปแบบการนิเทศการสอน “APFIE Model” พบว่า ครู วทิ ยาศาสตร์ ผทู ้ าหน้าที่นิเทศ มีสมรรถภาพ
การนิ เทศการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนหลังการใช้รูปแบบ การนิ เทศการสอนสู ง
กว่าก่ อนการใช้รูปแบบการนิ เทศการสอน ส่ วนคะแนนด้านทัก ษะพบว่า มี คะแนน ด้านทักษะ
เกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือสังเกตการสอนและการนิเทศการสอน อยูใ่ นระดับดีสาหรับครู วิทยาศาสตร์
ผูท้ าหน้าที่จดั การเรี ยนรู ้ พบว่า มีสมรรถภาพการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนหลังการ
ใช้รูปแบบการนิ เทศการสอนสู งกว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิ เทศการสอน ส่ วนคะแนนด้านทักษะ
การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรี ยน และสมรรถภาพ การ
จัดการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนด้านศักยภาพของนักเรี ยนที่มีแววความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒ นาศักยภาพนักเรี ยนจากครู วิทยาศาสตร์ ผูท้ าหน้าที่
จัดการเรี ยนรู ้ พบว่า นักเรี ยนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ มีความรู ้หลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยน รวมทั้งผลจากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาผูป้ กครอง และผลจากการสนทนากลุ่ม
พบว่า ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่ ม ทุ ก คน มี ความเห็ นสอดคล้องตรงกันว่า รู ป แบบการนิ เทศการสอนที่
พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกันในทุกองค์ประกอบและสามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิได้จริ งในภาคสนาม
โดยได้เสนอแนะให้มีการรายงานผล การนิ เทศ การจัดการเรี ยนรู ้ภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง สาหรับด้าน
ความพึงพอใจต่อการใช้รูป แบบการนิ เทศการสอนของครู วิทยาศาสตร์ ผูท้ าหน้าที่นิเทศและครู
วิทยาศาสตร์ ผูท้ าหน้าที่ จดั การเรี ยนรู ้ พบว่าโดยภาพรวมครู วิทยาศาสตร์ ผูท้ าหน้าที่ นิเทศและครู
วิทยาศาสตร์ ผทู ้ าหน้าที่จดั การเรี ยนรู ้มีความพึงพอใจการใช้รูปแบบการนิ เทศการสอน อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ส่ วนการสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัด การเรี ยนรู ้ของครู วิทยาศาสตร์
ผูท้ าหน้า ที่ จดั การเรี ย นรู ้ พบว่า โดยภาพรวมนัก เรี ย นเห็ นด้วยกับ การจัดการเรี ย นรู ้ เพื่ อพัฒนา
ศักยภาพนักเรี ยนของครู วทิ ยาศาสตร์ ผทู ้ าหน้าที่จดั การเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
วชิรา เครื อคาอ้าย (2552: 334) ทาการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบการนิเทศนักศึกษา
ฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ส่งเสริ มการคิดของนักเรี ยน
ประถมศึกษา” เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) โดยมีวตั ถุ ประสงค์ดงั นี้ 1)
เพื่อพัฒนารู ปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการคิดของนักเรี ยนประถมศึกษา 2) เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพเชิงประจักษ์ของ
รู ปแบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรี ยนรู ้ ที่
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ส่ งเสริ ม การคิ ดด้วยวิธี 2.1) ประเมิ นผลสมรรถภาพการนิ เทศการสอนของอาจารย์พี่เลี้ ยง 2.2)
ประเมินผลสมรรถภาพการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการคิดของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู
2.3) ประเมินผลความสามารถในการคิดของนักเรี ยน 2.4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์พี่
เลี้ ยงและนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู ที่มีต่อการใช้รูปแบบการนิ เทศและ 2.5) เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู ซึ่ งสรุ ป
ผลการวิจยั เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1 ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ 1) ผลการพัฒนารู ปแบบ
การนิ เทศ พบว่า รู ปแบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการคิดของนักเรี ยนประถมศึกษา มีชื่อว่า “ รู ปแบบการนิ เทศดับเบิ้ลพีไออี
(PPIE) ” ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ขั้นเตรี ยมความรู ้ / เทคนิ ควิธีการจัดการ
เรี ยนรู ้(Preparing = P) 2) ขั้นเตรี ยมวางแผนการนิ เทศ (Planning = P) 3) ขั้นดาเนิ นการนิ เทศการ
สอน(Implementing = I) และ 4) ขั้นประเมินผลการนิ เทศ (Evaluating = E) และเพื่อให้การใช้
รู ปแบบเกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดผูว้ ิจยั ได้กาหนดเงื่ อนไข (Entry Behavior) ของ
อาจารย์พี่เลี้ ยงและนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู ก่อนการใช้รูปแบบการนิ เทศ 3 ด้านหลัก
ประกอบด้วย 1) ด้านคุณสมบัติ 2) ด้านความรู ้และทักษะที่ตอ้ งมีมาก่อน และ 3) ด้านบริ บทต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องได้แก่ สิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ (Facilities) แรงจูงใจ (Motivation) ความมุ่งมัน่ ใน
ภารกิจที่ผูกพันกับงาน (Commitment) ความร่ วมมือของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง (Collaborative) 2) ผล
การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศการสอนภาคสนาม พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
ทุกรายการในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ส่ วนผลการใช้ “รู ปแบบดับเบิ้ลพีไออี (PPIE)” พบว่า อาจารย์
พี่เลี้ ยงมี สมรรถภาพการนิ เทศการสอนที่ ส่งเสริ มการคิ ดหลังใช้รูปแบบการนิ เทศสู งกว่าก่ อนใช้
รู ปแบบการนิเทศอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สาหรับนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
พบว่า มี สมรรถภาพการจัดการเรี ย นรู ้ ที่ส่ งเสริ มการคิ ดหลังใช้รูป แบบการนิ เทศสู ง กว่าก่ อนใช้
รู ปแบบการนิ เทศอย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ ค วามสามารถในการคิ ดของ
นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ส่งเสริ มการคิดจากนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู พบว่า
นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
ประเมินผล/ปรับปรุ งรู ปแบบการนิเทศ จากการสัมภาษณ์และสอบถามความคิดเห็นจากตัวแทนผูใ้ ห้
ข้อมูล รวมถึ งผลจากการสนทนากลุ่ ม (Focus Group) พบว่าผูเ้ ชี่ ยวชาญทุกท่านประเมิ นความ
สอดคล้องไปในทิศทางเดี ยวกันคือ ในทุกประเด็นมีความสอดคล้องกับรู ปแบบการนิ เทศและมีค่า
ดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ด้านความพึงพอใจการใช้รูปแบบการนิ เทศฯ ของนักศึกษา ฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู และอาจารย์พี่เลี้ยง พบว่า ในภาพรวมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงมีความพึง
พอใจการใช้รูปแบบการนิ เทศอยู่ในระดับมากที่ สุด ส่ วนการสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยน
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เกี่ ย วกับ การจัดการเรี ย นรู ้ ที่ ส่ งเสริ ม การคิ ดของนัก ศึ ก ษาฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู พบว่า ใน
ภาพรวมนัก เรี ย นเห็ นด้วยกับการจัดการเรี ย นรู ้ ที่ ส่ง เสริ มการคิ ดของนักศึ ก ษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พครู อยู่ในระดับมากโดยมี ค่าเฉลี่ ยระดับความคิ ดเห็ นเท่ากับ 2.55 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.31
ยุพิน ยืนยง (2553: 261) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการนิ เทศแบบหลากหลาย
วิ ธี ก ารเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถภาพการวิ จ ัย ในชั้น เรี ย นของครู เขตการศึ ก ษา 5 อัค รสั ง ฆมณฑล
กรุ งเทพฯ ปรากฏผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ 1) รู ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการตามแนวคิด
ของแกลทธอร์ น เพื่อส่ งเสริ มสมรรถภาพการวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู เขตการศึกษา 5 อัครสังฆ
มณฑลกรุ งเทพฯ มีชื่อว่า ซี ไอพีอี (CIPE Model) มีองค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ คือ การนิ เทศการ
สอนเน้นกระบวนการนิ เทศที่เป็ นระบบสัมพันธ์กนั โดยคานึ งถึ งความแตกต่างของครู ดา้ นความรู ้
ความสามารถ และทักษะที่สาคัญที่ตอ้ งการพัฒนาโดยใช้วิธีการนิ เทศที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ครู แต่ ล ะคนเพื่ อ ให้ ก ารนิ เ ทศเกิ ดประสิ ท ธิ ภาพสู งสุ ด และกระบวนการนิ เ ทศมี 4 ขั้น ตอน คื อ
ขั้นตอนที่ 1 Classifying: C การคัดกรองระดับความรู ้ ความสามารถ ทักษะที่สาคัญเกี่ยวกับการ
จัดการเรี ยนรู ้และการวิจยั ในชั้นเรี ยน เพื่อจัดกลุ่มครู และเลือกวิธีการนิ เทศที่เหมาะสมสาหรับครู แต่
ละกลุ่ม ขั้นตอนที่ 2 Informing: I การให้ความรู ้ก่อนการนิ เทศ ขั้นตอนที่ 3 Proceeding: P การ
ดาเนิ นงาน ได้แก่ 3.1) การประชุ มก่อนการสังเกตการสอน (Pre Conference) 3.2) การสังเกตการ
สอน (Observation) 3.3) การประชุ มหลังการสังเกตการสอน (Post Conference) ขั้นตอนที่ 4
Evaluating : E การประเมินผลการนิ เทศ โดยมีการกากับ ติดตาม (Monitoring) อย่างต่อเนื่ องทุก
ขั้นตอน ผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิ งทฤษฎี ความเป็ นไปได้ และความสอดคล้องของ
รู ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธี การ ซี ไอพีอี (CIPE Model) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่า 1)ความ
สมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี มีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อเท่ากับ 1.00 2) ผลการใช้รูปแบบการนิเทศ
แบบหลากหลายวิธีการ เพื่อส่ งเสริ มสมรรถภาพการวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู เขตการศึกษา 5 อัคร
สังฆมณฑลกรุ งเทพฯ สรุ ปได้ดงั นี้ 2.1) สมรรถภาพในการนิ เทศแบบหลากหลายวิธีการของครู ผู ้
นิ เทศ หลัง การใช้รูป แบบการนิ เทศแบบหลากหลายวิธี ก าร โดยภาพรวม พบว่า ครู ผูน้ ิ เทศมี
สมรรถภาพในการนิ เทศอยู่ในระดับสู งมาก และเมื่อพิจารณาสมรรถภาพในการนิ เทศตามวิธีการ
นิ เทศ พบว่า ครู ผนู ้ ิ เทศแบบพัฒนาตนเอง และแบบให้คาปรึ กษา มีสมรรถภาพในการนิ เทศ อยูใ่ น
ระดับสู งมาก และครู ผูน้ ิ เทศแบบเพื่อนช่ วยเพื่อนมีสมรรถภาพในการนิ เทศอยู่ในระดับสู ง 2.2)
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ผนู ้ ิ เทศ พบว่า ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
การนิ เทศแบบหลากหลายวิธีการ ครู ผูน้ ิ เทศมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจยั ในชั้นเรี ยน 2.3)
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการนิ เทศแบบหลากหลายวิธีการของครู ผรู ้ ับการนิ เทศ พบว่า ก่อนและ
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หลังการใช้รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ ครู ผรู ้ ับการนิเทศมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การนิเทศ 2.4) สมรรถภาพในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ผรู ้ ับการนิเทศ พบว่า ครู ผรู ้ ับการนิ เทศมี
สมรรถภาพในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน อยู่ในระดับสู งมาก และเมื่อพิจารณาสมรรถภาพในการทา
วิจยั ในชั้นเรี ยนตามวิธีการนิ เทศ พบว่า ครู ผรู ้ ับการนิ เทศมีสมรรถภาพในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนอยู่
ในระดับสู งมาก คือ ครู ผรู ้ ับการนิเทศแบบให้คาปรึ กษา ครู ผรู ้ ับการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และ
ครู ผูร้ ับการนิ เทศแบบพัฒนาตนเอง 2.5) ความพึงพอใจของครู ผูร้ ั บการนิ เทศที่ มีต่อรู ปแบบการ
นิ เทศแบบหลากหลายวิธีการ พบว่า ครู ผูร้ ับการนิ เทศมี ความพึงพอใจต่อรู ปแบบการนิ เทศแบบ
หลากหลายวิธีการ อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ จากการสนทนากลุ่ม พบว่า รู ปแบบการนิ เทศแบบ
หลากหลายวิธีการ ซีไอพีอี (CIPE Model) เป็ นกระบวนการที่มีประโยชน์มากในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ส่ วนเงื่อนไข ในการนารู ปแบบไปใช้น้ นั เป็ นสิ่ งที่มีความจาเป็ นอย่างยิ่งในการนารู ปแบบ
การนิ เทศไปปฏิ บตั ิจริ ง โดยเฉพาะเงื่ อนไขของครู ที่มีความมุ่งมัน่ จริ งใจในการพัฒนาการจัดการ
เรี ยนรู ้ ด้วยความเต็มใจ ร่ วมมือกัน มีความรับผิดชอบในการทางาน และมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญมาก รวมทั้งผูบ้ ริ หารมีความตระหนักถึ งความสาคัญของการนิ เทศ ให้การ
สนับสนุ นด้านงบประมาณ สื่ อ อุปกรณ์ สิ่ งอานวยความสะดวก และสร้างขวัญกาลังใจให้กบั ครู
เป็ นการส่ งเสริ มให้ครู เกิดการพัฒนาทั้งทางด้าน การนิ เทศและการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน และ 2.6) ผล
การเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนที่เกิ ดจากการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ผูร้ ับการนิ เทศ พบว่า ก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการใช้รูปแบบการนิ เทศนักเรี ยนทุกระดับชั้น ทุกห้องมีคะแนนเฉลี่ ย
สู งกว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศ
ธัญพร ชื่ นกลิ่ น (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการโค้ชเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของอาจารย์พยาบาล ที่ส่งเสริ มทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาพยาบาล ในสังกัดสถาบันพรบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุ ข ผลการวิจยั พบว่า
การพัฒนารู ปแบบการโค้ช ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาวิเคราะห์สภาพและประเมิน
ความต้องการจาเป็ น 2) การออกแบบและพัฒนารู ปแบบการโค้ช 3) การทดลองใช้รูปแบบ และ 4)
การประเมินผลและปรับปรุ งรู ปแบบผลการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการโค้ช ได้รูปแบบการ
โค้ช พีพีซีอี PPCE Coaching Model) ซึ่ งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่ วน คือ องค์ประกอบเชิ ง
หลักการและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการ และองค์ประกอบเชิ งเงื่อนไขในการนา
รู ปแบบไปใช้ มีกระบวนการดาเนิ นการ 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ระยะการเตรี ยมการ Preparing
Phase : P) ระยะที่ 2 ระยะวางแผนการโค้ช (Planning Phase : P) ระยะที่ 3 ระยะการปฏิบตั ิการโค้ช
(Coaching Phase : C) และระยะที่ 4 ระยะการประเมินผลการโค้ช (Evaluation Phase : E) 2. ผลการ
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ทดลอง พบว่า รู ปแบบการโค้ชพีพีซีอีมีประสิ ทธิ ภาพเชิงประจักษ์ ก่อนและหลังการทดลองอาจารย์
พยาบาลมี สมรรถนะการโค้ชแตกต่า งกันอย่า งมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 มี สมรรถนะการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักศึกษาพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 นัก ศึ ก ษาพยาบาลมี ท ัก ษะการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณแตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจารย์พยาบาลและผูบ้ ริ หารมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการโค้ชพี
พีซีอีในระดับมากที่สุด รวมทั้งนักศึกษาพยาบาลมีความคิดเห็นว่าการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณมีความเหมาะสมในระดับมาก
มินตรา ลายสนิทเสรี กุล (2557) จากการศึกษากลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนสู่ การ
เป็ นชุ ม ชนแห่ ง การเรี ยนรู ้ วิ ช าชี พ ของโรงเรี ยนมั ธ ยมศึ ก ษาในสหวิ ท ยาเขตเบญจบู ร พา
กรุ งเทพมหานคร พบว่าสภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารโรงเรี ยนสู่ การเป็ น
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้วชิ าชีพของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา กรุ งเทพมหานคร
ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านปฏิ บตั ิ อยู่ในระดับดี มาก โดยเรี ยงลาดับความต้องการจาเป็ นด้วย
ดัชนี PNI modified ได้เป็ น 1) ด้านหลักสู ตร 2) ด้านการจัดการเรี ยนการสอน และ 3) ด้านการวัด
และประเมิ นผล โดยมี ด้า นที่ เป็ นจุ ดแข็ง คื อ การวัดและประเมินผล และด้านที่เป็ นจุ ดด้อย คื อ
หลักสู ตรกับการจัดการเรี ยนการสอน สาหรับกลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนสู่ การเป็ นชุ มชนแห่ งการ
เรี ยนรู ้วิชาชีพของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา กรุ งเทพมหานคร ประกอบไป
ด้วยกลยุทธ์หลัก 3 กลยุทธ์ กลยุทธ์รอง 12 กลยุทธ์ และวิธีการดาเนินการ 29 วิธีดาเนินการ
โดยสรุ ป จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ พบว่าการพัฒนา
วิชาชี พสามารถทาได้หลายรู ปแบบ ได้แก่ การพัฒนาวิชาชี พแบบบรู ณาการกับการทางานโดยใช้
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพที่หลากหลายรู ปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้การ
โค้ช แบบเพื่ อนช่ วยเพื่อนกับ ครู ก่อนประจาการ ทั้ง นี้ มี การพัฒนารู ปแบบการนิ เทศนัก ศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการคิดการพัฒนารู ปแบบ
การนิ เทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่ งเสริ มสมรรถภาพการวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู รูปแบบการ
นิเทศการสอนครู วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนซึ่ งทั้งหมดต้องอาศัยความพร้อมในการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง และกลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนสู่ การเป็ นชุ มชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พอีกทั้ง
ความคิดเห็นของนักเรี ยน นักศึกษา อาจารย์ รวมถึงผูบ้ ริ หารอีกด้วย ซึ่ งจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และต่างประเทศนั้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “ การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา ” ดาเนินการในลักษณะการวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) และใช้แบบแผนเชิ ง
ผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embedded Design) ด้วยการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative
Methods) นาเสริ มด้วยการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Method) เพื่อตอบคาถามการวิจยั ให้
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์หลักของการวิจยั คือ
1. เพื่ อพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ย นรู ้ วิชาชี พ ครู เพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถนะทาง
จิตวิทยา
2. เพื่ อประเมิ นประสิ ท ธิ ภาพการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พ ครู เพื่ อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
3. เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผลการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุม ชนการเรี ย นรู ้ วิช าชี พ ครู เพื่ อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
4. เพื่อปรับปรุ งและเสนอแนะการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินการวิจยั เป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรวิจัย (Research : R₁) ศึกษำและวิเครำะห์ ข้อมูลพื้นฐำน (Analysis : A)
สาหรับการออกแบบการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยา
ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำ (Development: D₁) ออกแบบและพัฒนำ (Design and
Development) เป็ นการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ขั้นตอนที่ 3 กำรวิจัย (Research: R₂) ทดลองใช้ (Implementation : I) การพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาไปทดลองใช้ใน
สถานการณ์จริ ง
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ขั้นตอนที่ 4 กำรพัฒนำ (Development: D₂) ประเมินผล (Evaluation : E) การ
พัฒ นากระบวนทัศ น์ ชุ ม ชนการเรี ยนรู ้ วิ ช าชี พ ครู เพื่ อ เสริ มสร้ า งสมรรถนะทางจิ ต วิ ท ยา
วิธีดาเนินการวิจยั การพัฒนาการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา แบ่งเป็ น 4 ระยะ ดังภาพประกอบ

แผนภูมิที่ 12 สรุ ปกระบวนการวิจยั และการพัฒนาทั้ง 4 ขั้นตอนของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
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เพื่อให้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยาบรรลุวตั ถุประสงค์ ผูว้ จิ ยั จึงได้ดาเนินการวิจยั ตามละเอียดของแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรวิจัย (Research : R₁) ศึกษำและวิเครำะห์ ข้อมูลพืน้ ฐำน (Analysis : A)
เป็ นขั้นตอนที่ผวู ้ ิจยั ดาเนิ นการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
สาหรับการออกแบบการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา
1.2 วิธีดำเนินกำร
1.2.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลเอกสารและบุคคล ประกอบด้วย
1.2.1.1 ศึกษาทักษะที่จาเป็ นสาหรับนักเรี ยนในศตวรรษที่ 21
1.2.1.2 ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.2.1.3 ศึกษาการพัฒนาชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู (Professional Learning
community) หรื อ PLC
1.2.1.4 ศึกษาทักษะชีวติ (Life Skill)
1.2.1.5 ศึกษาทักษะการสร้างสรรค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง (Constructivison
Learning)
1.2.1.6 ศึ ก ษาข้อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกับ สภาพการจัด การเรี ย นการสอนวิช า
จิ ตวิท ยาจากบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้องกับ กระบวนทัศ น์ พ ฒ
ั นาวิช าชี พ โดยการสัม ภาษณ์ ค รู พี่ เลี้ ย งและ
ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได้รั บ มอบหมายหน้า ที่ เ ป็ นผู ส้ นับ สนุ น และผู ร้ ่ วมพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู ข อง
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ธานี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
1.2.2 ศึกษาวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน ดังนี้
1.2.2.1 วิเคราะห์แบบการเรี ยนรู ้ (Learning Style) ของผูเ้ รี ยน
1.2.2.2 วิเคราะห์ทกั ษะการเรี ยนรู ้
1.2.2.3 วิเคราะห์ทกั ษะการเรี ยนรู ้แบบลงมือกระทา (Active Learning)
ตามแบบปะเมิ น สั ง เกตและบัน ทึ ก พฤติ ก รรมการสอนของครู และ
พฤติกรรมการตอบสนองของนักเรี ยนเพื่อวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน
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1.3 กลุ่มตัวอย่ ำง
การศึกษาวิเคราะห์เพื่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา มีกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
1.3.1 นักศึกษาชั้นปี ที่ 5 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ธานี ที่
กาลังฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู เต็มรู ปแบบ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2559 ในสาขากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้จากการเลื อกแบบเจาะจง จานวน 8 คน โดยใช้เกณฑ์เป็ น
นักศึกษาครู ที่ผวู ้ ิจยั รับผิดชอบในการนิ เทศ ติดตาม โดยได้รับผิดชอบทั้งหมด 4 โรงเรี ยน แบ่งเป็ น
โรงเรี ยนขนาดเล็ก โรงเรี ยนขนาดกลาง และโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ได้แก่ นักศึ กษาครู กลุ่ มทดลอง
จานวน 6 คน ทั้งหมด 3 โรงเรี ยน และนักศึกษาครู กลุ่มขยายผล จานวน 2 คน 1 โรงเรี ยน
1.3.2 ครู พี่ เ ลี้ ยงที่ ไ ด้รั บ มอบหมายหน้ า ที่ เ ป็ นครู พี่ เ ลี้ ยงนัก ศึ ก ษาครู ใน
โรงเรี ยนเครื อข่ายที่ร่วมพัฒนาวิชาชี พครู ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี ภาค
เรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จานวน 8 คน โดยใช้เกณฑ์เป็ นครู พี่เลี้ยง
ที่ เ ป็ นผู ร้ ่ ว มพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู ท าหน้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการนิ เ ทศ ติ ด ตาม ทั้ง หมด 4 โรงเรี ย น
แบ่งเป็ น โรงเรี ยนขนาดเล็ก โรงเรี ยนขนาดกลาง และโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ได้แก่ ครู พี่เลี้ ยงกลุ่ม
ทดลอง จานวน 6 คน ทั้งหมด 3 โรงเรี ยน และครู พี่เลี้ยงกลุ่มขยายผล จานวน 2 คน 1 โรงเรี ยน
1.3.3 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้รับมอบหมายหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุ น และผูร้ ่ วม
พัฒ นาวิ ช าชี พ ครู นั ก ศึ ก ษาครู ในโรงเรี ยนเครื อข่ า ยที่ ร่ ว มพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู ของนั ก ศึ ก ษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ที่ได้จากการเลื อกแบบเจาะจง
จานวน 4 คน โดยใช้เกณฑ์เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ผูเ้ ป็ นสนับสนุ น และผูร้ ่ วมพัฒนาวิชาชี พครู
ทาหน้าที่รับผิดชอบ ในการนิเทศ ติดตาม ทั้งหมด 4 โรงเรี ยน แบ่งเป็ น โรงเรี ยนขนาดเล็ก โรงเรี ยน
ขนาดกลาง และโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษากลุ่มทดลอง จานวน 3 คน ทั้งหมด
3 โรงเรี ยน และผูบ้ ริ หารสถานศึกษากลุ่มขยายผล จานวน 1 คน 1 โรงเรี ยน
1.3.4 อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษาครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุ ราษฎร์ธานี จานวน 1 คน
1.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรเก็บรวบรวบข้ อมูล
1.4.1 แบบบันทึกประเด็นสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา และแบบบันทึก
ประเด็นสัมภาษณ์ ครู ผูส้ อน เพื่อดาเนิ นการรวบรวมสังเคราะห์และกาหนดแนวทางในการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิ ตวิทยาผูว้ ิจยั ได้กาหนด
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การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยาจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 4 คน และครู ผูส้ อน จานวน 8 คน ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้
กาหนดประเด็นคาถามตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.4.1.1 ศึกษาวิธีการสร้ างประเด็นการสัมภาษณ์ จากเอกสาร บทความ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั อื่นๆ ได้สร้างขึ้นในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
1.4.1.2 สั ง เคราะห์ ท ฤษฎี แ ละเนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการสร้ า งแบบ
สัมภาษณ์การวิจยั (Content Analysis)
1.4.1.3 วางโครงสร้ างการสัมภาษณ์หรื อแนวประเด็นการถาม และการ
สัมภาษณ์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
1.4.1.4 กาหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาสาหรับการ
พัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ซึ่ งมีประเด็น
ต่างๆ ดังนี้
1.4.1.4.1 การกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ หรื อแผนงานที่ส่งเสริ ม
ให้จดั การเรี ยนการสอนที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาสาหรับครู
1.4.1.4.2 ผลกาการดาเนิ นการ และประโยชน์จากการจัดการ
เรี ยนการสอนที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาสาหรับครู
1.4.1.4.3 วิธี การในการขับเคลื่ อนการจัดการเรี ยนการสอนที่
เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาสาหรับครู
1.4.1.4.4 ความต้องการในการได้รับการสนับสนุนและพัฒนา
1.4.1.4.5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1.4.1.5 ก าหนดประเด็ นในการสั มภาษณ์ ค รู ผูส้ อนส าหรั บการพัฒ นา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ซึ่ งมีประเด็นต่างๆ
ดังนี้
1.4.1.5.1 ความส าคัญ ของการจัด การเรี ยนการสอนที่ เ น้ น
สมรรถนะทางจิตวิทยาสาหรับครู
1.4.1.5.2 ผลการดาเนิ นการและประโยชน์จากการจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาสาหรับครู
1.4.1.5.3 วิธี การในการขับเคลื่ อนการจัดการเรี ยนการสอนที่
เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาสาหรับครู
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1.4.1.5.4 ความเหมาะสมของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู
1.4.1.5.5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1.4.1.6 ร่ างประเด็นการสัม ภาษณ์ เพื่ อปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ ก ษาและขอ
คาแนะนา
1.4.1.7 น าประเด็ น การสั ม ภาษณ์ ที่ ผ่า นการตรวจสอบจากอาจารย์ที่
ปรึ กษาแล้วตรวจสอบการประเมินความตรงของเนื้ อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของ
ภาษาเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นที่ตอ้ งการประเมินโดยนาคาตอบที่ได้รับจากแบบประเมินความ
สมเหตุสมผล ซึ่ งเป็ นมาตราส่ วน 5 ระดับ มาดัดแปลงเป็ นคะแนน ดังที่ มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ (2555:
196)
ประเด็นการการประเมินมีความเหมาะสมมากที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ 5
ประเด็นการประเมินมีความเหมาะสมมาก
ให้คะแนนเท่ากับ 4
ประเด็นการประเมินมีความเหมาะสมปานกลาง ให้คะแนนเท่ากับ 3
ประเด็นการประเมินมีความเหมาะสมน้อย
ให้คะแนนเท่ากับ 2
ประเด็นการประเมินมีความเหมาะสมน้อยที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ 1
1.4.1.8 การวิเคราะห์ขอ้ มูล การประเมินความเหมาะสมกระทาโดยนามา
วิเคราะห์ ค่า เฉลี่ ยคะแนนความเหมาะสมของผูเ้ ชี่ ย วชาญทั้ง หมดและนามาแปลความหมายตาม
เกณฑ์ มาเรี ยม นิลพันธุ์ (2555: 196)
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50 - 5.00
หมายถึง
เหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50 - 4.49
หมายถึง
เหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50 - 3.49
หมายถึง
เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50 - 2.49
หมายถึง
เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00 - 1.49
หมายถึง
เหมาะสมน้อยที่สุด
การกาหนดค่าความตรงเชิ งเนื้ อหาของผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละด้าน มีค่าคะแนน
ตั้ง แต่ 3.50 ขึ้ นไป ถื อว่า การพัฒนากระบวนทัศ น์ ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิชาชี พ ครู เพื่ อเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะทางจิตวิทยาที่พฒั นาขึ้นมี ความเหมาะสมสามารถนาไปใช้งานได้ แต่ถา้ ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมากกว่า 1.00 ผูว้ ิจยั ต้องนามาปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญและท าการ
ตรวจสอบยืนยันอีกครั้ง
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1.4.2 แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการสอนของครู และพฤติกรรมการ
ตอบสนองของนักเรี ยนเพื่อวิเคราะห์ผูเ้ รี ยน โดยวิเคราะห์แบบการเรี ยนรู ้ (Learning Style) ของ
ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์ทกั ษะการเรี ยนรู ้โดยการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง (Constructivism Learning)
และวิเคราะห์ทกั ษะการเรี ยนรู ้แบบลงมือกระทา (Active Learning)
1.5 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.5.1 ขั้นเตรี ยมการ
1.5.1.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1.5.1.2 สร้ างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกประเด็น
สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา และแบบบันทึกประเด็นสัมภาษณ์ครู ผสู ้ อน
1.5.2 ขั้นดาเนินการ
1.5.2.1 ออกหนังสื อขออนุญาตเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
1.5.2.2 ประสานงานกับผูร้ ับผิดชอบ
1.5.2.3 แนะนาตัว สร้างสัมพันธภาพ ชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูล และขอความยินยอมในการให้ขอ้ มูล
1.5.2.4 เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยการสั ม ภาษณ์ ผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและ
ครู ผสู ้ อน
1.6 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง และการสัมภาษณ์
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพของ สุ ภางค์
จันทวานิ ช (2545) ซึ่ งมี 5 ขั้นตอน คื อ การใช้แนวคิ ด ทฤษฎี และการสร้ างแนวคิดสาหรั บการ
วิเคราะห์ การตรวจสอบข้อมู ล การจดบันทึ ก และทาดัชนี ขอ้ มู ล การทาข้อสรุ ปชัว่ คราวและการ
กาจัดข้อมูลและสร้างข้อสรุ ป
จากขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research: R₁) เพื่อศึกษาบริ บท วิเคราะห์ (Analysis: A)
สภาพและข้อมูลพื้นฐานการดูแลให้คาปรึ กษา ดังแสดงในแผนภูมิที่ 13
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ขั้นตอนที่ 1 กำรวิจัย (Research : R1)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ศึกษำข้ อมูลพื้นฐำนจำกแหล่ งข้ อมูลเอกสำรและบุคคล
ศึกษำข้ อมูลพื้นฐำนจำกแหล่ งข้ อมูลเอกสำร

วิเครำะห์ ผู้เรียน
1. วิเครำะห์ แบบกำรเรียนรู้
(Learning Style) ของผู้เรียน

ประกอบด้วย
ศึกษาทักษะที่จาเป็ นสาหรับนักเรี ยนในศตวรรษที่ 21
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการ

2. วิเครำะห์ ทกั ษะกำรเรียนรู้ โดย

พัฒนาชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู (Professional learning community)

กำรสร้ ำงองค์ ควำมรู้ ด้วยตนเอง

หรื อ PLC และทักษะชีวิต (Lift Skill) และทักษะการสร้างสรรค์ความรู ้ดว้ ย

(Constructivism Learning)

ตนเอง (Construtivison Learning )

ศึกษำข้ อมูลพื้นฐำนจำกแหล่ งข้ อมูลบุคคล
ประกอบด้วย
การศึ กษาข้อมู ลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนใน
โรงเรี ยน ในประเด็นที่เน้นสมรรถนะจิ ตวิทยาสาหรั บครู จากการ
สัมภาษณ์ครู พี่เลี้ยง จานวน 8 คน และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่นกั ศึกษา
ลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จานวน 4 คน

3. วิเครำะห์ ทกั ษะกำรเรียนรู้แบบ
ลงมือกระทำ (Active Learning)

ข้ อมูลพืน้ ฐำนผู้เรี ยน
กำรพัฒนำกระบวนทัศน์ ชุมชนกำรเรียนรู้ วชิ ำชีพครู
เพื่อเสริมสร้ ำงสมรรถนะทำงจิตวิทยำ

ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำ (Development : D1) ออกแบบและพัฒนำกระบวนทัศน์ ชุมชน
แผนภูมิที่ 13 ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research: R₁) เพื่อศึกษาบริ บท วิเคราะห์ (Analysis: A)
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จากการด าเนิ น การวิ จ ัย ข้า งต้น ผู ้วิ จ ัย สรุ ป การด าเนิ น การวิ จ ัย ระยะที่ 1 การวิ จ ัย
(Research: R₁) เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวกับการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ขั้นตอนการวิจยั (Research: R₁) เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ ยวกับการ
พัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ระยะกำรวิจยั วัตถุประสงค์

วิเคราะห์

1. ศึกษาทักษะที่ 1. เอกสารและ
งานวิจยั เกี่ยวกับ
จาเป็ นสาหรับ
การพัฒนา
นักเรี ยนใน
กระบวนทัศน์
ศตวรรษที่ 21
ชุมชนการเรี ยนรู ้
หลักสู ตร
วิชาชีพครู เพื่อ
แกนกลาง
เสริ มสร้าง
การศึกษาขั้น
สมรรถนะ
ทางจิตวิทยา
พื้นฐาน
2.ครู พี่เลี้ยงและ
พุทธศักราช
ผูบ้ ริ หาร
2551 และ
สถานศึกษา
การพัฒนาชุมชน
ได้รับมอบหมาย
การเรี ยนรู ้
หน้าที่เป็ น
วิชาชีพครู
ผูส้ นับสนุน และ
(Professional
ผูร้ ่ วมพัฒนา
วิชาชีพครู
learning
นักศึกษา
community)

ผูเ้ รี ยน

หรื อ PLC

ขั้นตอนที่ 1
กำรวิจยั
(Research:
R₁) เป็ น
การศึกษา
วิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน
(Analysis : A)
1.ศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
จาก
แหล่งข้อมูล
เอกสาร และ
งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องและ
บุคคล
2. ศึกษา

เพื่อออกแบบ
การพัฒนา
กระบวน
ทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู
เพื่อ
เสริ มสร้าง
สมรรถนะ
ทางจิตวิทยา

วิธีดำเนินกำร

แหล่ งข้ อมูล
กลุ่มเป้ ำหมำย

และทักษะ

เครื่ องมือ
1.แบบบันทึก การ
วิเคราะห์เอกสาร
2.แบบบันทึกประเด็น
สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร
สถานศึกษา และแบบ
บันทึกประเด็น
สัมภาษณ์ครู ผสู ้ อน
3.แบบบันทึก
การสังเกตพฤติกรรม
การสอนตาม
สมรรถนะทางจิตวิทยา
ของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู

กำร
วิเครำะห์
ข้ อมูล
- การ
วิเคราะห์
เนื้อหา
(Content
Analysis)
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ตารางที่ 14 ขั้นตอนการวิจยั (Research: R₁) เพื่อศึ กษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวกับ
การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา (ต่อ)
ระยะ

วัตถุประสงค์

วิธีดำเนินกำร

แหล่ งข้ อมูล

กำรวิจยั
ครู ในโรงเรี ยน
เครื อข่ายที่ร่วม
และทักษะ
พัฒนาวิชาชีพครู
การสร้างสรรค์
ของนักศึกษาครู
ความรู ้ดว้ ยตนเอง
มหาวิทยาลัย
(Construtivison
ราชภัฏสุ ราษฎร์
Learning)
ธานี ภาคเรี ยนที่ 1
2.ศึกษาข้อมูล
ปี การศึกษา 2559
ที่ได้จากการเลือก
พื้นฐานจาก
แหล่งข้อมูลบุคคล แบบเจาะจง
จานวน 8 คน
เกี่ยวกับสภาพ
ชีวิต (Life Skill)

การจัดการเรี ยน
การสอนวิชา
จิตวิทยาสาหรับครู
3. ศึกษาวิเคราะห์
ผูเ้ รี ยนตามแบบ
สังเกตและบันทึก
พฤติกรรม
การสอนของครู
และพฤติกรรม
การตอบสนอง
ของนักเรี ยน

ระยะกำรวิจยั

วัตถุประสงค์
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ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำ (Development: D₁) ออกแบบและพัฒนำ (Design and Development)
เป็ นการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
การดาเนิ นการวิจยั ในขั้นตอนนี้ เป็ นการนาผลการศึ ก ษาจากขั้นตอนที่ 1 มาใช้ในการ
ก าหนดกรอบแนวคิ ดของการพัฒนากระบวนทัศ น์ ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ ครู เพื่ อเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะทางจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์
2.1.1 เพื่ อ ออกแบบการพัฒ นากระบวนทัศ น์ ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ ครู เ พื่ อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
2.1.2 เพื่อตรวจสอบร่ างการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
2.1.3 เพื่อประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ย นรู ้
วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
2.2 วิธีดำเนินกำร
2.2.1 วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา จากการศึกษาใน
ขั้นตอนที่ 1
2.2.2 ออกแบบร่ า งการพัฒ นากระบวนทัศ น์ ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ ครู เพื่ อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา โดยกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนากระบวนทัศน์ กาหนด
องค์ประกอบของกระบวนทัศน์ ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยกาหนดเนื้ อหา วิธีการจัดการเรี ยนรู ้
สื่ อการสอน เครื่ องมือ และวิธีการวัดและประเมินผล เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
2.2.3 ตรวจสอบคุณภาพของร่ างการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พ
ครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
2.2.3.1 ตรวจสอบร่ างการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
จิตวิทยาและการแนะแนว ด้านหลักสู ตรและการสอน และด้านการนิเทศการศึกษา จานวน 5 คน
2.2.3.2 ประเด็นที่ตรวจสอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของการใช้
และคู่มือการใช้ การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทาง
จิตวิทยา
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2.2.4 ประเมินประสิ ทธิ ภาพของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพ
ครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา โดยใช้แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีและ
ความเป็ นไปได้ของ “ PLEASE MODEL ” ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ออกแบบและขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่
ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ภาษาที่ใช้ในแบบตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุ งแล้วผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านจิตวิทยาและการแนะแนว ด้านหลักสู ตรและการสอน
และด้านการนิเทศการศึกษา ประเมินแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีและความเป็ นไป
ได้ของ “ PLEASE MODEL ”
2.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรตรวจสอบยืนยันควำมเหมำะสมของกำรพัฒนำกระบวนทัศน์
ชุ มชนกำรเรียนรู้ วชิ ำชี พครู เพื่อเสริมสร้ ำงสมรรถนะทำงจิตวิทยำ
เครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ คือ แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี
และความเป็ นไปได้ของ “ PLEASE MODEL ” สาหรับผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบเป็ นเครื่ องมือที่มี
ลักษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อการนาส่ ง
และขอรั บ แบบตรวจสอบความสมเหตุ ส มผลเชิ งทฤษฎี และความเป็ นไปได้ของ “ PLEASE
MODEL” ของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทาง
จิตวิทยาโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญทาเครื่ องหมายการตรวจสอบรายการหาค่าความตรง โดยใช้เกณฑ์ในการ
ประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบ โดยประเมินความตรงของเนื้ อหา (Content Validity) และความ
เหมาะสมของภาษา เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นที่ตอ้ งการประเมินโดยนาคาตอบที่ได้รับจากแบบ
ประเมินความเหมาะสมซึ่ งเป็ นมาตราส่ วน 5 ระดับ
2.4 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่ องมือ
2.4.1 การประเมินความเหมาะสมกระทาโดยนามาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนความ
เหมาะสมของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมดและนามาแปลความหมายตามเกณฑ์
การกาหนดค่าความตรงเชิงเนื้อหาของผูต้ อบแบบสอบถาม มีค่าคะแนนตั้งแต่ 3.50
ขึ้นไป ถือว่าโครงร่ างการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ
ทางจิ ตวิทยาที่พฒั นาขึ้ นมี ความเหมาะสมสามารถนาไปใช้งานได้ แต่ถ้าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มากกว่า 1.00 ผูว้ จิ ยั ต้องนามาปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญและทาการตรวจสอบยืนยัน
อีกครั้ง
2.4.2 หลังการตรวจสอบรายการแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิ งทฤษฎี
ความเป็ นไปได้ และความสอดคล้องของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อ
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เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา (PLEASE MODEL) ผูเ้ ชี่ยวชาญให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อนามาเป็ น
แนวทางในการปรับปรุ ง
แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็ นไปได้ และความสอดคล้อง
ของการพัฒนากระบวนทัศ น์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พ ครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา
(PLEASE MODEL) ของนักศึกษาครู สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเป็ นเครื่ องมือ ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ตอนที่ 2 การตรวจสอบแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็ นไป
ได้ของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
(PLEASE MODEL)
ตอนที่ 3 การตรวจสอบความสอดคล้องของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
2.5 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้วยตนเอง
2.6 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
2.6.1 วิเคราะห์ ค่าเฉลี่ ยคะแนนความเหมาะสมของผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้งหมดและนามา
แปลความหมายตามเกณฑ์ การประเมินความเหมาะสมรายข้อ ข้อใดที่อยูใ่ นระดับปานกลางถึง น้อย
ที่สุด ผูว้ ิจยั ต้องนามาปรับปรุ ง ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญดังที่ มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ 2555: 196)
กล่าวไว้วา่
ค่าเฉลี่ยคะแนน
4.50 - 5.00
หมายถึง
เหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน
3.50 - 4.49
หมายถึง
เหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน
2.50 - 3.49
หมายถึง
เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน
1.50 - 2.49
หมายถึง
เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน
1.00 - 1.49
หมายถึง
เหมาะสมน้อยที่สุด
โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยที่ 3.50 ขึ้นไป และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 ถือว่า
ข้อนั้นมีความเหมาะสม ถ้าข้อใดต่ ากว่าเกณฑ์จะพิจารณาเหตุผลและคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญเป็ น
รายข้อเพื่อปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
2.6.2 ดาเนิ นการแก้ไขปรับปรุ งการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พ
ครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
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2.6.3 นาผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะไปปรับปรุ งใน
รายละเอียดเพื่อให้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยามีความสมบูรณ์
จากขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เพื่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาดังแสดงในแผนภูมิที่ 14

.

148
ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำ (Development : D1)
ออกแบบกำรพัฒนำกระบวนทัศน์ ชุมชนกำรเรียนรู้ วชิ ำชี พครู
เพื่อเสริมสร้ ำงสมรรถนะทำงจิตวิทยำ
1. พัฒนำและออกแบบโครงร่ ำง การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทาง

จิตวิทยาโดย
1.1 วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้

วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา จากเอกสารในขั้นตอนที่ 1
1.2 ออกแบบการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พ
1) กาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนากระบวนทัศน์ 2) กาหนดองค์ประกอบของกระบวนทัศน์
3) ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยกาหนดเนื้ อหา วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อการสอน เครื่ องมือ และวิธีการวัดและ
ประเมินผล เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาสาหรับครู
1.3 ออกแบบเครื่ องมือประกอบการใช้กระบวนทัศน์ ได้แก่ คูม่ ือการใช้กระบวนทัศน์ แบบประเมินเสริ มสร้ าง
สมรรถนะทางจิตวิทยาสาหรับครู
2. ตรวจสอบคุณภำพของกระบวนทัศน์ และเครื่ องมือประกอบกำรใช้ กำรพัฒนำกระบวนทัศน์ ชุมชนกำรเรียนรู้ วิชำชีพครู
เพื่อเสริมสร้ ำงสมรรถนะทำงจิตวิทยำ ประกอบด้วย
1) การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู้วิชาชีพ
2) คู่มือครู สาหรับการใช้กระบวนทัศน์
3) เครื่ องมือประเมินประสิ ทธิ ผลการใช้กระบวนทัศน์ ได้แก่
แบบทดสอบสมรรถนะทางจิตวิทยา
วิธีการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนทัศน์
คู่มือการใช้กระบวนทัศน์
หน่วยและแผนการจัดการเรี ยนรู ้
วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือประเมินประสิ ทธิผลของรู ปแบบ
วิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้อง และหาค่าความเชื่ อมัน่

ปรับปรุง/แก้ ไข
3. ประเมินประสิ ทธิภำพของกำรพัฒนำกระบวนทัศน์ ชุมชนกำรเรียนรู้ วิชำชี พ
โดยการหาประสิ ทธิภาพของกระบวนทัศน์ จากการใช้แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และความ
เป็ นไปได้ของ “PLEASE MODEL” กับผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านจิตวิทยาและการแนะแนว
ด้านหลักสูตรและการสอน และด้านการนิเทศการศึกษา

ปรับปรุง/แก้ ไข
การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
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แผนภูมิที่ 14 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและการพัฒนา (Development : D1) เพื่อการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
จากแผนภูมิที่ 14 สามารถสรุ ปได้ตามตารางที่ 15
ตารางที่ 15 สรุ ปขั้นตอนดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 2 (Designed and Development: D₁)
การออกแบบและการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยา
กำร
ระยะกำรวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินกำรวิจัย
เครื่ องมือ วิเครำะห์
ข้ อมูล
ขั้นตอนที่ 1 1.เพื่อ
1.วิเคราะห์และ
1.เอกสารและ แบบบันทึก การ
การพัฒนา
ออกแบบ
สังเคราะห์แนวคิด
งานวิจยั ที่
การ
วิเคราะห์
และออกแบบ การพัฒนา ทฤษฎีและงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์
เนื้อหา
โครงร่ างการ กระบวน
เกี่ยวข้องกับการ
2.เอกสารจาก ข้อมูลการ (Content
พัฒนา
ทัศน์ชุมชน พัฒนากระบวนทัศน์ การศึกษาการ พัฒนา
Analysis)
กระบวน
การเรี ยนรู ้ ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิจยั ระยะที่ 1 กระบวน
ทัศน์ชุมชน วิชาชีพครู
วิชาชีพครู เพื่อ
ทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้
เพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะ
การเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู
เสริ มสร้าง ทางจิตวิทยาโดย
วิชาชีพครู
เพื่อ
สมรรถนะ วิเคราะห์ผลที่ได้จาก
เพื่อ
เสริ มสร้าง
ทางจิตวิทยา การศึกษาในขั้นตอน
เสริ มสร้าง
สมรรถนะ
ที่ 1
สมรรถนะ
ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยา
แหล่ งข้ อมูล
กลุ่มเป้ ำหมำย
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ตารางที่ 15 สรุ ปขั้นตอนดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 2 (Designed and Development: D₁)
การออกแบบและการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยา (ต่อ)
กำร
ระยะกำรวิจัย วัตถุประสงค์
เครื่ องมือ
วิเครำะห์
ข้ อมูล
ขั้นที่ 2 การ 2. เพื่อ
1.ตรวจสอบยืนยัน ผูเ้ ชี่ยวชาญ 1.คู่มือการใช้ วิเคราะห์
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของ ด้านพัฒนาครู การพัฒนา ดัชนีความ
คุณภาพของ ร่ างการ
การพัฒนากระบวน และบุคลากร กระบวน
สอดคล้อง
การพัฒนา
พัฒนา
ทัศน์ฯ โดย
ทางการศึกษา ทัศน์ชุมชน มาตราส่ วน
กระบวน
กระบวน
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
ผูเ้ ชี่ยวชาญ การเรี ยนรู ้
( X ) และ
ทัศน์ของ
ทัศน์ชุมชน พัฒนาครู และ
ด้านจิตวิทยา วิชาชีพครู
ค่า
เครื่ องมือ
การเรี ยนรู ้
บุคลากรทางการ
และการแนะ เพื่อ
เบี่ยงเบน
ประกอบการ วิชาชีพครู
ศึกษา ผูเ้ ชี่ยวชาญ แนว
เสริ มสร้าง มาตรฐาน
ใช้การพัฒนา เพื่อ
ด้านจิตวิทยาและ ผูเ้ ชี่ยวชาญ สมรรถนะ (S.D.)
กระบวน
เสริ มสร้าง
การแนะแนว
ด้านหลักสู ตร ทางจิตวิทยา
ทัศน์ชุมชน สมรรถนะ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
และการสอน 2.แบบตรวจ
การเรี ยนรู ้
ทางจิตวิทยา หลักสู ตรและการ และ
สอบรายการ
วิชาชีพครู
สอน
2 และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ การพัฒนา
เพื่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ ด้านการนิเทศ กระบวน
เสริ มสร้าง
นิเทศการศึกษา
การศึกษา
ทัศน์ชุมชน
สมรรถนะ
จานวน 5 คน
จานวน 5 คน การเรี ยนรู ้
ทางจิตวิทยา
2.ปรับปรุ งการ
วิชาชีพครู
พัฒนากระบวน
เพื่อ
ทัศน์ฯ ตาม
เสริ มสร้าง
คาแนะนาของ
สมรรถนะ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทางจิตวิทยา
แหล่ งข้ อมูล
วิธีดำเนินกำรวิจัย
กลุ่มเป้ ำหมำย
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ตารางที่ 15 สรุ ปขั้นตอนดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 2 (Designed and Development: D₁)
การออกแบบและการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยา (ต่อ)

ระยะกำรวิจัย วัตถุประสงค์
พัฒนา
กระบวน
ทัศน์
ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพ
ครู เพื่อ
เสริ มสร้าง
สมรรถนะ
ทางจิตวิทยา

พัฒนา
กระบวน
ทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู
เพื่อ
เสริ มสร้าง
สมรรถนะ
ทางจิตวิทยา

วิธีดำเนินกำรวิจัย
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยา โดยให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผล
เชิงทฤษฎี และความ
เป็ นไปได้เพื่อพัฒนา
และหาประสิ ทธิภาพ
การพัฒนากระบวน
ทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู เพื่อพัฒนา
สมรรถนะทาง
จิตวิทยา
2.ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้
ปรับปรุ งแก้ไขการ
พัฒนากระบวนทัศน์
ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู เพื่อพัฒนา
สมรรถนะทาง
จิตวิทยา

แหล่ งข้ อมูล
กลุ่มเป้ ำหมำย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านจิตวิทยา
และการแนะ
แนว
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านหลักสู ตร
และการสอน
และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการนิเทศ
การศึกษา
จานวน 5 คน

กำร
เครื่ องมือ

วิเครำะห์
ข้ อมูล

เชิงเชิง
ทฤษฎีและ
ความ
เป็ นไปได้
ของ
“PLEASE
MODEL”

มาตรฐาน
(S.D.)
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ขั้นตอนที่ 3 กำรวิจัย (Research: R₂) เป็ นกำรทดลองใช้ กำรพัฒนำกระบวนทัศน์ ชุมชนกำรเรี ยนรู้
วิชำชี พครู เพื่อเสริมสร้ ำงสมรรถนะทำงจิตวิทยำ
การดาเนิ นการวิจยั ในขั้นตอนนี้ เป็ นการนาการพัฒนากระบวนทัศ น์ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ในขั้นตอนที่ 2 ใช้กบั กลุ่มทดลองเพื่อตรวจสอบ
ประสิ ทธิ ผลของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทาง
จิ ต วิท ยา ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น โดยใช้ก ารวิจ ัย เชิ ง ทดลองเบื้ อ งต้น (Pre-Experimental Design) โดย
ประยุกต์ใช้แบบการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ผสมผสานกับรู ปแบบการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi
Experimental Design) แบบดุลยภาพด้านเวลา (Time-Samples Design) และกลุ่มตัวอย่างของการ
ทดลองต่อเนื่ อง (Campbell and Stanley , 1963 : 43) (นิ คม ตังคะพิภพ 2543 : 331) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
3.1 วัตถุประสงค์
เพื่ อ นาการพัฒ นากระบวนทัศ น์ ชุม ชนการเรี ย นรู ้ วิช าชี พ ครู เพื่ อเสริ มสร้ า ง
สมรรถนะทางจิ ต วิ ท ยาไปทดลองใช้ต ามกระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ ข องรู ป แบบ “PLEASE
MODEL”
3.2 วิธีกำรศึกษำ
การนาการพัฒ นากระบวนทัศ น์ ชุม ชนการเรี ย นรู ้ วิช าชี พ ครู เพื่ อเสริ มสร้ า ง
สมรรถนะทางจิตวิทยาไปทดลองใช้กาหนดวิธีการศึกษาเป็ น 3 ขั้นตอน กล่าวคือ
3.2.1 การเตรี ยมการก่อนการทดลองใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ย นรู ้ วิช าชี พ ครู โดยผูว้ ิจยั เตรี ยมการทดลองการใช้ก ารพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ย นรู ้
วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา โดยการเตรี ยมกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่
5 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี ที่กาลังฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู เต็มรู ปแบบ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ในสาขากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้จาก
การเลือกแบบเจาะจง จานวน 8 คน โดยใช้เกณฑ์เป็ นนักศึกษาครู ที่ผูว้ ิจยั รับผิดชอบในการนิ เทศ
ติดตาม โดยได้รับผิดชอบทั้งหมด 4 โรงเรี ยน แบ่งเป็ น โรงเรี ยนขนาดเล็ก โรงเรี ยนขนาดกลาง และ
โรงเรี ยนขนาดใหญ่ ได้แก่ นักศึกษาครู กลุ่มทดลอง จานวน 6 คน ทั้งหมด 3 โรงเรี ยน และนักศึกษา
ครู กลุ่มขยายผล จานวน 2 คน 1 โรงเรี ยน
3.2.2 การชี้แจงนักศึกษากลุ่มทดลอง
การชี้แจงและแนะนาข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทดลองในการใช้การพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
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3.2.3 ขั้นตอนการทดลองใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พ
ครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
3.2.3.1 ผูว้ จิ ยั ดาเนินการทดสอบก่อนและหลังการใช้การพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิ ตวิทยากับกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ The One Group Pretest – Posttest Design และวัดซ้ าเพื่อทดสอบ
สมรรถนะทางจิตวิทยา
3.2.3.2 รวบรวมข้อมูล มีการทดสอบสมรรถนะทางจิตวิทยา ก่อน
การใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ระหว่างการใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทาง
จิ ต วิท ยาและหลัง การใช้ก ารพัฒ นากระบวนทัศ น์ ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิช าชี พ ครู เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะทางจิตวิทยา
3.2.3.3 ติดตามผลการใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาตามรู ปแบบที่ผวู ้ ิจยั กาหนดขึ้น
3.2.4 การประเมินผลการทดลองใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางจิตวิทยา
3.2.4.1 ประเมินผลก่อนการใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิ ตวิทยา ระหว่างการใช้การพัฒนากระบวนทัศน์
ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ ครู เพื่ อ เสริ มสร้ า งสมรรถนะทางจิ ต วิท ยาและหลัง การใช้ก ารพัฒ นา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
3.2.4.2 ติดตามผลการใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาตามรู ปแบบที่ผวู ้ ิจยั กาหนดขึ้น
3.3 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
3.3.1 การกาหนดประชากร
การพัฒ นากระบวนทัศ น์ ชุ ม ชนการเรี ยนรู ้ วิ ช าชี พ ครู โดยผู ้วิ จ ัย
เตรี ย มการทดลองการใช้ก ารพัฒ นากระบวนทัศน์ ชุ มชนการเรี ย นรู ้ วิช าชี พ ครู เพื่ อเสริ มสร้ า ง
สมรรถนะทางจิ ตวิทยาแก่ นกั ศึ กษาชั้นปี ที่ 5 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี ที่
กาลังฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู เต็มรู ปแบบ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2559 รวมทั้งสิ้ น 516 คน ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
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นัก ศึ กษาสาขาวิช าภาษาไทย นักศึ ก ษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์ นักศึ ก ษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะ
3.3.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็ น นักศึกษาชั้นปี ที่ 5 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สุ ราษฎร์ ธ านี ที่ ก าลัง ฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู เ ต็ ม รู ป แบบใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ในสาขากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้จากการ
เลือกแบบเจาะจง จานวน 8 คน โดยใช้เกณฑ์เป็ นนักศึกษาครู ที่ผวู ้ จิ ยั รับผิดชอบในการนิเทศ ติดตาม
โดยได้รั บ ผิ ดชอบทั้ง หมด 4 โรงเรี ย น แบ่ ง เป็ น โรงเรี ย นขนาดเล็ ก โรงเรี ย นขนาดกลาง และ
โรงเรี ยนขนาดใหญ่ ได้แก่ นักศึกษาครู กลุ่มทดลอง จานวน 6 คน ทั้งหมด 3 โรงเรี ยน และนักศึกษา
ครู กลุ่มขยายผล จานวน 2 คน 1 โรงเรี ยน
3.4 เครื่ องมือประกอบกำรใช้ กำรพัฒนำกระบวนทัศน์ ชุมชนกำรเรี ยนรู้ วชิ ำชี พครู
เพื่อเสริมสร้ ำงสมรรถนะทำงจิตวิทยำ
เครื่ องมือประกอบการใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา เพื่อประเมินประสิ ทธิ ผล มีดงั นี้
3.4.1 แบบประเมินความรู ้ ความเข้าใจในการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู (Professional learning community)
3.4.2 แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ ในการพัฒนากระบวน
ทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
3.4.3 แบบประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาที่มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
3.4.4 แบบสอบถามความคิ ด เห็ นของครู พี่ เลี้ ย ง และนัก ศึ ก ษาครู ที่ มี ต่ อการ
พัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
3.5 ขั้นตอนกำรสร้ ำงและพัฒนำเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.5.1 แบบประเมิ นตนเองของนักศึกษาครู ด้านความรู ้ ความเข้าใจที่ มีต่อการ
พัฒ นากระบวนทัศ น์ ชุ ม ชนการเรี ยนรู ้ วิ ช าชี พ ครู เพื่ อ เสริ มสร้ า งสมรรถนะทางจิ ต วิ ท ยา
(Professional learning community) เป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 4 ระดับ คือ
ระดับ 4 หมายถึง มีระดับความรู ้ ความเข้าใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ระดับ 3 หมายถึง มีระดับความรู ้ ความเข้าใจอยูใ่ นระดับมาก
ระดับ 2 หมายถึง มีระดับความรู ้ ความเข้าใจ อยูใ่ นระดับปานกลาง

155
ระดับ 1 หมายถึง มีความรู ้ ความเข้าใจ อยูใ่ นระดับน้อย
ผูว้ จิ ยั ได้การกาหนดค่าความรู ้ ความเข้าใจมีค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปถือ
ว่า มีความรู ้ ความเข้าใจ อยูใ่ นระดับ มาก
การดาเนิ นการสร้างและพัฒนาแบบประเมินความรู ้ ความเข้าใจในการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู (Professional Learning Community) มีข้ นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการประเมินความรู ้ ความเข้าใจใน
การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู (Professional Learning Community)
2. สร้ างแบบประเมินให้มีความครอบคลุ ม ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ตามขอบข่ายที่ได้กาหนดไว้
3. นาแบบประเมิ นที่ สร้ า งขึ้ นเสนอต่ ออาจารย์ที่ ปรึ ก ษาวิทยานิ พ นธ์ เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องและนาไปปรับปรุ ง แก้ไข
4. นาแบบประเมินที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน
ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง
5. นาแบบประเมิ นไปปรับปรุ งแก้ไข ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ และ
นาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
3.5.2 แบบประเมิ น ความสามารถในการจัดการเรี ย นรู ้ ที่ มี ต่ อการพัฒ นา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
เป็ นแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ ในการพัฒนากระบวน
ทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา เป็ นแบบประเมินแบบ
มาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ คือ
ระดับ 5 หมายถึง มีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละด้าน อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละด้าน อยูใ่ น
ระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละด้าน อยูใ่ น
ระดับ ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละด้าน อยูใ่ น
ระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละด้าน อยูใ่ น
ระดับน้อยที่สุด
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ผูว้ จิ ยั ได้การกาหนดค่าความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ถือว่า มีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน อยูใ่ นระดับ มาก
การดาเนิ นการสร้างและพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะความเป็ นครู มีข้ นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้
2. สร้างแบบประเมินให้มีความครอบคลุม ความสามารถในการจัดการ
เรี ยนรู ้และตรงตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขอบข่ายที่ได้กาหนดไว้
3. นาแบบประเมินที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและนาไปปรับปรุ ง แก้ไข
4. นาแบบประเมินที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง
5. นาแบบประเมินไปปรับปรุ งแก้ไข ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ และ
นาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
3.5.3 แบบประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาที่มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพสาหรับครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
เป็ นแบบประเมิ นสมรรถนะทางจิ ตวิทยาที่ มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพสาหรับครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ
คือ
ระดับ 5 หมายถึง มีสมรรถนะทางจิตวิทยาอยูใ่ นระดับ มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีสมรรถนะทางจิตวิทยาอยูใ่ นระดับ มาก
ระดับ 3 หมายถึง มีสมรรถนะทางจิตวิทยาอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีสมรรถนะทางจิตวิทยาอยูใ่ นระดับ น้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีสมรรถนะทางจิตวิทยาอยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด
ผูว้ ิจยั ได้การกาหนดค่าสมรรถนะทางจิตวิทยามีค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ถือ
ว่า มีสมรรถนะทางจิตวิทยาอยูใ่ นระดับมาก
การดาเนินการสร้างและพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยามีข้ นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบ
แบบประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยา
2. สร้างประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาให้มีความครอบคลุม และตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขอบข่ายที่ได้กาหนดไว้
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3. นาแบบประเมิ นสมรรถนะทางจิ ตวิท ยาที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนอต่ ออาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนาไปปรับปรุ ง แก้ไข
4. นาแบบประเมิ นประเมิ นสมรรถนะทางจิ ตวิทยาที่ ปรั บปรุ งแก้ไ ขแล้ว
เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง
5. นาแบบประเมิ นไปปรั บปรุ งแก้ไข ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ และ
นาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
3.5.4 แบบสอบถามความคิ ด เห็ นของครู พี่ เลี้ ย ง และนัก ศึ ก ษาครู ที่ มี ต่ อการ
พัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็ นของครู พี่เลี้ยง และนักศึกษาครู ที่มีต่อการพัฒนากระบวน
ทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5
ระดับ คือ
ระดับ 5 หมายถึ ง มี ความคิ ดเห็ นต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มี ความคิดเห็ นต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา อยูใ่ นระดับ มาก
ระดับ 3 หมายถึง มี ความคิ ดเห็ นต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึ ง มีความคิ ดเห็ นต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา อยูใ่ นระดับ น้อย
ระดับ 1 หมายถึ ง มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การพัฒ นากระบวนทัศ น์ ชุ ม ชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา อยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด
ผูว้ ิจยั ได้การกาหนดค่าความคิดเห็ น มีค่าคะแนนเฉลี่ ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้ นไป
ถือว่า มีความคิดเห็น อยูใ่ นระดับ มาก
การดาเนินการสร้างและพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็น มีข้ นั ตอนดังนี้
1. ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี หลัก การเกี่ ย วกับ เพื่ อ เป็ นแนวทางในการสร้ า งแบบสอบถาม
ความคิดเห็น
2. สร้ างแบบสอบถามความคิดเห็น ให้มีความครอบคลุม และตรงตามวัตถุ ประสงค์ของ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขอบข่ายที่ได้กาหนดไว้
3. น าแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ที่ ส ร้ า งขึ้ นเสนอต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนาไปปรับปรุ ง แก้ไข
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4. นาแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน
ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง
5. น าแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ไปปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข ตามค าแนะน าของผู ้เ ชี่ ย วชาญ
และนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
จากรายละเอียดการดาเนินการวิจยั ในขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R₂) การทดลอง
ใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ผูว้ ิจยั
ได้สรุ ปดังแสดงในแผนภูมิที่ 15
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ขั้นตอนที่ 3 กำรวิจัย (Research : R2)
ทดลองใช้ กำรพัฒนำกระบวนทัศน์ ชุมชนกำรเรียนรู้ วิชำชี พครู
เพื่อเสริมสร้ ำงสมรรถนะทำงจิตวิทยำ

กระบวนทัศน์

กระบวนทัศน์

กระบวนทัศน์
1. วัตถุประสงค์การทดลอง คือ เพื่อนา
กระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชน
การเรี ยนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยาไปทดลองใช้
ตามกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ของ
รู ปแบบ PLEASE MODEL

ระยะที่ 1 ก่ อนใช้ กระบวนทัศน์
ประเมินผลสมรรถนะทางจิตวิทยา

2. แบบแผนการทดลอง เป็ นแบบ
กาหนดกลุ่มทดลอง ทดสอบก่อนกับ
หลังการใช้กระบวนทัศน์การพัฒนา

ระยะที่ 2 ระหว่ ำงใช้ กระบวนทัศน์
ประเมินผลสมรรถนะทางจิตวิทยา

ชุมชนการเรี ยนรู้วิชาชีพครู เพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา โดย
ใช้แบบแผนการทดลองแบบ The OneGroup Pretest–Posttest Design และวัด
ซ้ าเพื่อทดสอบสมรรถนะทางจิตวิทยา

ระยะที่ 3 หลังใช้ กระบวนทัศน์
ประเมินผลสมรรถนะทางจิตวิทยา

3. การรวบรวมข้อมูล มีการทดสอบวัด
สมรรถนะทางจิตวิทยา ก่อนใช้
กระบวนทัศน์ ระหว่างใช้กระบวนทัศน์
หลังใช้กระบวนทัศน์ และติดตามผล

ระยะที่ 4 ติดตำมผลกำรใช้ กระบวน

การใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชน

ทัศน์

การเรี ยนรู้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้าง

ประเมินผลสมรรถนะทางจิตวิทยา

สมรรถนะทางจิตวิทยาตามรู ปแบบที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้น

แผนภูมิที่ 15 ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research : R2) ทดลองใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
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จากรายละเอียดการดาเนิ นการวิจยั ในขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R₂)เพื่อทดลองใช้
การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ผูว้ ิจยั ได้
สรุ ปดังแสดงใน ตารางที่ 16
ตารางที่ 16 สรุ ป ขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั ในการวิจยั ระยะที่ 3 การวิจยั (Research: R₂)
เพื่ อทดลองใช้ก ารพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ย นรู ้ วิชาชี พ ครู เพื่ อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา
กำร
ระยะกำรวิจยั
วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินกำรวิจยั
เครื่ องมือ
วิเครำะห์
ข้ อมูล
การวิจยั ระยะที่ 3 เพื่อนา
1.การเตรี ยม
1.ผูบ้ ริ หาร
1. แบบประเมิน 1.ค่าเฉลี่ย(
การนา
การพัฒนา
การก่อนทดลอง
สถานศึกษา
ความรู ้ ความ
X)
การพัฒนา
กระบวนทัศน์ โดยกาหนดกลุ่ม จานวน 4 คน เข้าใจในการ
2.ค่า
กระบวนทัศน์
ชุมชนการ
ทดลอง ทดสอบ
2.ครู พี่เลี้ยง
พัฒนากระบวน เบี่ยงเบน
ชุมชนการเรี ยนรู ้ เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู ก่อนกับหลังการ จานวน 8 คน ทัศน์ชุมชนการ มาตรฐาน
วิชาชีพครู เพื่อ เพื่อเสริ มสร้าง ใช้การพัฒนา
2.อาจารย์
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู (S.D.)
เสริ มสร้าง
สมรรถนะทาง กระบวนทัศน์
นิเทศก์ จานวน (Professional
3.t-test
สมรรถนะทาง จิตวิทยาไป
ชุมชนการเรี ยนรู ้ 1 คน
learning
(Dependent)
จิตวิทยา ไป
ทดลองใช้ตาม วิชาชีพครู เพื่อ
3.นักศึกษาฝึ ก community)
4.การ
ทดลองใช้ใน
กระบวน
เสริ มสร้าง
ประสบการณ์ 2. แบบประเมิน วิเคราะห์
สถานการณ์จริ ง การจัดการ
สมรรถนะทาง
วิชาชีพครู
ความสามารถใน เนื้อหา
เรี ยนรู ้ของ
จิตวิทยา โดยใช้
จานวน 8 คน การจัดการเรี ยนรู ้ (Content
รู ปแบบ
แบบแผนการ
ที่มีต่อการพัฒนา Analysis)
“PLEASE
ทดลองแบบ
กระบวนทัศน์
MODEL”
The One-Group
ชุมชนการเรี ยนรู ้
Pretest–Posttest
วิชาชีพครู เพื่อ
Design และวัดซ้ า
แหล่ งข้ อมูล
กลุ่มเป้ำหมำย
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ตารางที่ 16 สรุ ปขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั ในการวิจยั ระยะที่ 3 การวิจยั (Research: R₂)เพื่อ
ทดลองใช้ก ารพัฒ นากระบวนทัศน์ ชุ มชนการเรี ย นรู ้ วิชาชี พ ครู เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะทาง
จิตวิทยา (ต่อ)
ระยะกำรวิจยั

วัตถุประสงค์

วิธีดำเนินกำรวิจยั

แหล่ งข้ อมูล

กำร
เครื่ องมือ

กลุ่มเป้ำหมำย
เพื่อทดสอบ
สมรรถนะทาง
จิตวิทยา
2.ขั้นตอนการ
ทดลองใช้การ
พัฒนา
กระบวนทัศน์
ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพ
ครู เพื่อ
เสริ มสร้าง
สมรรถนะทาง
จิตวิทยา
3.การ
ประเมินผล
การทดลองใช้
การพัฒนา
กระบวนทัศน์
ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพ
ครู เพื่อพัฒนา
สมรรถนะทาง
จิตวิทยา

วิเครำะห์
ข้ อมูล

เสริ มสร้าง
สมรรถนะ
ทางจิตวิทยา
3 แบบประเมิน
สมรรถนะทาง
จิตวิทยาที่มีตอ่
การพัฒนา
กระบวนทัศน์
ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู เพื่อ
เสริ มสร้าง
สมรรถนะ ทาง
จิตวิทยา
4 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของ
ครู พี่เลี้ยง และ
นักศึกษาครู ที่มี
ต่อการพัฒนา
กระบวนทัศน์
ชุมชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพ
ครู
เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะ
ทางจิตวิทยา
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ขั้นตอนที่ 4 กำรพัฒนำ (Development: D₂) ประเมินผล (Evaluation : E) การพัฒนากระบวน
ทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย การนาผลการประเมินจากการทดลองใช้การพัฒนากระบวน
ทัศน์ชุ มชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิ ตวิทยามาพิจารณาทบทวนเพื่ อ
ปรับปรุ งการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ให้สมบูรณ์และมีประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้น ผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังนี้
4.1 วัตถุประสงค์
เพื่ อประเมิ นและปรับปรุ งการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พ ครู
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
4.2 วิธีดำเนินกำร
การดาเนิ นการผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการประเมินกระบวนการในการพัฒนากระบวน
ทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยาจากนั้นกาหนดมิติในการ
ประเมิ น โดยผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมู ลระหว่างดาเนิ นการใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา จนกระทัง่ เสร็ จสิ้ นการดาเนิ นการ ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้
4.2.1 ประเมินประสิ ทธิผลของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ประกอบด้วย
4.2.1.1 ผลการศึกษาผลหลัก (Main effects) และผลปฏิสัมพันธ์ (Interaction
effects) ของความสามารถพื้นฐานและแบบการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู
4.2.1.2 ผลการเปรี ยบเที ย บสมรรถนะทางจิ ต วิ ท ยานั ก ศึ ก ษาครู ที่ มี
ความสามารถพื้นฐาน และแบบการเรี ยนรู ้ ต่างกัน ที่เรี ยนตามการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชน การ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพสาหรับครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
4.2.1.3. ผลการศึ ก ษาพัฒ นาการ และความคงทนด้า นใช้ก ระบวนทัศ น์
นักศึกษาครู ที่มีความสามารถพื้นฐานและแบบการเรี ยนรู ้ต่างกัน ที่ใช้ตามกระบวนทัศน์การพัฒนา
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้วชิ าชีพสาหรับครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา มี 4 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 ก่อนใช้กระบวนทัศน์
ระยะที่ 2 ระหว่างใช้กระบวนทัศน์
ระยะที่ 3 หลังใช้กระบวนทัศน์

163
ระยะที่ 4 ติ ดตามผลการใช้ก ระบวนทัศ น์น าผลการประเมิ นความรู ้
ความเข้า ใจในการพัฒ นากระบวนทัศ น์ ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ ครู เพื่ อ
เสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ มีต่อการพัฒนากระบวน
ทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา การประเมินสมรรถนะทาง
จิตวิทยาที่มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทาง
จิตวิทยา และความคิดเห็นของครู พี่เลี้ยง และนักศึกษาครู ที่มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา โดยเขียนนาเสนอเป็ นเอกสาร การพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
4.2.2 น าการพัฒ นากระบวนทัศ น์ ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ ครู เ พื่ อ เสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะทางจิตวิทยาไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ จานวน 5 คน พิจารณาเพื่อตรวจสอบและรับรอง
4.2.3 ปรับปรุ งการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์พิจารณาร่ วมกัน
4.2.4 จัดทาการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู ฉบับสมบูรณ์
4.2.5 ขยายผลรู ป แบบ (Transportability) โดยผูว้ ิจยั ชี้ แจง วัตถุ ป ระสงค์ และ
วิธีการใช้ของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู รวมทั้งการประเมินประสิ ทธิ ผล
การใช้กระบวนทัศน์ให้แก่ ครู ผูส้ อน และกลุ่ มเป้ าหมายที่ ใช้ในการขยายผลการวิจยั ในครั้งนี้ โดย
ผูว้ ิจยั และครู ผสู ้ อนร่ วมกันดาเนิ นการประเมินประสิ ทธิ ผลของกระบวนทัศน์ที่ใช้ในการวิจยั ตาม
วัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ
1. เพื่อเปรี ยบเทียบสมรรถนะทางจิตวิทยาของนักศึกษาครู กลุ่มขยายผลที่
เรี ยนตามของกระบวนทัศน์ชุมชน เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาสาหรับครู ก่อนและหลัง
เรี ยน
2. เพื่อศึกษาพัฒนาสมรรถนะทางจิตวิทยาของนักศึกษาครู กลุ่มขยายผลใช้
การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา มี 4
ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ก่อนใช้กระบวนทัศน์ ระยะที่ 2 ระหว่างใช้กระบวนทัศน์ ระยะที่ 3 หลังใช้
กระบวนทัศน์ ระยะที่ 4 ติดตามผลการใช้กระบวนทัศน์
3. เพื่อศึกษาสมรรถนะจิตวิทยาของนักศึกษาครู กลุ่มขยายผลรู ปแบบหลัง
เรี ยนตามการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
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4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เอกสารการพัฒ นากระบวนทัศ น์ ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิช าชี พ ครู เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะทางจิตวิทยา
4.4 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการรับรองการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะทางจิ ต วิ ท ยา โดยผู เ้ ชี่ ย วชาญตรวจสอบพิ จ ารณาอี ก ครั้ งและท าการ
ปรั บ ปรุ ง ให้ส อดคล้องกับ ความคิ ดเห็ นของผูเ้ ชี่ ย วชาญโดยการให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญลงความเห็ นจาก
เครื่ องมือตรวจสอบคุ ณภาพการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา ในประเด็นการสอบถามเพื่อตรวจสอบคุณภาพของการพัฒนากระบวนทัศน์
ชุ มชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิ ตวิทยา โดยนาไปตรวจสอบค่าเฉลี่ ย
คะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมดและนามาแปลความหมายตามเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมราย
ข้อ ข้อใดที่ อยู่ใ นระดับปานกลางถึ ง น้อยที่ สุ ด ผูว้ ิจยั ต้องนามาปรั บ ปรุ ง ตามข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยที่ 3.50 ขึ้นไป และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 ถือว่า
ข้อนั้นมีความเหมาะสม ถ้าข้อใดต่ ากว่าเกณฑ์จะพิจารณาเหตุผลและคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญเป็ น
รายข้อเพื่อปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
การแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง การพัฒ นากระบวนทัศ น์ ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ ครู เพื่ อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา จากนั้นนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ผเู ้ ชี่ ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
ไปปรับปรุ งในรายละเอียดเพื่อให้การพัฒนากระบวนทัศน์วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทาง
จิตวิทยามีความสมบูรณ์
4.5 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.5.1 ส่ งหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ และ การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิ ตวิทยาให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิตรวจสอบพิจารณาและ
รับรองไปยังผูท้ รงคุณวุฒิพร้อมแนบต้นแบบร่ างการพัฒนากระบวนทัศน์วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยาให้พิจารณา
4.5.2 ขอสัมภาษณ์ ผูท้ รงคุณวุฒิตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบ พิจารณาและรับรอง
การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
4.5.3 ปรับการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะทางจิตวิทยาตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
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จากรายละเอียดการดาเนิ นการวิจยั ในขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D₂)การ
ประเมินผล (Evaluation: E) และปรับปรุ งการพัฒนากระบวนทัศน์วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปดังแสดงในแผนภูมิที่ 16
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ขั้นตอนที่ 4 กำรพัฒนำ (Development : D2) กำรประเมินผล (Evaluation : E)
ประเมินประสิ ทธิผลของกำรพัฒนำกระบวนทัศน์ ชุมชนกำรเรี ยนรู้ วชิ ำชี พครู
เพื่อเสริมสร้ ำงสมรรถนะทำงจิตวิทยำ

ประเมินประสิ ทธิผลของกำรพัฒนำกระบวนทัศน์ ชุมชน
กำรเรียนรู้วชิ ำชีพครู เพื่อเสริมสร้ ำงสมรรถนะทำง
จิตวิทยำ

1. ผลการศึกษาผลหลัก (Main effects) และผลปฏิสมั พันธ์
(Interaction effects) ของความสามารถพื้นฐาน และแบบ
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาครู
2. ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถนะทางจิตวิทยานักศึกษาครู
ที่มีความสามารถพื้นฐาน และแบบการเรี ยนรู ้ต่างกัน ที่เรี ยน
ตามการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
3. ผลการศึกษาพัฒนาการ และความคงทนด้านใช้กระบวน
ทัศน์นกั ศึกษาครู ที่มีความสามารถพื้นฐานและแบบการเรี ยนรู ้
ต่างกัน ที่ใช้ตามการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา มี 4 ระยะ
ได้แก่
ระยะที่ 1 ก่อนใช้กระบวนทัศน์
ระยะที่ 2 ระหว่างใช้กระบวนทัศน์
ระยะที่ 3 หลังใช้กระบวนทัศน์
ระยะที่ 4 ติดตามผลการใช้กระบวนทัศน์
4. ผลการศึกษาสมรรถนะทางจิตวิทยาสาหรับครู ของนักศึกษา
ครู ที่มีความสามารถพื้นฐาน และแบบการเรี ยนรู ้ต่างกัน
หลังการใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพ

การพัฒนากระบวนทัศน์การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู

การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู ฉบับสมบูรณ์

ขยายผลรู ปแบบ (Transportability)
ผูว้ ิจยั ชี้แจง วัตถุประสงค์ และวิธีการใช้ของการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู รวมทั้งการประเมิน
ประสิ ทธิผลการใช้กระบวนทัศน์ ให้แก่ครู ผสู ้ อน และกลุ่มเป้าหมาย
ที่ใช้ในการขยายผลการวิจยั ในครั้งนี้ โดยผูว้ ิจยั และครู ผสู ้ อนร่ วมกัน
ดาเนินการประเมินประสิ ทธิผลของกระบวนทัศน์ที่ใช้ในการวิจยั
ตามวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ
1.เพื่อเปรี ยบเทียบสมรรถนะทางจิตวิทยาของนักศึกษาครู กลุ่ม
ขยายผลที่เรี ยนตามของกระบวนทัศน์ เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยาครู ก่อนและหลังเรี ยน
2. เพื่อศึกษาพัฒนาสมรรถนะทางจิตวิทยาของนักศึกษาครู
กลุ่มขยายผลใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาสาหรับครู มี 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 ก่อนใช้กระบวนทัศน์ ระยะที่ 2 ระหว่างใช้กระบวนทัศน์
ระยะที่ 3 หลังใช้กระบวนทัศน์ ระยะที่ 4 ติดตามผลการใช้กระบวน
ทัศน์
3. เพื่อศึกษาสมรรถนะจิตวิทยาของนักศึกษาครู กลุ่มขยายผล
รู ปแบบหลังเรี ยนตามการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะจิตวิทยาครู

แผนภูมิที่ 16 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) ประเมินประสิ ทธิผลของการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
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จากรายละเอี ยดการดาเนิ นการวิจยั ในขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D₂)
ประเมินผล (Evaluation : E) การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปดังแสดงใน ตารางที่ 17
ตารางที่ 17 สรุ ปขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ในการวิจยั ระยะที่ 4 การพัฒนา (Development: D₂)
การประเมินผลและปรับปรุ งการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา

ระยะกำรวิจยั

วัตถุประสงค์

วิธีดำเนินกำรวิจยั

การวิจยั
ระยะที่ 4 การ
ประเมิน ผล
และ
ปรับ ปรุ ง
การพัฒนา
กระบวนทัศน์
ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพ
ครู เพื่อ
เสริ มสร้าง
สมรรถนะทาง
จิตวิทยา

เพื่อประเมินและ
ปรับปรุ งการ
พัฒนากระบวน
ทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพ
ครู เพื่อ
เสริ มสร้าง
สมรรถนะ
ทางจิตวิทยา

1.ประเมินประสิ ทธิผล
ของการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู
เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะ
ทางจิตวิทยา
2.นาการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู
เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะ
ทางจิตวิทยาไปให้
ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 5
คน พิจารณาเพื่อ
ตรวจสอบและรับรอง
3. ปรับปรุ งการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู
เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา

แหล่ งข้ อมูล
กลุ่มเป้ ำหมำย
1.ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
จานวน 4 คน
2.ครู พี่เลี้ยง
จานวน 8 คน
2.อาจารย์นิเทศก์
จานวน 1 คน
3. เพื่อนนักศึกษา
ครู จานวน 8 คน

เครื่ องมือ
1.เอกสาร
การพัฒนา
กระบวน
ทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู
เพื่อ
เสริ มสร้าง
สมรรถนะ
ทางจิตวิทยา

กำร
วิเครำะห์
ข้ อมูล
1.ค่าเฉลี่ย(
X)
2.ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
3.การ
วิเคราะห์
เนื้อหา
(Content
Analysis)
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ตารางที่ 17 สรุ ปขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ในการวิจยั ระยะที่ 4 การพัฒนา (Development: D₂)
การประเมินผลและปรับปรุ งการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา (ต่อ)
ระยะ
กำรวิจยั

วัตถุประสงค์

วิธีดำเนินกำรวิจยั
นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์พิจารณา
ร่ วมกัน
4. จัดทาการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยาฉบับสมบูรณ์
5.ขยายผลรู ปแบบ
(Transportability)

แหล่ งข้ อมูล
กลุ่มเป้ ำหมำย

กำร
เครื่ องมือ

วิเครำะห์
ข้ อมูล

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง “ การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยา ” การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method) กล่าวคือ จะมีการเก็บข้อมูล
ทั้งในส่ วนที่เป็ นเชิ งปริ มาณจากแบบประเมิน และส่ วนที่เป็ นข้อมูลเชิ งคุ ณภาพ จากการสังเกต และการ
สัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างเพื่อตอบคาถามการวิจยั ให้ครอบคลุ มตามวัตถุ ประสงค์หลักของการวิจยั ซึ่ งมี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทาง
จิตวิทยา
ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ตอนที่ 3 ผลการประเมินประสิ ทธิ ผลการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ตอนที่ 4 ผลการปรับปรุ งและข้อเสนอแนะการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในแต่ละตอนมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรียนรู้ วชิ าชี พครู เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยา
ผลการศึ กษาแนวคิ ดทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิ ตวิทยา มี แนวคิ ดเกี่ ยวกับการพัฒนากระบวนทัศน์
ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ดังนี้
1. หลักการแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
2. บทบาทจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ครู พี่เลี้ยงเพื่อนนักศึกษาครู
(Peer Coaching) การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู
3. บทบาทของผูใ้ ห้คาปรึ กษา (Coaching Mentoring)
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หลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ องกับการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชน
การเรี ยนรู้ วชิ าชี พครู เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา
จากการพัฒนาการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ
ทางจิ ตวิ ทยา ผู ้วิ จ ัยได้แบบจ าลองการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุ มชนการเรี ยนรู ้ วิ ชาชี พครู ที่ มี ชื่ อว่ า
PLEASE MODEL ซึ่ งได้พฒั นาขึ้นตามแนวคิดเกี่ยวกับชุ มชน การเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พครู (Professional
Learning Community) แนวคิดเกี่ ยวกับการพัฒนาวิชาชี พ (Professional Development) แนวคิด
เกี่ยวกับสมรรถภาพมาตรฐานวิชาชี พครู ดา้ นจิตวิทยา สาหรับครู แนวคิดเกี่ ยวกับ ทฤษฏี การเรี ยนรู ้ การ
สร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง แนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลและส่ งผลต่อการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
โดยการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุ มชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิ ตวิทยา
(PLEASE MODEL) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 Planning : P ขั้นที่ 2 Leading Instruction : L
ขั้นที่ 3 Empowerment : E ขั้นที่ 4 Assessment : A ขั้นที่ 5 Standard : S และ ขั้นที่ 6 Evaluation : E
ขั้นที่ 1 Planning: P เป็ นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ข้ อมูลพื้นฐาน สมรรถนะทางจิตวิทยาที่
เกิดขึน้ ในชั้ นเรียน และร่ วมกันวางแผนพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ นิเทศก์ ครู พี่เลีย้ ง เพื่อน
นักศึกษาครู (Peer Coaching) ผู้วิจัย ให้ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะตามการพัฒนาวิชาชี พครู
(การพัฒ นากระบวนทัศน์ ชุ ม ชนเรี ยนรู้ วิช าชี พ ครู เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะทางจิ ต วิ ทยา) คื อ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ ยง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching) ร่ วมมื อกัน
วิเคราะห์สภาพและปัญหาของการดูแลให้คาปรึ กษานักศึกษาครู สภาพและปั ญหาด้านกระบวนของ
การนิ เทศนักศึกษาครู และกระบวนการในการให้คาปรึ กษาในขณะฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เต็ม
รู ปแบบ ตลอดจนศึ กษาความต้องการในการพัฒนาวิชาชี พครู ร่ วมกันกาหนดสิ่ งที่มีความจาเป็ น
และควรได้รับการพัฒนา โดยเริ่ มต้นแบบสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น
(Need Assessment) จากผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผสู ้ อน และครู พี่เลี้ยง เพื่อให้ได้ขอ้ มูล (Actual) จาก
ผูท้ ี่สัมภาษณ์ (ตัวแทนผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการติดตาม ช่วยเหลือการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาจากสร้างความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจโดย
ไม่มีการประเมินผล (Peer Watching) ตามด้วยการให้ขอ้ เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์กบั นักศึกษาครู
รวมถึ งเพื่อนนักศึกษาสามารถให้ขอ้ สังเกตต่างๆ ระหว่างกันได้ เพื่อฝึ กสะท้อนผลในการพัฒนา
(Peer Feedback) ซึ่ งตลอดกระบวนการมี ผูเ้ ชี่ ยวชาญช่ วยให้ขอ้ เสนอแนะ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ ยง เพื่อนนักศึ กษาครู (Peer Coaching) เป็ นผูด้ ู แลให้คาปรึ กษาแนะนา
(Mentor)
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วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปั ญหาของนัก ศึกษาครู และความต้องการในการ
พัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาของนักศึกษา
ครู และนาไปสู่ การวางแผนการพัฒนาคุณภาพการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ของนักศึกษาครู
วิธีการดาเนินการ
บทบาทของผู้บริ หารสถานศึ กษา อาจารย์ นิเทศก์ ครู พี่เลีย้ ง เพื่อนนักศึ กษาครู (Peer
Coaching)
1.1 ร่ วมสร้ างความคุ ้นเคยและความสั ม พันธ์ ระหว่า งกันและกันโดยการวิเคราะห์
สภาพปั ญหาของการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ครู (Peer Watching) และมี การฝึ กการให้ข้อมู ล
ย้อนกลับ (Peer Feedback) โดยวิธีสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น (Need
Assessment)
1.2 ร่ วมกันสรุ ปปั ญหาที่เกิดขึ้นที่ส่งผลถึงการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู ของนักศึกษา
ครู และความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนาคุณภาพของดูแลให้คาปรึ กษาการ
พัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู แก่นกั ศึกษาครู และคุณภาพของตนเอง
บทบาทของผู้ดูแลให้ คาปรึกษา
ผูท้ าหน้าที่ให้ดูแลให้คาปรึ กษา (Mentor) ดูแลให้คาปรึ กษาแนะนา สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนกัน และช่ วยในการหาแหล่งข้อมู ลที่ เป็ นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ ปัญหา และให้
ข้อแนะนาในการวางแผน การแก้ไขปั ญหา การกาหนดความต้องการจาเป็ น การพัฒนาความพร้อม
ของผูท้ าหน้าที่ ดูแลให้คาปรึ กษา และผูร้ ับการดู แลให้คาปรึ กษาก่อนปฏิ บตั ิการดู แลให้คาปรึ กษา
การพัฒนากระบวนทัศน์ชุม ชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยาของ
นักศึกษาครู
ขั้นที่ 2 Leading instruction : L เป็ นการเตรียมความพร้ อมของผู้ที่มีความเกี่ยวข้ อง
ในการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา คือ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ยง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching) จัดทาโครงการ
นิ เทศการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิต วิทยา
ปฏิทินการดูแลให้คาปรึ กษา และกาหนดวัตถุประสงค์ของการดูแลให้คาปรึ กษาการพัฒนากระบวน
ทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู ที่มีความชัดเจนและเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
วัตถุประสงค์ เพื่อวางแผน กาหนดวัตถุ ประสงค์การดู แลให้คาปรึ กษา และกาหนด
แผนปฏิ บตั ิ การโดยร่ วมมือร่ วมแรงร่ วมใจช่ วยเหลื อซึ่ งกันในการพัฒนาคุ ณภาพนักศึกษาครู และ
ร่ วมพัฒนาชุมชนการเรี ยนรู ้
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วิธีการดาเนินการ
บทบาทหน้ าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ นิเทศก์ ครู พเี่ ลีย้ งเพื่อนนักศึกษาครู
(Peer Coaching)
ร่ วมกันกาหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนา วางแผนการดูแลให้คาปรึ กษา ปฏิทินการ
ดูแลให้คาปรึ กษา และสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินผลด้านสมรรถนะทางจิตวิทยา ได้แก่
การวางแผนและการเตรี ย มความพร้ อ มในการจัดการเรี ย นการสอน การจัดการชั้นเรี ย นความ
รับผิดชอบในหน้าที่ครู ดว้ ยกระบวนการการดูแลให้คาปรึ กษา โดยตลอดกระบวนการมีผเู ้ ชี่ยวชาญ
ดูแลให้คาปรึ กษา
บทบาทของผู้ดูแลให้ คาปรึกษา
ผู้ทาหน้ าที่ให้ ดูแลให้ คาปรึ กษา (Mentor) ขั้นตอนนี้ ผูด้ ู แลให้คาปรึ กษาการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู จะให้ขอ้ แนะนาเกี่ ยวกับการวางแผนการและการเตรี ยม
ความพร้ อมในการจัดการเรี ย นการสอน การจัดการชั้นเรี ยน ความรับผิดชอบในหน้าที่ครู และ
สมรรถนะทางจิตวิทยาสาหรับครู โดยการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching) การโค้ชแบบ
พี่เลี้ยง (Mentor Coaching) ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ยง เพื่อนนักศึกษาครู
(Peer Coaching)
ขั้นที่ 3 Empowerment : E คื อ การกระตุ้นการมีส่วนร่ วม และความรั บผิดชอบ คือ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ยง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching) ร่ วมกระตุน้ การ
พัฒนาช่วยเหลือ ตารางแผนการสอน ตรวจวิจยั ในชั้นเรี ยน ตรวจแผนพัฒนาตนเองเป็ นระยะๆ และ
ร่ วมกระบวนการนิ เทศตามการพัฒนากระบวนทัศน์ชุม ชนการเรี ย นรู ้ วิช าชี พครู เพื่ อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การฝึ กปฏิบตั ิการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู เต็มรู ปแบบของ
นักศึกษาครู ได้รับการดู แลให้คาปรึ กษาจากอาจารย์นิเทศมี จานวนครั้ งที่มากขึ้นด้วยการดู แลให้
คาปรึ กษาการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู ตามแผนการที่ร่วมกันวางไว้
วิธีการดาเนินงาน
บทบาทหน้ าที่ของผู้บริ หารสถานศึ กษา อาจารย์ นิเทศก์ ครู พี่เลีย้ ง เพื่อนนักศึ กษาครู
(Peer Coaching)
การทบทวนแผนการดูแลให้คาปรึ กษาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาและสร้าง
ความเข้าใจร่ วมกัน (Review Action Plan) คือ การทบทวนความพร้อมและความเข้าใจเกี่ยวกับ
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ยุทธวิธีการดูแลให้คาปรึ กษาและเครื่ องมือที่ใช้ก่อนการปฏิบตั ิตามการดูแลให้คาปรึ กษาการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู ร่วมกัน โดยแต่ละกลุ่มมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. กลุ่มผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ยง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching)
มีหน้าที่ ให้คาปรึ ก ษาการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ย นรู ้ วิชาชี พครู สังเกตการสอนและ
ประเมินการสอนในชั้นเรี ยน ที่นกั ศึกษาครู ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ และประเมินผลผ่านเครื่ องมือ การ
ประเมินการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู และให้ขอ้ เสนอแนะคาแนะนาหลังการสอนตัวนักศึกษาครู
เพื่อการพัฒนาในครั้งต่อๆ ไป ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น
2. กลุ่มนักศึกษาครู มีหน้าที่ บันทึกภาพวีดีทศั น์ การจัดการเรี ยนการสอนของตนเอง
ในชั้นเรี ยนจริ ง ตามกาหนดการที่ร่วมกันวางแผนกาหนดช่ วงเวลาไว้ สังเกตการจัดการเรี ยนการ
สอนในชั้นเรี ยนของตนเอง และของนักศึกษาครู (Peer Coaching) พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะซึ่ งกัน
และกัน
บทบาทของผู้ดูแลให้ คาปรึกษา
ผูท้ าหน้าที่ให้ดูแลให้คาปรึ กษา (Mentor) ร่ วมกระตุ น้ การพัฒนาช่ วยเหลื อ ตาราง
แผนการสอน ตรวจวิจยั ในชั้นเรี ยน ตรวจแผนพัฒนาตนเองเป็ นระยะๆ ร่ วมกระบวนการนิ เทศตาม
และผูร้ ับการดูแลให้คาปรึ กษาก่อนปฏิบตั ิการดูแลให้คาปรึ กษาการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาของนักศึกษาครู
ขั้นที่ 4 Assessment : Aตรวจสอบทบทวนร่ วมกับเกณฑ์ ประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยนคื อ การประเมิ นผลการใช้ก ารพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ย นรู ้ วิชาชี พ ครู เพื่ อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาของนักศึกษาครู ร่วมกันในด้านผลสาเร็ จที่เกิ ดขึ้นจากการปฏิบตั ิ
ทั้งในด้านผลที่เกิ ดขึ้นกับนักศึกษาครู และประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โดยนาข้อมูลที่เกิ ดขึ้น
จากการปฏิ บตั ิมาใช้ในการประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู ร่วมกัน
วัตถุ ประสงค์ เพื่อเป็ นการประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของรู ป แบบการ
พัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
วิธีการดาเนินงาน
บทบาทหน้ าที่ของผู้บริ หารสถานศึ กษา อาจารย์ นิเทศก์ ครู พี่เลีย้ ง เพื่อนนักศึ กษาครู
(Peer Coaching)
1. ผูด้ ูแลให้คาปรึ กษาและผูร้ ับการดูแลให้คาปรึ กษา ประเมินแสดงความคิดเห็นต่อผล
ที่เกิ ดขึ้นจากการใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยา
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2. นาข้อมูลจากผลการปฏิ บตั ิ การดู แลที่เกิ ดขึ้ นมาเป็ นตัวบ่งชี้ ถึงประสิ ทธิ ภาพ และ
ประสิ ทธิผลของการใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยาครู
บทบาทของผู้ดูแลให้ คาปรึกษา
ผูท้ าหน้าที่ให้ดูแลให้คาปรึ กษา (Mentor) ตรวจสอบทบทวนร่ วมกับเกณฑ์ประเมิ น
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน คือ การประเมินผลการใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาของนักศึกษาครู ร่วมกันในด้านผลสาเร็ จที่
เกิ ดขึ้นจากการปฏิ บตั ิท้ งั ในด้านผลที่เกิ ดขึ้นกับนักศึกษาครู และประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
โดยนาข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิมาใช้ในการประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนทัศน์
ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู ร่วมกัน
ขั้นที่ 5 Standard : S ร่ วมตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชี พและมาตรฐานการเรี ยนรู้
คือ ครู ตอ้ งออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือในการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับหน่ วยการเรี ยนรู ้ /
แผนการเรี ยนรู ้/ รู ปแบบ เทคนิค วิธีการสอนที่เน้นส่ งเสริ มสมรรถนะทางจิตวิทยา
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถของครู ในการวัดและประเมินผลที่เน้นส่ งเสริ ม
สมรรถนะทางจิตวิทยา
วิธีการดาเนินการ
บทบาทหน้ าทีข่ องเพื่อนนักศึกษาครู
1. ร่ วมกันออกแบบเครื่ องมื อวัดและประเมิ นผลที่ มี ค วามสอดคล้องกับ หน่ วยการ
เรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู ้ รู ปแบบ เทคนิ ค วิธีการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่ งใช้เทคนิ ค
การโค้ชแบบเพื่อนช่ วยเพื่อน (Peer Coaching) ของครู ที่สอนในระดับชั้นเดี ยวกันหรื อสายชั้น
เดี ยวกัน การโค้ชเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching) โดยทีมงานวิชาการอัน
ประกอบด้วย โดยตลอดกระบวนการมีผเู ้ ชี่ ยวชาญคอยให้คาแนะนาและช่วยเหลือในการออกแบบ
เครื่ องมือวัดและประเมินผลให้มีประสิ ทธิภาพ
2. ครู นาเครื่ องมื อที่ผ่านการตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อผูท้ ี่ ทาหน้าที่ การโค้ชเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนสอน ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน
3. น าผลที่ ไ ด้จ ากการวัด และประเมิ น ผลการจัด การเรี ย นการสอนในชั้น เรี ย นมา
วิเคราะห์ผลเพื่อนาผลที่ได้มาใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุ งและพัฒนาเครื่ องมือการวัดและ
ประเมินผล ในครั้งต่อไป
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บทบาทของผู้ดูแลให้ คาปรึกษา
ผูท้ าหน้าที่ให้ดูแลให้คาปรึ กษา (Mentor) ร่ วมตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชี พและ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ คือ ครู ตอ้ งออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือในการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้อง
กับ หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ / แผนการเรี ย นรู ้ / รู ป แบบเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที่ เน้นส่ ง เสริ ม สมรรถนะทาง
จิตวิทยา
ขั้นที่ 6 Evaluation : E ตัดสิ นและให้ ข้อมูลย้ อนกลับ คือ การนาผลที่ได้จากการวิจยั /
วิจยั ในชั้นเรี ยนมาวินิจฉัยเพื่อศึกษาพัฒนาการของผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล และเลือกนวัตกรรมการเรี ยน
การสอนรู ปแบบวิ ธี ก ารสอนเทคนิ ค ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งและมี ค วามเหมาะสมกับ ความรู ้
ความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของนักเรี ยนแต่ละบุคคล
วัตถุ ประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการส่ งเสริ มสมรรถนะทางจิ ตวิทยาครู ได้
อย่างถูกต้องชัดเจน
วิธีการดาเนินการ
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ยง และนักศึกษาครู
1. อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ยง และนักศึกษาครู นาผลที่ได้จากการวิจยั /วิจยั ในชั้นเรี ยนมา
วินิจฉัยความแตกต่างของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล โดยจัดกลุ่มนักเรี ยนที่มีสมรรถนะทางจิตวิทยาเพื่อ
เลือกสรรนวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่มีความสอดคล้องกับความรู ้ ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเ้ รี ยน โดยตลอดกระบวนการมีพี่เลี้ยง ผูเ้ ชี่ ยวชาญคอยให้คาแนะนาและชี้ แนะอย่าง
ต่อเนื่อง
2. อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ยง และนักศึกษาครู ร่ วมกันวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน
ที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยา และเลือกนวัตกรรมการเรี ยนการสอน รู ปแบบ เทคนิควิธีการสอนให้
มีความเหมาะสม/ความสอดคล้อง เพื่อเสริ มสร้างผูเ้ รี ยนให้ตรงกับความรู ้ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผูเ้ รี ยนโดยตลอดกระบวนการมีพี่เลี้ยง ผูเ้ ชี่ ยวชาญคอยให้คาแนะนาและชี้ แนะ
อย่างต่อเนื่อง
3. อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ยง และนักศึกษาครู นานวัตกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบ
เทคนิ ค วิธีก ารสอนที่ มี ความเหมาะสม/ความสอดคล้องเพื่อเสริ มสร้ า งผูเ้ รี ยนให้ตรงกับ ความรู ้
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยนไปใช้กบั นักเรี ยนในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนาการ
เรี ยนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยตลอดกระบวนการมีพี่เลี้ยง
ผูเ้ ชี่ยวชาญคอยให้คาแนะนาและชี้แนะอย่างต่อเนื่อง
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บทบาทของผู้ดูแลให้ คาปรึ กษา
ผูท้ าหน้าที่ให้ดูแลให้คาปรึ กษา (Mentor) ร่ วมตัดสิ นและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ คือ การนา
ผลที่ได้จากการวิจยั /วิจยั ในชั้นเรี ยนมาวินิจฉัยเพื่อศึกษาพัฒนาการของผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล และเลื อก
นวัตกรรมการเรี ยนการสอน รู ปแบบ วิธีการสอน เทคนิ คให้มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมกับ
ความรู ้ ความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของนักเรี ยนแต่ละบุคคล
ระบบสนับสนุน
ในการนารู ปแบบการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิ ต วิ ท ยา (PLEASE MODEL) ที่ พ ัฒ นาขึ้ น ไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผลจะต้องมีระบบสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู 3 ประการ คือ
1. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษารับบทบาทเป็ นผูส้ นับสนุน ให้กาลังใจครู และส่ งเสริ มให้มีกิจกรรม
ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพสาหรับครู อย่างต่อเนื่อง
2. ผูร้ ับการพัฒนาวิชาชีพครู สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่ อง มีใจรัก
และศรัทธาในวิชาชีพครู เป็ นผูอ้ านวยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
3. ผูท้ ี่ ป ฏิ บ ัติ ห น้า ที่ นิ เ ทศ /ชี้ แนะของการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู โดยวิ ธี ก ารต่ า งๆ มี ค วาม
เชี่ยวชาญในทักษะวิชาชี พครู ให้คาแนะนาช่วยเหลือ (Coaching) และการดูแลให้คาปรึ กษาแนะนา
(Mentoring)
บทบาทจากผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ นิเทศก์ ครู พเี่ ลีย้ ง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer
Coaching) ในการพัฒ นากระบวนทัศ น์ ชุ ม ชนการเรี ย นรู้ วิช าชี พ ครู จาก ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
อาจารย์ นิเทศก์ ครู พเี่ ลีย้ ง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching) ควรคานึงถึงบทบาทต่ อไปนี้
1. ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ ยง เพื่อนนักศึ กษาครู (Peer Coaching)
ร่ วมมือกันในการวางแผนการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู กาหนดสิ่ งที่ตอ้ งการ
พัฒนาสมรรถนะจิตวิทยาครู และดาเนินการตามแผนที่กาหนด
2. เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching) สลับกันทาหน้าที่เป็ นผูท้ าหน้าที่ดูแลให้คาปรึ กษา
และผูร้ ับการดูแลให้คาปรึ กษาและแลกเปลี่ยนให้ขอ้ มูลย้อนกลับไตร่ ตรองสะท้อนคิด ผลการปฏิบตั ิ
ซึ่ งกันและกัน
บทบาทของผู้ให้ คาปรึกษา (Coaching Mentoring)
การพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ และความสามารถในการใช้ การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้วิชาชีพครู ให้ประสบความสาเร็ จนั้น จากผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ยง
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เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching) ที่ทาหน้าที่ดูแลให้คาปรึ กษาจาเป็ นที่จะต้องให้การดู แลให้
คาปรึ กษาแนะนาจากผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถเป็ นผูแ้ นะนาช่วยเหลือ
ดังนั้นการสร้ างความเข้มแข็งทางด้านการศึกษาไทยภายใต้บริ บทแห่ งการเปลี่ ยนแปลงที่
เกิ ดขึ้ นล้วนต้องตระหนักถึ งความสาคัญในการกาหนดยุทธศาสตร์ ของการพัฒนาบุคลากรสู่ การ
พัฒนาชาติ เพื่อก้าวสู่ การแข่งขันของคนในชาติ ทุกฝ่ ายต้องทางานร่ วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ปฏิ รูปการศึกษา (Educational Reform) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการทางานควรมีการ
ปฏิ รูปครู ยุคใหม่ การปฏิ รูปโรงเรี ยนและการปฏิ รูปแหล่งเรี ยนรู ้ ยุคใหม่ ชุ มชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พ
(PLCs) และพัฒนาคน เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรครู มุ่งสู่ การพัฒนานักเรี ยนต่อไป
ทั้งนี้ ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพ Professional Learning Communities คือ รู ปแบบองค์การ
แบบหนึ่ งซึ่ งจะเชื่ อมโยงความสาเร็ จของโรงเรี ยนเข้ากับปั จจัยต่างๆ องค์ประกอบหรื อปั จจัยของ
ความสาเร็ จประกอบไปด้วยองค์ประกอบของสถานที่ ซึ่ งรวมถึงทรัพยากร (Resource) บรรยากาศ
(Climate) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared vision) และความเป็ นผูน้ า (Leadership) นอกจากนี้ การ
สนับสนุนในเรื่ องการเรี ยนการสอนจากองค์กร โอกาสที่ครู จะเรี ยนรู ้และการทางานร่ วมกันเป็ นทีม
และการตัดสิ นใจร่ วมกันยังเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้เกิดชุ มชนการเรี ยนรู ้ อีกด้วยชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้
วิชาชี พมีความหมายใกล้เคียงและเทียบเท่าองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization)จึงมี
ความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งพัฒนาการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ซึ่ งผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิดกับนักศึกษาครู และจะเป็ นผูท้ ี่คอยให้คาปรึ กษา
แนะนาแก่นกั ศึกษาครู มากที่สุดคือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศ ครู พี่เลี้ยง เพื่อนนักศึกษาครู
(Peer Coaching) เพื่อการให้คาปรึ กษาแก่ นักศึกษาครู เป็ นไปอย่างทัว่ ถึ ง อีกทั้งยังช่ วยดู แลให้
ค าปรึ ก ษาและแก้ปั ญ หาที่ นัก ศึ ก ษาได้พ บอย่ า งทัน ท่ ว งที เสริ ม สร้ า งความรู ้ ความเข้าใจ และ
คุณลักษณะของความเป็ นครู ที่ดี ซึ่ งจะส่ งผลต่อคุณลักษณะความครู เจตคติ และเกิดความรักศรัทธาใน
อาชีพครู ของนักศึกษาที่จะสาเร็ จการศึกษาไปเป็ นครู มืออาชีพในอนาคตและเป็ นบัณฑิตในศตวรรษ
ที่ 21 ด้วยการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
(PLEASE MODEL)
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หลักการ

ขั้นที่ 1 : P
Planning

การพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรียนรู้ วชิ าชีพครูจะช่ วยเสริมสร้ างสมรรถนะ
จิตวิทยาได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพและตรงตามศักยภาพผู้เรียน

ขั้นที่ 2 : L
Leading
Instruction

ขั้นที่ 3 : E
Empowerment

ขั้นที่ 4 : A
Assessment

ขั้นที่ 5 : S
Standard

ทาง

ขั้นที่ 6 : E
Evaluation

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู้
วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
2. เพื่อมุ่งพัฒนาแผนการสอนที่เน้นสมรรถนะทาง
จิตวิทยาสาหรับครู สู่ศกั ยภาพการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ดังนี้
2.1 ความเข้าใจธรรมชาติของผูเ้ รี ยน
2.2 ความสามารถช่วยเหลือให้เรี ยนรู ้และ
พัฒนาได้ตามศักยภาพของตน
2.3 ความสามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือ
ผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน
2.4 ความสามารถส่ งเสริ มความถนัดและ
ความสนใจของผูเ้ รี ยน

ระบบสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู
1. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาปรับบทบาทเป็ นผูส้ นับสนุน ให้กาลังใจครู และส่ งเสริ มให้มี
กิจกรรมชุมชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พสาหรับครู อย่างต่อเนื่ อง
2. ผูร้ ับการพัฒนาวิชาชี พครู สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่ อง มีใจรัก
และศรัทธาในวิชาชี พครู เป็ นผูอ้ านวยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
3. ผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่นิเทศ/ชี้ แนะของการพัฒนาวิชาชี พครู โดยวิธีการต่างๆ มีความเชี่ ยวชาญ
ในทักษะวิชาชี พครู ให้คาแนะนาช่วยเหลือ (Coaching) และการดูแลให้คาปรึ กษาแนะนา
(Mentoring)
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แผนภูมิที่ 17 การพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรียนรู้ วิชาชี พครู เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา “ PLEASE MODEL ”
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิ ทธิภาพการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้ วิชาชี พครู เพื่อ
เสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา
2.1 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิ งทฤษฎี และความเป็ นได้ ของ “PLEASE MODEL”
ผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และความเป็ นได้ผวู ้ ิจยั ได้นา “ PLEASE
MODEL”เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาและเพื่อพัฒนาเครื่ องมือประกอบการใช้การพัฒนากระบวนทัศน์
ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิช าชี พ ครู เพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิ ตวิทยาให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญจานวน 5 คน
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และความเป็ นได้ของ “PLEASE MODEL” เพื่อพัฒนาและ
หาประสิ ทธิ ภาพการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทาง
จิตวิทยา ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญดังแสดงรายละเอียดในตารางดังนี้
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ตารางที่ 18 ผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และความเป็ นได้ของ “ PLEASEMODEL ”
ข้ อ

รายการ

ความเป็ นมาและความสาคัญของการพัฒนาชุมชนกระบวน
ทัศน์ การเรียนรู้ วชิ าชีพครู เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทาง
จิตวิทยา
1.1 ระบุความเป็ นมาและความสาคัญของการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชดั เจน
1.2 การใช้ภาษาและการเรี ยบเรี ยงความเป็ นมาและความสาคัญ
ของกระบวนทัศน์ มีความต่อเนื่อง และเหมาะสมทาให้เห็น
ภาพรวม และจุดเน้นของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้ วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
2
แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชน

ผลการประเมินระดับคุณภาพ


S.D.

ระดับ

5.00

0.00

ดีมาก

4.20

0.45

ดี

4.20

0.45

ดี

4.20

0.45

ดี

4.60

0.55

ดีมาก

4.20

0.45

ดี

1

การเรียนรู้ วชิ าชีพครู เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา
2.1 ความชัดเจนในการบรรยายแนวคิดที่ใช้เป็ นพื้นฐานในการ
พัฒนากระบวนทัศน์ชุมชน การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
2.2 ความเหมาะสมในการนาแนวคิดมาใช้ในการพัฒนากระบวน
ทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทาง
จิตวิทยา
2.3 การใช้ภาษาในการอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดต่าง ๆ
การกาหนดองค์ ประกอบของการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชน
3
การเรียนรู้ วชิ าชีพครู เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา
(ภาพรวม)
3.1 การกาหนดองค์ประกอบของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู มีความสมบูรณ์ครอบคลุมความ
ต้องการจาเป็ นต่อสมรรถนะทางจิตวิทยา
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ตารางที่ 18 ผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และความเป็ นได้ของ “ PLEASEMODEL ”
(ต่อ)
ข้ อ

รายการ

3.2 แต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์ สอดคล้องส่งเสริ ม
ซึ่งกันและกัน
3.3 การเรี ยบเรี ยงลาดับองค์ประกอบในกระบวนทัศน์มีความ
เหมาะสมเข้าใจได้ง่าย
4
องค์ ประกอบของการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรียนรู้

ผลการประเมินระดับคุณภาพ
S.D.
ระดับ

4.20

0.45

ดี

4. 50

0.55

ดีมาก

4.20

0.45

ดี

4.20

0.45

ดี

4.20

0.45

ดี

4) แสดงให้เห็นถึงจุดเน้นในการพัฒนาวิชาชีพครู

5.00

0.00

ดีมาก

5) การใช้ภาษาและการเรี ยงลาดับของหลักการ

5.00

0.00

ดีมาก

4.20

0.45

ดี

4.50

0.45

ดีมาก

4.20

0.45

ดี

4.40

0.55

ดี

5.00

0.00

ดีมาก

4.50

0.45

ดีมาก

วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา (แต่ ละ
องค์ ประกอบ)
4.1 หลักการ
1) ความชัดเจนของกระบวนทัศน์
2) ความสอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานที่นามาใช้พฒั นา
กระบวนทัศน์
3) สามารถใช้เป็ นกรอบในการกาหนดสาระและวิธีการ

4.2 วัตถุประสงค์
1) ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั หลักการ
2) วัตถุประสงค์มีความชัดเจนสามารถแสดงถึงสิง่ ที่
มุง่ หวังจะให้ เกิดขึ ้นในตัวครูและนักเรี ยน
3) วัตถุประสงค์มีความเป็ นไปได้
4) สิง่ ที่มงุ่ หวังให้ เกิดขึ ้นกับครู มีความสาคัญและความ

จาเป็ นต่อการพัฒนาผู้เรียน
5) การใช้ ภาษาและการเรียบเรี ยงถ้ อยคามีความ
เหมาะสม สละสลวยเข้ าใจง่าย
4.3 กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู
1) มีข้ นั ตอนการสอนครบถ้วนเหมาะสมและสอดคล้อง
ต่อเนื่อง
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ตารางที่ 18 ผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และความเป็ นได้ของ “ PLEASE MODEL ”
(ต่อ)
ข้ อ

รายการ

ผลการประเมินระดับคุณภาพ
S.D.
ระดับ


2) การพัฒนาวิชาชี พครู ตามขั้นตอนสามารถให้ครู บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และสะท้อนถึงผูเ้ รี ยน

4.50

0.45

ดีมาก

3) กระบวนการพัฒนาวิชาชีพมีความเหมาะสม สามารถ
ทาให้การเรี ยนเรี ยนการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์

4.20

0.45

ดี

4.40

0.45

ดี

5.00

0.00

ดีมาก

4.20

0.45

ดี

4.20

0.45

ดี

4) มีความมุง่ หวังให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนมีความสาคัญและ
จาเป็ นต่อการพัฒนาวิชาชีพครู และสะท้อนถึงผูเ้ รี ยน

4.50

0.45

ดีมาก

5) การใช้ภาษาและการเรี ยบเรี ยงถ้อยคามีความเหมาะสม
สละสลวยเข้าใจง่าย

4.40

0.45

ดี

1) การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดมุง่ หมายของ
การพัฒนากระบวน ทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา

4.20

0.45

ดี

2) การวัดและประเมินผล มีความเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน

4.50

0.45

ดีมาก

3) หลักเกณฑ์และแนวทางที่เสนอ มีความชัดเจน
สามารถนาไปปฏิบตั ิได้

4.50

0.55

ดีมาก

รวมเฉลีย่ ทั้งหมด

4.45

0.28

ดี

4) การใช้ภาษาสละสลวยเข้าใจง่าย
4.4 ระบบสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู
1) มีความสอดคล้องระหว่างหลักการกับวัตถุประสงค์
2) มีความชัดเจนสามารถแสดงถึงสิ่ งที่มุ่งหวังจะให้
เกิดขึ้นในตัวครู ที่สะท้อนถึงผูเ้ รี ยน
3) ระบบสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู มีความเป็ นไป
ได้

4.5 การวัดและประเมินผล

183
จากตารางผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และความเป็ นได้ผวู ้ ิจยั ได้นา
“ PLEASE MODEL ” เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่า การพัฒนากระบวนทัศน์
ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ( x =
4.45, S.D. = 0.28) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า
ด้ านความเป็ นมาและความสาคัญของการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้ วิชาชี พครู
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยาตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละด้านพบว่าด้านความ
เป็ นมาและความสาคัญของการพัฒนากระบวนทัศน์ชดั เจนอยูใ่ นระดับดีมาก ( x = 5.00, S.D. =
0.00) รองลงมาพบว่า การใช้ภาษาและการเรี ยบเรี ยงความเป็ นมาและความสาคัญ ของกระบวนทัศน์
มีความต่อเนื่ อง และเหมาะสมทาให้เห็ นภาพรวม และจุดเน้นของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.20, S.D. = 0.45)
ด้ านแนวคิดพืน้ ฐานในการพัฒนาการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ วิชาชี พครู
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยาตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการ
ใช้ภาษาในการอธิ บายเกี่ยวกับแนวคิดต่าง ๆ อยูใ่ นระดับดีมาก ( x = 4.60, S.D. = 0.55) รองลงมา
คือด้านความชัดเจนในการบรรยายแนวคิดที่ใช้เป็ นพื้นฐานในการพัฒนาการพัฒนากระบวนทัศน์
ชุ มชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พ ครู และความเหมาะสมในการนาแนวคิดมาใช้ในการพัฒนาการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาอยูใ่ นระดับดี ( x =
4.20,S.D. = 0.45)
ด้ านการกาหนดองค์ ประกอบของการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้ วิชาชี พครู เพื่อ
เสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา (ภาพรวม) ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญในแต่ละด้านพบว่า
การเรี ยบเรี ยงลาดับองค์ประกอบในกระบวนทัศน์ มีความเหมาะสมเข้าใจได้ง่าย อยูใ่ นระดับดีมาก
( x = 4.50, S.D. = 0.55) รองลงมาคือ การกาหนดองค์ประกอบของการพัฒนากระบวนทัศน์
ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิช าชี พ ครู มี ค วามสมบู ร ณ์ ค รอบคลุ ม ความต้องการจ าเป็ นต่ อสมรรถนะทาง
จิตวิทยาและแต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์ สอดคล้องส่ งเสริ มซึ่ งกันและกันอยูใ่ นระดับดี ( x
= 4.20, S.D. = 0.45)
ด้ านองค์ ประกอบของการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้ วิชาชี พครู เพื่อเสริมสร้ าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา (แต่ ละองค์ ประกอบ) ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญในแต่ละด้านพบว่า
ด้านการแสดงให้เห็นถึงจุดเน้นในการพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ภาษาและการเรี ยงลาดับของหลักการ
ถ้อยคามีความเหมาะสม สละสลวยเข้าใจง่ายมีความสอดคล้องระหว่างหลักการกับวัตถุประสงค์อยู่
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ในระดับดีมาก ( x =5.00, S.D. = 0.00) และยังพบอีกว่า วัตถุประสงค์มีความชัดเจนสามารถแสดง
ถึ ง สิ่ ง ที่ มุ่ ง หวัง จะให้ เ กิ ด ขึ้ นในตัว ครู แ ละนัก เรี ย น มี ข้ นั ตอนการสอนครบถ้ว นเหมาะสมและ
สอดคล้องต่อเนื่ อง การพัฒนาวิชาชี พครู ตามขั้นตอนสามารถให้ครู บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์และ
สะท้อนถึงผูเ้ รี ยน มีความมุ่งหวังให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนมีความสาคัญและจาเป็ นต่อการพัฒนาวิชาชี พ
ครู และสะท้อนถึงผูเ้ รี ยน การวัดและประเมินผล มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ
ประเมิน และหลักเกณฑ์และแนวทางที่เสนอ มีความชัดเจนสามารถนาไปปฏิบตั ิได้อยู่ในระดับดี
มาก ( x =4.50, S.D. = 0.45) รองลงมาพบว่า สิ่ งที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้นกับครู มีความสาคัญและความ
จาเป็ นต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน การใช้ภาษาและการเรี ยบเรี ยงถ้อยคามีความเหมาะสม สละสลวยเข้าใจ
ง่าย อยูใ่ นระดับดี ( x = 4.40, S.D. = 0.45) และยังพบอีกว่า ความชัดเจนของกระบวนทัศน์ มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานที่นามาใช้พฒั นาการพัฒนากระบวนทัศน์ สามารถใช้เป็ นกรอบในการ
กาหนดสาระและวิธีการ มีความสอดคล้องระหว่างวัตถุ ประสงค์กบั หลักการ การพัฒนากระบวน
ทัศน์วชิ าชีพครู มีความเหมาะสม สามารถทาให้การเรี ยนเรี ยนการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ มี
ความชัดเจนสามารถแสดงถึงสิ่ งที่มุ่งหวังจะให้เกิดขึ้นในตัวครู ที่สะท้อนถึงผูเ้ รี ยน ระบบสนับสนุน
การพัฒนาวิชาชีพครู มีความเป็ นไปได้ และการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการ
พัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาอยูใ่ นระดับดี
( x = 4.20, S.D. = 0.45)
ตอนที่ 3 ผลการประเมินประสิ ทธิผลการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้ วิชาชี พครู เพื่อ
เสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยา
ผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยา เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างในการทดสอบก่อนใช้
และหลังใช้เครื่ องมือการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยาโดยผูว้ จิ ยั กาหนดสมมติฐานดังนี้
H0 : ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกัน
ซึ่งผลจากการประมวลผลปรากฏในตารางที่ 19
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ตารางที่ 19 ผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยา
คะแนนของ
นักศึกษา

Mean

Mean Rank

N

MannWhitney U
Value

MannWhitney U
Prob

คะแนนก่อนเรียน 39.50
4.50
8
0.000
0.001
คะแนนหลังเรียน 51.38
12.50
8
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
ผลการประมวลผลปรากฏว่ามีค่า Z = -3.371 มีนยั สาคัญที่ 0.001 นัน่ คือปฏิเสธ H0
ยอมรับ H1 แสดงว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการทดสอบสาหรับนักศึกษามีความแตกต่าง
กัน
ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ก่อนการเรี ยนซึ่ งยังไม่ได้ใช้เครื่ องมือการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา มีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ (  = 39.50) แต่
หลังจากมีการดาเนิ นการใช้ การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา พบว่า มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างเห็นได้ชดั โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ
(  = 51.38)

3.2 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ตารางที่ 20 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน ตอนที่ 1 การเตรี ยมการสอน (ขั้นที่ 1 Planning : P)
ผลการประเมินระดับ ผลการประเมินระดับ ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับ
คุณภาพสาหรับ
คุณภาพสาหรับ
ข้ อ
รายการ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู พเี่ ลีย้ ง
อาจารย์นิเทศก์


S.D. ระดับ



S.D. ระดับ



S.D.

ระดับ

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับ
เพื่อนนักศึกษาครู


S.D. ระดับ

ตอนที่ 1 การเตรียมการสอน (ขั้นที่ 1 Plan : P)
1.
2.
3.
4.

มีการจัดทากาหนดการสอนตลอดภาคเรี ยน
ในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสม
มีการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ล่วงหน้า
เสร็ จก่อนสอนเป็ นเวลา 1 สัปดาห์
ใช้ภาษาในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้
ชัดเจนอ่านง่าย ถูกต้อง และประณี ต
กาหนดสาระสาคัญ (ความคิดรวบยอด/
หลักการ) ได้ถูกต้อง กะทัดรัดและสอดคล้อง
กับบทเรี ยนที่สอน

5.00 0.00 ดีมาก 4.55 0.52 ดีมาก

4.17 0.75

ดี

4.75 0.45

ดีมาก

5.00 0.00 ดีมาก 4.55 0.52 ดีมาก

4.17 0.75

ดี

4.58 0.51

ดีมาก

5.00 0.00 ดีมาก 4.45 0.52

4.17 0.75

ดี

4.75 0.45

ดีมาก

4.00 0.63

ดี

4.50 0.52

ดีมาก

ดี

4.67 0.52 ดีมาก 4.73 0.47 ดีมาก
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ตารางที่ 20 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน ตอนที่ 1 การเตรี ยมการสอน (ขั้นที่ 1 Planning : P) เพื่อนนักศึกษาครู (ต่อ)

ข้ อ

5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายการ

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา

ผลการประเมินระดับ

ผลการประเมินระดับ

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพสาหรับ

คุณภาพสาหรับ

คุณภาพสาหรับ

ครู พเี่ ลีย้ ง

อาจารย์ นิเทศก์

เพื่อนนักศึกษาครู



S.D.

ระดับ



S.D.

ระดับ



S.D.

ระดับ



S.D.

ระดับ

5.00

0.00

ดีมาก

4.82

0.40

ดีมาก

4.17

0.41

ดี

4.67

0.49

ดีมาก

5.00

0.00

ดีมาก

4.91

0.30

ดีมาก

4.00

0.00

ดี

4.58

0.67

ดีมาก

5.00

0.00

ดีมาก

4.82

0.40

ดีมาก

4.00

0.00

ดี

4.75

0.45

ดีมาก

4.67

0.52

ดีมาก

4.82

0.40

ดีมาก

3.83

0.41

ดี

4.33

0.65

ดี

กาหนดวิธีการวัดและประเมินผลหลายรู ปแบบ

5.00

0.00

ดีมาก

4.64

0.50

ดีมาก

4.17

0.41

ดี

4.42

0.79

ดี

เตรี ยมสภาพแวดล้อมได้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
รวมเฉลีย่

5.00
4.93

0.00
0.10

ดีมาก
ดีมาก

4.55
4.68

0.52
0.46

ดีมาก
ดีมาก

3.83
4.05

0.41
0.45

ดี
ดี

4.25
4.56

0.87
0.59

ดี
ดีมาก

กาหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมสอดคล้องกับ
เนื้อหา
กาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นขั้นตอน
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เวลา และสถานที่
กาหนดสื่ อและใช้สื่อในการเรี ยนรู ้เหมาะสมกับ
บทเรี ยน และผูเ้ รี ยน ซึ่งแสดงถึงความใฝ่ รู ้และ
พัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้อยูเ่ สมอ
กาหนดวิธีการวัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และกิจกรรมการเรี ยนรู ้
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จากตารางที่ 20 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน ตอนที่ 1 การ
เตรี ยมการสอน (ขั้นที่ 1 Planning : P)
ผลการประเมินของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา พบว่า การเตรี ยมการสอน (ขั้นที่ 1 Planning : P)
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก (  = 4.93, S.D. = 0.10)เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ส่ วนใหญ่มี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดที่ (  =5.00, S.D. = 0.00)ยกเว้นในด้าน กาหนดสาระสาคัญ (ความคิดรวบยอด/
หลักการ) ได้ถูกต้อง กะทัดรัดและสอดคล้องกับบทเรี ยนที่สอนกาหนดวิธีการวัดและประเมินผลได้
สอดคล้องกับจุดประสงค์และกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ย  =4.67, S.D. = 0.52 ตามลาดับ
ผลการประเมินของครู พี่เลี้ยง พบว่า การเตรี ยมการสอน (ขั้นที่ 1 Planning : P) ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับดีมาก (  =4.68, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า กาหนดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้อย่างเป็ นขั้นตอนเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เวลา และสถานที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่(  =4.91, S.D. =
0.30) ส่ วนในด้านการใช้ภาษาในการเขี ยนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ได้ชัดเจนอ่านง่ าย ถู กต้อง และ
ประณี ต มีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ดที่ (  =4.45, S.D. = 0.52)
ผลการประเมินของอาจารย์นิเทศก์ พบว่า การเตรี ยมการสอน (ขั้นที่ 1 Planning : P) ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับดี (  =4.05, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ส่ วนใหญ่มีค่าเฉลี่ย
ที่ (  =4.17, S.D. = 0.75) เช่น การจัดทากาหนดการสอนตลอดภาคเรี ยนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
อย่างเหมาะสม การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ล่วงหน้าเสร็ จก่อนสอนเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ ภาษาใน
การเขี ย นแผนการจัดการเรี ย นรู ้ ได้ชัดเจนอ่า นง่ าย ถู กต้อง และประณี ต ก าหนดจุ ดประสงค์เชิ ง
พฤติกรรมสอดคล้องกับเนื้อหา และกาหนดวิธีการวัดและประเมินผลหลายรู ปแบบ ส่ วนในด้านที่มี
ค่าน้อยที่ สุดคื อ กาหนดวิธีการวัดและประเมิ นผลได้สอดคล้องกับจุ ดประสงค์และกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ และเตรี ยมสภาพแวดล้อมได้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ที่มีค่าเฉลี่ยระดับที่ (  = 3.83, S.D. =
0.41)
ผลการประเมินของนักศึกษาครู พบว่า การเตรี ยมการสอน (ขั้นที่ 1 Planning : P) ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก (  =4.56, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านการจัดทา
กาหนดการสอนตลอดภาคเรี ยนในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสม ภาษาในการเขียนแผนการ
จัด การเรี ย นรู ้ ไ ด้ชัด เจนอ่ า นง่ า ย ถู ก ต้อ ง และประณี ต และก าหนดสื่ อ และใช้สื่ อ ในการเรี ย นรู ้
เหมาะสมกับบทเรี ยน และผูเ้ รี ยน ซึ่ งแสดงถึงความใฝ่ รู ้และพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้อยูเ่ สมอมีค่าเฉลี่ยที่
สู งสุ ดที่ (  = 4.75, S.D. = 0.45) ส่ วนในด้านที่มีค่าเฉลี่ย ที่นอ้ ยสุ ดคือด้านเตรี ยมสภาพแวดล้อ ม
ได้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนที่ (  =4.25, S.D.= 0.87)

ตารางที่ 21 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน ตอนที่ 2 การดาเนิ นการ (ขั้นที่ 2 Leading Instruction : L, ขั้นที่ 3 Empowerment : E)
ผลการประเมินระดับ ผลการประเมินระดับ ผลการประเมินระดับ ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับ
คุณภาพสาหรับ
คุณภาพสาหรับ
คุณภาพสาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้ อ
รายการ
ครู พเี่ ลีย้ ง
อาจารย์นิเทศก์
เพื่อนนักศึกษาครู


S.D. ระดับ

ตอนที่ 2 การดาเนินการ (ขั้นที่ 2 Leading Instruction
: L ,ขั้นที่ 3 Empowerment : E)
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้ตามแผนการจัดการ
11.
5.00 0.00 ดีมาก
เรี ยนรู ้
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
12. อย่างเหมาะสมทั้งการฝึ กทักษะ การวิเคราะห์
4.67 0.52 ดีมาก
การปฏิบตั ิ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยน
ใช้ภาษาถูกต้อง มีจงั หวะน้ าเสี ยงชัดเจน เข้าใจ
13.
5.00 0.00 ดีมาก
ง่ายและน่าสนใจ



S.D. ระดับ



S.D.

ระดับ



S.D. ระดับ

4.82

0.40 ดีมาก 4.00

0.63

ดี

4.50 0.52 ดีมาก

4.73

0.47 ดีมาก 4.17

0.41

ดี

4.67 0.49 ดีมาก

4.55

0.52 ดีมาก 4.33

0.52

ดี

4.58 0.51 ดีมาก
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน ตอนที่ 2 การดาเนิ นการ (ขั้นที่ 2 Leading Instruction : L, ขั้นที่ 3 Empowerment : E)
(ต่อ)
ผลการประเมินระดับ ผลการประเมินระดับ ผลการประเมินระดับ ผลการประเมินระดับ
ข้ อ

รายการ

คุณภาพสาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา


16. ร่ วมสรุ ปกับผูเ้ รี ยนเพื่อเชื่ อมโยงบทเรี ยนให้
นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
14. ใช้คาถามและคาตอบได้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
และตรงประเด็น
15. มีความแม่นยาในเนื้ อหาและทันต่อเหตุการณ์
สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมแก่ผเู ้ รี ยนได้
อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา
ให้ความสนใจแก่ผเู ้ รี ยนอย่างทัว่ ถึง และเสมอ
18.
ภาค
17.

S.D. ระดับ

คุณภาพสาหรับ

คุณภาพสาหรับ

คุณภาพสาหรับ

ครู พเี่ ลีย้ ง

อาจารย์นิเทศก์

เพื่อนนักศึกษาครู



S.D. ระดับ



S.D. ระดับ



S.D. ระดับ

5.00 0.00

ดีมาก

4.55

0.52 ดีมาก 3.67 0.52

ดี

4.33 0.78

ดี

5.00 0.00

ดีมาก

4.55

0.52 ดีมาก 3.67 0.82

ดี

4.50 0.52 ดีมาก

5.00 0.00

ดีมาก

4.64

0.50 ดีมาก 4.00 0.63

ดี

4.50 0.52 ดีมาก

5.00 0.00

ดีมาก

4.55

0.52 ดีมาก 4.00 0.63

ดี

4.25 0.75

5.00 0.00

ดีมาก

4.55

0.52 ดีมาก 4.17 0.75

ดี

4.58 0.51 ดีมาก

ดี
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน ตอนที่ 2 การดาเนิ นการ (ขั้นที่ 2 Leading Instruction : L, ขั้นที่ 3 Empowerment : E)
(ต่อ)

ข้ อ

รายการ

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา


S.D. ระดับ

ผลการประเมินระดับ

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพสาหรับ

คุณภาพสาหรับ

ครู พเี่ ลีย้ ง

อาจารย์นิเทศก์



S.D. ระดับ



S.D. ระดับ

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับ
เพื่อนนักศึกษาครู


S.D. ระดับ

19.

ใช้จิตวิทยาที่เหมาะสมกับความเป็ นครู หรื อ
สถานการณ์

5.00 0.00 ดีมาก

4.55

0.52

ดีมาก 4.33 0.52

ดี

4.67 0.49 ดีมาก

20.

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม

5.00 0.00 ดีมาก

4.55

0.52

ดีมาก 4.00 0.63

ดี

4.75 0.45 ดีมาก

21.

5.00 0.00 ดีมาก

4.55

0.52

ดีมาก 3.83 0.41

ดี

4.67 0.49 ดีมาก

22.

เข้าสอนและออกจากห้องสอนตรงตามเวลา
สร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ได้เหมาะสม

5.00 0.00 ดีมาก

4.64

0.50

ดีมาก 3.67 0.52

ดี

4.67 0.49 ดีมาก

23.

เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมกับกลุ่มเพื่อนและครู

5.00 0.00 ดีมาก

4.73

0.47

ดีมาก 3.83 0.41

ดี

4.75 0.45 ดีมาก

24.

มีบุคลิกภาพความเป็ นครู โดยภาพรวม

5.00 0.00 ดีมาก

4.82

0.40

ดีมาก 4.00 0.00

ดี

4.75 0.45 ดีมาก

0.50 ดีมาก 3.98 0.53

ดี

4.58 0.53 ดีมาก

รวมเฉลีย่

4.98 0.04 ดีมาก 4.62
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จากตารางที่ 21 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน ตอนที่ 2 การ
ดาเนินการ (ขั้นที่ 2 Leading Instruction : L, ขั้นที่ 3 Empowerment : E)
ผลการประเมิ นของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา พบว่า การด าเนิ นการ (ขั้นที่ 2
Leading
Instruction : L ,ขั้นที่ 3 Empowerment : E) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก (  = 4.98, S.D. = 0.04)
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ส่ วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ (  = 5.00, S.D. = 0.00) ยกเว้นในด้าน
การเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสมทั้งการฝึ กทักษะ การวิเคราะห์การ
ปฏิบตั ิ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยน มีค่าเฉลี่ย  = 4.67, S.D. = 0.52 ตามลาดับ
ผลการประเมินของครู พี่เลี้ยง พบว่า การดาเนิ นการ (ขั้นที่ 2 Leading Instruction : L ,ขั้นที่
3 Empowerment : E) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก (  = 4.62, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านพบว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และบุคลิกภาพความเป็ นครู โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ (  = 4.82, S.D. = 0.40) ส่ วนในด้านภาษาถู กต้อง มีจงั หวะน้ าเสี ยง
ชัดเจน เข้าใจง่ายและน่าสนใจ คาถามและคาตอบได้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและตรงประเด็น ร่ วมสรุ ป
กับผูเ้ รี ยนเพื่อเชื่อมโยงบทเรี ยนให้นาไปใช้ในชี วิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม สอดแทรกคุณธรรม
จริ ยธรรมแก่ผเู ้ รี ยนได้อย่างเหมาะสมกับเนื้ อหา ให้ความสนใจแก่ผเู ้ รี ยนอย่างทัว่ ถึง และเสมอภาค
ใช้จิตวิทยาที่เหมาะสมกับความเป็ นครู หรื อสถานการณ์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมและ
เข้าสอนและออกจากห้องสอนตรงตามเวลา มีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ดที่ (  =4.55, S.D. = 0.52)
ผลการประเมินของอาจารย์นิเทศก์ พบว่า การดาเนิ นการ (ขั้นที่ 2 Leading Instruction : L ,
ขั้นที่ 3 Empowerment : E) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี (  =3.98,S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาในแต่
ละด้า นพบว่า ภาษาถู ก ต้อง มี จ ัง หวะน้ า เสี ย งชัด เจน เข้า ใจง่ า ยและน่ า สนใจ การใช้จิต วิท ยาที่
เหมาะสมกับความเป็ นครู หรื อสถานการณ์มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ (  =4.33, S.D. = 0.52) ส่ วนในด้านที่
มี ค่าน้อยที่ สุดคื อ การใช้คาถามและคาตอบได้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและตรงประเด็นร่ วมสรุ ปกับ
ผูเ้ รี ยนเพื่อเชื่อมโยงบทเรี ยนให้นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม และสร้างบรรยากาศใน
การเรี ยนรู ้ได้เหมาะสม ที่มีค่าเฉลี่ยระดับที่ (  =3.67, S.D. = 0.52)
ผลการประเมินของนักศึกษาครู พบว่า การดาเนิ นการ (ขั้นที่ 2 Leading Instruction : L ,
ขั้นที่ 3 Empowerment : E) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก (  =4.58, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาใน
แต่ละด้านพบว่า ด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมกับ
กลุ่มเพื่อนและครู และการมีบุคลิกภาพความเป็ นครู โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยที่สูงสุ ดที่ (  = 4.75,
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S.D. = 0.45) ส่ วนในด้านที่มีค่าเฉลี่ยที่นอ้ ยสุ ดคือด้าน สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม แก่ผเู ้ รี ยนได้
อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาที่ (  = 4.25, S.D. = 0.75)

ตารางที่ 22 ตอนที่ ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน ตอนที่ 3 ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและพัฒนาผลจากการจัดการเรี ยน
การสอน (ขั้นที่ 4 Assesment : A, ขั้นที่ 5 Standard : S และขั้นที่ 6 Evaluation : E) (ต่อ)

ข้ อ

รายการ

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา


S.D.

ระดับ

ผลการประเมินระดับ

ผลการประเมินระดับ

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพสาหรับ

คุณภาพสาหรับ

คุณภาพสาหรับ

ครู พเี่ ลีย้ ง

อาจารย์ นิเทศก์

เพื่อนนักศึกษาครู



S.D.

ระดับ



S.D.

ระดับ



S.D.

ระดับ

ตอนที่ 3 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และพัฒนาผล
จากการจัดการเรียนการสอน
(ขั้นที่ 4 Assessment : A , ขั้นที่ 5 Standard : S และ ขั้น
ที่ 6 Evaluation : E)
25.

มีการบันทึกผลการจัดการเรี ยนการสอนอย่าง
ครอบคลุม

5.00

0.00

ดีมาก

4.64

0.50

ดีมาก

4.00

0.63

ดี

4.83

0.39

ดีมาก

26.

มีแนวทางในการแก้ปัญหาชั้นเรี ยนอย่างเหมาะสม
ตามศักยภาพผูเ้ รี ยน

5.00

0.00

ดีมาก

4.55

0.52

ดีมาก

4.00

0.63

ดี

4.75

0.45

ดีมาก

27. นาแนวทางการแก้ปัญหาสู่การปฏิบตั ิจริ ง

5.00

0.00

ดีมาก

4.64

0.50

ดีมาก

4.00

0.63

ดี

4.83

0.39

ดีมาก

28. มีการประเมินเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน

4.67

0.52

ดีมาก

4.82

0.40

ดีมาก

3.83

0.41

ดี

4.83

0.39

ดีมาก
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ตารางที่ 22 ตอนที่ 3 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน ตอนที่ 3 ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและพัฒนาผลจากการจัดการเรี ยนการ
สอน (ขั้นที่ 4 Assesment : A, ขั้นที่ 5 Standard : S และขั้นที่ 6 Evaluation : E) (ต่อ)

ข้ อ

รายการ

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา


S.D. ระดับ

มีการรายงานผลการจัดการเรี ยนรู ้ครอบคลุมทุก
5.00 0.00 ดีมาก
หน่วยการเรี ยนรู ้
ในภาพรวมครู มีสมรรถนะจิตวิทยาในการ
30.
5.00 0.00 ดีมาก
จัดการเรี ยนรู ้เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพครู
29.

ผลการประเมินระดับ

ผลการประเมินระดับ

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพสาหรับ

คุณภาพสาหรับ

คุณภาพสาหรับ

ครู พเี่ ลีย้ ง

อาจารย์นิเทศก์

เพื่อนนักศึกษาครู



S.D. ระดับ



S.D. ระดับ



S.D. ระดับ

4.82 0.40 ดีมาก

3.83 0.41

ดี

4.92 0.29 ดีมาก

4.82 0.40 ดีมาก

3.83 0.41

ดี

4.83 0.39 ดีมาก

รวมเฉลีย่

4.94 0.09 ดีมาก 4.71 0.46 ดีมาก 3.92 0.41

ดี

4.83 0.38 ดีมาก

รวมเฉลีย่ ทั้งสามตอน

4.96 0.07 ดีมาก 4.66 0.48 ดีมาก 3.99 0.48

ดี

4.63 0.52 ดีมาก
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จากตารางที่ 22 ตอนที่ 3 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน ตอนที่ 3
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและพัฒนาผลจากการจัดการเรี ยนการสอน (ขั้นที่ 4 Assesment : A,
ขั้นที่ 5 Standard : S และขั้นที่ 6 Evaluation : E)
ผลการประเมิ นของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา พบว่า ผลการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน
และพัฒนาผลจากการจัดการเรี ยนการสอน (ขั้นที่ 4 Assessment : A , ขั้นที่ 5 Standard : S และ ขั้น
ที่ 6 Evaluation : E) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก (  = 4.94, S.D. = 0.09)เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านพบว่า ส่ วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ (  = 5.00, S.D. = 0.00)ยกเว้นในด้านมีการประเมินเพื่อ
พัฒนาผูเ้ รี ยน มีค่าเฉลี่ย  = 4.67, S.D. = 0.52 ตามลาดับ
ผลการประเมินของครู พี่เลี้ยง พบว่า ผลการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และพัฒนาผล
จากการจัดการเรี ยนการสอน (ขั้นที่ 4 Assessment : A , ขั้นที่ 5 Standard : S และ ขั้นที่ 6
Evaluation : E) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก (  = 4.71, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า การประเมินเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน การรายงานผลการจัดการเรี ยนรู ้ครอบคลุมทุกหน่วยการเรี ยนรู ้
และภาพรวมครู มี ส มรรถนะจิ ตวิทยาในการจัด การเรี ย นรู ้ เหมาะสมตามมาตรฐานวิ ชาชี พ ครู มี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดที่ (  = 4.82, S.D. = 0.40) ส่ วนในด้านแนวทางในการแก้ปัญหาชั้นเรี ยนอย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพผูเ้ รี ยน มีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ดที่ (  = 4.55, S.D. = 0.52)
ผลการประเมินของอาจารย์นิเทศก์ พบว่า ผลการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน และ
พัฒนาผลจากการจัดการเรี ยนการสอน (ขั้นที่ 4 Assessment : A , ขั้นที่ 5 Standard : S และ ขั้นที่ 6
Evaluation : E) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี (  = 3.92, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า
มีการบันทึกผลการจัดการเรี ยนการสอนอย่างครอบคลุ ม มีแนวทางในการแก้ปัญหาชั้นเรี ยนอย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพผูเ้ รี ยน นาแนวทางการแก้ปัญหาสู่ การปฏิ บตั ิ จริ ง มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดที่ (  =
4.00, S.D. = 0.63) รองลงมาคือด้าน การประเมินเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน การรายงานผลการจัดการเรี ยนรู ้
ครอบคลุมทุกหน่วยการเรี ยนรู ้ และภาพรวมครู มีสมรรถนะจิตวิทยาในการจัดการเรี ยนรู ้เหมาะสม
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีค่าเฉลี่ยที่ (  = 3.83, S.D. = 0.41)
ผลการประเมินของนักศึกษาครู พบว่า การดาเนิ นการ ผลการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ของ
ผูเ้ รี ยน และพัฒนาผลจากการจัดการเรี ยนการสอน (ขั้นที่ 4 Assessment : A , ขั้นที่ 5 Standard : S
และ ขั้นที่ 6 Evaluation : E) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก (  = 4.83, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้านพบว่า ด้านการรายงานผลการจัดการเรี ยนรู ้ ครอบคลุมทุกหน่ วยการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ ย
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สู งสุ ดที่  = 4.92, S.D. = 0.29 ส่ วนในด้านที่มีค่าเฉลี่ยที่นอ้ ยสุ ดคือด้าน แนวทางในการแก้ปัญหา
ชั้นเรี ยนอย่างเหมาะสมตามศักยภาพผูเ้ รี ยนที่  = 4.75, S.D. = 0.45
สรุ ป ผลการประเมิ นความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิ ตวิทยาผ่านการ
ประเมิ น ทั้ง ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาครู พี่ เลี้ ย งอาจารย์นิเทศก์และเพื่ อนนัก ศึ ก ษาครู พบว่า ผลการ
ประเมิ นส่ ว นใหญ่ มี ค วามสามารถในการสอนโดยเน้น สมรรถนะทางจิ ตวิ ท ยาในระดับ ดี ม าก
ในขณะที่อาจารย์นิเทศก์ ประเมินความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาในระดับ
ดี
ทั้ง นี้ เพื่ อ ประเมิ น ความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิ ต วิ ท ยาผ่า นการ
ประเมินของเพื่อนนักศึกษาครู ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอกราฟแสดงความสามารถในการสอน สมรรถนะ
ทางจิตวิทยา โดยจาแนกในแต่ละตอนได้ดงั แผนภูมิที่ 18

ภาพรวม
6

5

4

การเตรี ยมการสอน

3

การดาเนินการ
2

1

0

ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนและพัฒนาผลจากการ
จัดการเรี ยนการสอน

รู ปที่ 18 กราฟแสดงผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน (กลุ่มตัวอย่าง)

3.2.1 กลุ่มขยายผล การประเมินความสามารถในการสอนโดยเน้ นสมรรถนะทางจิตวิทยา
ตารางที่ 23 ผลประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน ตอนที่ 1 การเตรี ยมการสอน (ขั้นที่ 1 Plan : P) (สาหรับกลุ่มขยายผล)
ผลการประเมินระดับ ผลการประเมินระดับ ผลการประเมินระดับ ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับ
คุณภาพสาหรับ
คุณภาพสาหรับ
คุณภาพสาหรับ
ข้ อ
รายการ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู พเี่ ลีย้ ง
อาจารย์นิเทศก์
เพื่อนนักศึกษาครู


S.D. ระดับ



S.D. ระดับ



S.D.

ระดับ



S.D. ระดับ

ตอนที่ 1 การเตรียมการสอน (ขั้นที่ 1 Planning : P)
1.
2.
3.

มีการจัดทากาหนดการสอนตลอดภาคเรี ยน
ในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสม
มีการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ล่วงหน้า
เสร็ จก่อนสอนเป็ นเวลา 1 สัปดาห์
ใช้ภาษาในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้
ชัดเจนอ่านง่าย ถูกต้อง และประณี ต

5.00 0.00 ดีมาก 4.67 0.52 ดีมาก

3.75 0.50

ดี

4.50 0.50 ดีมาก

5.00 0.00 ดีมาก 4.33 0.52

3.75 0.50

ดี

4.00 0.00

ดี

3.75 0.50

ดี

4.25 0.43

ดี

ดี

5.00 0.00 ดีมาก 4.50 0.55 ดีมาก
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ตารางที่ 23 ผลประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน ตอนที่ 1 การเตรี ยมการสอน (ขั้นที่ 1 Plan : P) (สาหรับกลุ่มขยายผล) (ต่อ)

ข้ อ

รายการ

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา

5.
6.
7.

กาหนดสาระสาคัญ /ความคิดรวบยอด)
ได้ถูกต้อง กะทัดรัดและสอดคล้อง (หลักการ
กับบทเรี ยนที่สอน
กาหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมสอดคล้อง
กับเนื้อหา
กาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นขั้นตอน
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เวลา และสถานที่
กาหนดสื่ อและใช้สื่อในการเรี ยนรู ้เหมาะสม
กับบทเรี ยน และผูเ้ รี ยน ซึ่ งแสดงถึงความใฝ่ รู ้
และพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้อยูเ่ สมอ

ผลการประเมินระดับ

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพสาหรับ

คุณภาพสาหรับ

คุณภาพสาหรับ

ครู พเี่ ลีย้ ง

อาจารย์นิเทศก์

เพื่อนนักศึกษาครู

S.D.
5.00 0.00

ระดับ 
ดีมาก 4.50

S.D.
0.55

ระดับ
ดีมาก

S.D.
3.75 0.50

ระดับ
ดี

S.D.
4.25 0.43

5.00

0.00

ดีมาก

4.67

0.52

ดีมาก

3.25

0.50

พอใช้

4.25

0.43

ดี

5.00

0.00

ดีมาก

4.67

0.52

ดีมาก

3.50

0.58

ดี

4.50

0.50

ดีมาก

5.00

0.00

ดีมาก

4.67

0.52

ดีมาก

3.50

0.58

ดี

4.25

0.43

ดี



4.

ผลการประเมินระดับ





ระดับ
ดี
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ตารางที่ 23 ผลประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน ตอนที่ 1 การเตรี ยมการสอน (ขั้นที่ 1 Plan : P) (สาหรับกลุ่มขยายผล) (ต่อ)

ข้ อ

รายการ

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา

S.D.
8. กาหนดวิธีการวัดและประเมินผลได้สอดคล้อง 5.00 0.00
กับจุดประสงค์และกิจกรรมการเรี ยนรู ้
9. กาหนดวิธีการวัดและประเมินผลหลาย
5.00 0.00
รู ปแบบ
10. เตรี ยมสภาพแวดล้อมได้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
5.00 0.00
รวมเฉลีย่
5.00 0.00


ผลการประเมินระดับ

ผลการประเมินระดับ

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพสาหรับ

คุณภาพสาหรับ

คุณภาพสาหรับ

ครู พเี่ ลีย้ ง

อาจารย์นิเทศก์

เพื่อนนักศึกษาครู

ระดับ  S.D. ระดับ
ดีมาก 4.33 0.52
ดี

S.D.
4.00 0.00

ระดับ
ดี

ดีมาก

4.17 0.41

ดี

3.75 0.50

ดี

4.50 0.50

ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก

4.33 0.52
4.48 0.51

ดี
ดี

3.50 0.58
3.65 0.47

ดี
ดี

4.00 0.71
4.28 0.44

ดี
ดี



S.D. ระดับ
4.25 0.43
ดี
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จากตารางที่ 23 ผลประเมิ นความสามารถในการจัดการเรี ย นการสอน ตอนที่ 1 การ
เตรี ยมการสอน (ขั้นที่ 1 Plan : P) (สาหรับกลุ่มขยายผล)
ผลการประเมินของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา พบว่า การเตรี ยมการสอน (ขั้นที่ 1 Planning : P)
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก (  = 5.00, S.D. = 0.00)เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ทุกๆ ด้านมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ (  = 5.00, S.D. = 0.00)
ผลการประเมินของครู พี่เลี้ยง พบว่า การเตรี ยมการสอน (ขั้นที่ 1 Planning : P) ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับดี (  = 4.48, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า การจัดทากาหนดการสอน
ตลอดภาคเรี ยนในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสม กาหนดจุดประสงค์เชิ งพฤติกรรมสอดคล้อง
กับ เนื้ อหา ก าหนดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ อย่า งเป็ นขั้นตอนเหมาะสมกับ ผูเ้ รี ย น เวลา และสถานที่
กาหนดสื่ อและใช้สื่อในการเรี ยนรู ้ เหมาะสมกับบทเรี ยน และผูเ้ รี ยน ซึ่ งแสดงถึ งความใฝ่ รู ้ และ
พัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้อยูเ่ สมอ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ (  = 4.67, S.D. = 0.52) ส่ วนในด้านการกาหนด
วิธีการวัดและประเมินผลหลายรู ปแบบ มีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ดที่ (  = 4.45, S.D. = 0.52)
ผลการประเมินของอาจารย์นิเทศก์ พบว่า การเตรี ยมการสอน (ขั้นที่ 1 Planning : P) ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับดี (  = 3.65, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า กาหนดวิธีการวัด
และประเมินผลได้สอดคล้องกับจุดประสงค์และกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ (  = 4.00,
S.D. = 0.00) ส่ วนในด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ กาหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมสอดคล้องกับ
เนื้อหา (  = 3.25, S.D. = 0.50)
ผลการประเมินของนักศึกษาครู พบว่า การเตรี ยมการสอน (ขั้นที่ 1 Planning : P) ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก (  = 4.28, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านการจัดทา
กาหนดการสอนตลอดภาคเรี ยนในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสม กาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
อย่างเป็ นขั้นตอนเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เวลา และสถานที่ และกาหนดวิธีการวัดและประเมินผลหลาย
รู ปแบบ มีค่าเฉลี่ยที่สูงสุ ดที่ (  = 4.50, S.D. = 0.50) ส่ วนในด้านที่มีค่าเฉลี่ยที่นอ้ ยสุ ดคือด้านการ
จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ล่วงหน้าเสร็ จก่อนสอนเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ และ เตรี ยมสภาพแวดล้อม
ได้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน (  = 4.00, S.D. = 0.71)

ตารางที่ 24 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน ตอนที่ 2 การดาเนิ นการ (ขั้นที่ 2 Leading Instruction : L, ขั้นที่ 3 Empowerment : E)
(สาหรับกลุ่มขยายผล)

ข้ อ

รายการ

ผลการประเมินระดับ ผลการประเมิอนระดับ ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับ
คุณภาพสาหรับ
คุณภาพสาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู พเี่ ลีย้ ง
อาจารย์นิเทศก์


S.D.

ตอนที่ 2 การดาเนินการ (ขั้นที่ 2 Leading Instruction
: L ,ขั้นที่ 3 Empowerment : E)
11. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ 5.00 0.00
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
12. อย่างเหมาะสมทั้งการฝึ กทักษะ การวิเคราะห์ 4.00 0.00
การปฏิบตั ิ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยน
ใช้ภาษาถูกต้อง มีจงั หวะน้ าเสี ยงชัดเจน
13.
5.00 0.00
เข้าใจง่ายและน่าสนใจ
14.

ใช้คาถามและคาตอบได้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและ
ตรงประเด็น

5.00 0.00

ระดับ



S.D. ระดับ

ดีมาก

4.17

0.41

ดี

4.50

ดีมาก
ดีมาก

ดี



S.D. ระดับ

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับ
เพื่อนนักศึกษาครู


S.D. ระดับ

3.50 0.58

ดี

4.50 0.50 ดีมาก

0.55

ดีมาก 3.50 0.58

ดี

4.25 0.43

ดี

4.50

0.55

ดีมาก 3.75 0.50

ดี

4.00 0.71

ดี

4.50

0.55

ดีมาก 3.50 0.58

ดี

4.25 0.43

ดี
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ตารางที่ 24 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน ตอนที่ 2 การดาเนิ นการ (ขั้นที่ 2 Leading Instruction : L, ขั้นที่ 3 Empowerment : E)
(สาหรับกลุ่มขยายผล) (ต่อ)

ข้ อ

รายการ

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา

16.
17.
18.
19.
20.

มีความแม่นยาในเนื้ อหาและทันต่อเหตุการณ์
ร่ วมสรุ ปกับผูเ้ รี ยนเพื่อเชื่ อมโยงบทเรี ยนให้
นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมแก่ผเู ้ รี ยนได้
อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา
ให้ความสนใจแก่ผเู ้ รี ยนอย่างทัว่ ถึง และเสมอ
ภาค
ใช้จิตวิทยาที่เหมาะสมกับความเป็ นครู หรื อ
สถานการณ์
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม

ผลการประเมินระดับ

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพสาหรับ

คุณภาพสาหรับ

คุณภาพสาหรับ

ครู พเี่ ลีย้ ง

อาจารย์นิเทศก์

เพื่อนนักศึกษาครู

S.D.

ระดับ



5.00 0.00

ดีมาก

4.50

0.55

4.00 0.00

ดี

4.33

0.52

ดี

3.75 0.50

5.00 0.00

ดีมาก

4.33

0.52

ดี

5.00 0.00

ดีมาก

4.83

0.41

ดีมาก 3.50 0.58

5.00 0.00

ดีมาก

4.67

0.52

ดีมาก 3.25 0.50 พอใช้ 4.25 0.43

5.00 0.00

ดีมาก

4.33

0.52



15.

ผลการประเมินระดับ

S.D. ระดับ



S.D. ระดับ

ดีมาก 3.50 0.58

ดี



S.D. ระดับ

ดี

4.25 0.43

ดี

ดี

3.75 0.43

ดี

3.25 0.50 พอใช้ 4.00 0.71

ดี

3.75 0.50

ดี

ดี

4.50 0.50

4.25 0.43

ดีมาก
ดี
ดี
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ตารางที่ 24 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน ตอนที่ 2 การดาเนิ นการ (ขั้นที่ 2 Leading Instruction : L, ขั้นที่ 3 Empowerment : E)
(สาหรับกลุ่มขยายผล) (ต่อ)

ข้ อ

รายการ

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา

23.
24.

เข้าสอนและออกจากห้องสอนตรงตามเวลา
สร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ได้เหมาะสม
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมกับกลุ่มเพื่อน
และครู
มีบุคลิกภาพความเป็ นครู โดยภาพรวม
รวมเฉลีย่

ผลการประเมินระดับ

ผลการประเมินระดับ

คุณภาพสาหรับ

คุณภาพสาหรับ

คุณภาพสาหรับ

ครู พเี่ ลีย้ ง

อาจารย์นิเทศก์

เพื่อนนักศึกษาครู

S.D.

ระดับ



5.00 0.00
5.00 0.00

ดีมาก
ดีมาก

4.50
4.67

0.55
0.52

5.00 0.00

ดีมาก

4.33

0.52

5.00 0.00
4.86 0.00

ดีมาก
ดีมาก

4.50
4.48

0.55
0.51



21.
22.

ผลการประเมินระดับ

S.D. ระดับ



S.D. ระดับ

ดีมาก 3.50 0.58
ดีมาก 3.75 0.50



S.D. ระดับ

ดี
ดี

4.50 0.50 ดีมาก
4.25 0.43
ดี

3.50 0.58

ดี

4.25 0.43

ดี

ดีมาก 3.75 0.50
ดี 3.55 0.54

ดี
ดี

4.25 0.43
4.23 0.49

ดี
ดี

ดี
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จากตารางที่ 24 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน ตอนที่ 2 การ
ดาเนินการ (ขั้นที่ 2 Leading Instruction : L, ขั้นที่ 3 Empowerment : E) (สาหรับกลุ่มขยายผล)
ผลการประเมิ นของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา พบว่า การด าเนิ นการ (ขั้นที่ 2
Leading
Instruction : L ,ขั้นที่ 3 Empowerment : E) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก (  = 4.86, S.D. = 0.00)
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ส่ วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ (  = 5.00, S.D. = 0.00) ยกเว้นในด้าน
การเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสมทั้งการฝึ กทักษะ การวิเคราะห์การ
ปฏิ บตั ิ และมีเจตคติ ที่ดีต่อการเรี ยน และร่ วมสรุ ปกับผูเ้ รี ยนเพื่อเชื่ อมโยงบทเรี ยนให้นาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย  = 4.00, S.D. = 0.00 ตามลาดับ
ผลการประเมินของครู พี่เลี้ยง พบว่า การดาเนิ นการ (ขั้นที่ 2 Leading Instruction : L ,ขั้นที่
3 Empowerment : E) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี (  = 4.48, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า ให้ความสนใจแก่ผเู ้ รี ยนอย่างทัว่ ถึง และเสมอภาค มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ (  = 4.83, S.D. = 0.41)
ส่ วนในด้านจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ดที่ (  = 4.17, S.D.
= 0.41)
ผลการประเมินของอาจารย์นิเทศก์ พบว่า การดาเนิ นการ (ขั้นที่ 2 Leading Instruction : L ,
ขั้นที่ 3 Empowerment : E) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี (  = 3.55, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาในแต่
ละด้า นพบว่า การใช้ภาษาถู กต้อง มี จงั หวะน้ าเสี ยงชัดเจน เข้า ใจง่ า ยและน่ าสนใจ ร่ วมสรุ ปกับ
ผูเ้ รี ยนเพื่อเชื่อมโยงบทเรี ยนให้นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
อย่า งเหมาะสม สร้ า งบรรยากาศในการเรี ย นรู ้ ไ ด้เหมาะสม และมี บุ ค ลิ ก ภาพความเป็ นครู โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ (  = 4.75, S.D. = 0.50) ส่ วนในด้านที่มีค่าน้อยที่สุดคือ การใช้จิตวิทยา
ที่เหมาะสมกับความเป็ นครู หรื อสถานการณ์มีค่าเฉลี่ยที่ (  = 3.25, S.D. = 0.50)
ผลการประเมินของนักศึกษาครู พบว่า การดาเนิ นการ (ขั้นที่ 2 Leading Instruction : L ,
ขั้นที่ 3 Empowerment : E)ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี (  = 4.23, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านพบว่า ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ได้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ให้ความสนใจแก่ ผูเ้ รี ยน
อย่างทัว่ ถึ ง และเสมอภาค เข้าสอนและออกจากห้องสอนตรงตามเวลา มีค่าเฉลี่ ยที่สูงสุ ดที่ (  =
4.75, S.D. = 0.45) ส่ วนในด้านที่มีค่าเฉลี่ ยที่น้อยสุ ดคือด้าน ร่ วมสรุ ปกับผูเ้ รี ยนเพื่อเชื่ อมโยง
บทเรี ยนให้นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสมที่ (  = 3.75, S.D. = 0.43)

ตารางที่ 25 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน ตอนที่ 3 ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและพัฒนาผลจากการจัดการเรี ยนการสอน
(ขั้นที่ 4 Assesment : A, ขั้นที่ 5 Standard : S และขั้นที่ 6 Evaluation : E) (สาหรับกลุ่มขยายผล)

ข้ อ

รายการ

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับ
 S.D.

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับ
ครู พเี่ ลีย้ ง


ตอนที่ 3 ประเมินผลการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน และพัฒนา
ผลจากการจัดการเรียนการสอน (ขั้นที่ 4 Assessment
: A , ขั้นที่ 5 Standard : S และ ขั้นที่ 6 Evaluation :
E)
มีการบันทึกผลการจัดการเรี ยนการสอนอย่าง
25.
4.00 0.00
ดี
4.17
ครอบคลุม
มีแนวทางในการแก้ปัญหาชั้นเรี ยนอย่าง
26.
5.00 0.00 ดีมาก 4.33
เหมาะสมตามศักยภาพผูเ้ รี ยน
27. นาแนวทางการแก้ปัญหาสู่ การปฏิบตั ิจริ ง
5.00 0.00 ดีมาก 4.17
28. มีการประเมินเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน

5.00 0.00 ดีมาก 4.00

S.D. ระดับ

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับ
อาจารย์นิเทศ


S.D. ระดับ

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับ
เพื่อนนักศึกษาครู


S.D. ระดับ

0.41

ดี

3.75 0.50

ดี

4.00 0.71

ดี

0.52

ดี

3.75 0.50

ดี

4.25 0.43

ดี

0.41

ดี

3.50 0.58

ดี

4.25 0.43

ดี

0.00

ดี

3.50 0.58

ดี

4.00 0.71

ดี
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ตารางที่ 25 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน ตอนที่ 3 ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและพัฒนาผลจากการจัดการเรี ยนการสอน
(ขั้นที่ 4 Assesment : A, ขั้นที่ 5 Standard : S และขั้นที่ 6 Evaluation : E) (สาหรับกลุ่มขยายผล) (ต่อ)
ข้ อ
รายการ
ผลการประเมินระดับ ผลการประเมินระดับ ผลการประเมินระดับ ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับ
คุณภาพสาหรับ
คุณภาพสาหรับ
คุณภาพสาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู พเี่ ลีย้ ง
อาจารย์นิเทศก์
เพื่อนนักศึกษาครู


.29
.30

มีการรายงานผลการจัดการเรี ยนรู ้ครอบคลุม
ทุกหน่วยการเรี ยนรู ้
ในภาพรวมครู มีสมรรถนะจิตวิทยาในการ
จัดการเรี ยนรู ้เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู
รวมเฉลีย่
รวมเฉลีย่ ทั้งสามตอน

S.D. ระดับ



S.D. ระดับ



S.D. ระดับ



S.D. ระดับ

4.00 0.00

ดี

4.17 0.41

ดี

4.00 0.00

ดี

4.50 0.50 ดีมาก

4.00 0.00

ดี

4.33 0.52

ดี

3.75 0.50

ดี

4.75 0.43 ดีมาก

4.50 0.00 ดีมาก 4.19 0.38

ดี

3.71 0.44

ดี

4.29 0.54

ดี

4.83 0.00 ดีมาก 4.42 0.49

ดี

3.62 0.50

ดี

4.26 0.48

ดี
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จากตารางที่ 25 ผลการประเมิ น ความสามารถในการจัด การเรี ย นการสอนตอนที่ 3
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและพัฒนาผลจากการจัดการเรี ยนการสอน (ขั้นที่ 4 Assesment : A,
ขั้นที่ 5 Standard : S และขั้นที่ 6 Evaluation : E) (สาหรับกลุ่มขยายผล)
ผลการประเมิ นของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา พบว่า ผลการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน
และพัฒนาผลจากการจัดการเรี ยนการสอน (ขั้นที่ 4 Assessment : A , ขั้นที่ 5 Standard : S และ ขั้น
ที่ 6 Evaluation : E) มีคะแนนเฉลี่ย (  = 4.50, S.D. = 0.00)เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า
แนวทางในการแก้ปัญหาชั้นเรี ยนอย่างเหมาะสมตามศักยภาพผูเ้ รี ยนนาแนวทางการแก้ปัญหาสู่ การ
ปฏิบตั ิจริ งมีการประเมินเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดที่ ระดับ (  = 5.00, S.D. = 0.00)
รองลงมาคือด้าน การบันทึกผลการจัดการเรี ยนการสอนอย่างครอบคลุม การรายงานผลการจัดการ
เรี ยนรู ้ครอบคลุมทุกหน่วยการเรี ยนรู ้ และภาพรวมครู มีสมรรถนะทางจิตวิทยาในการจัดการเรี ยนรู ้
เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีค่าเฉลี่ย (  = 4.67, S.D. = 0.52)
ผลการประเมินของครู พี่เลี้ยง พบว่า ผลการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และพัฒนาผล
จากการจัดการเรี ยนการสอน (ขั้นที่ 4 Assessment : A , ขั้นที่ 5 Standard : S และ ขั้นที่ 6
Evaluation : E) มีคะแนนเฉลี่ย (  = 4.19, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า แนวทาง
ในการแก้ปัญหาชั้นเรี ยนอย่างเหมาะสมตามศักยภาพผูเ้ รี ยน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ (  = 4.33, S.D. =
0.52) ส่ วนในด้านการประเมินเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน มีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ดที่ (  = 4.00, S.D. = 0.00)
ผลการประเมินของอาจารย์นิเทศก์ พบว่า ผลการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน และ
พัฒนาผลจากการจัดการเรี ยนการสอน (ขั้นที่ 4 Assessment : A , ขั้นที่ 5 Standard : S และ ขั้นที่ 6
Evaluation : E) มีคะแนนเฉลี่ย (  = 3.71, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า การ
รายงานผลการจัดการเรี ยนรู ้ ครอบคลุมทุกหน่วยการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ (  = 4.00, S.D. =
0.63) ส่ วนในด้าน นาแนวทางการแก้ปัญหาสู่ การปฏิบตั ิจริ ง และมีการประเมินเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน มี
ค่าเฉลี่ยที่นอ้ ยสุ ดที่ (  = 3.50, S.D. = 0.58)
ผลการประเมินของนักศึกษาครู พบว่า การดาเนิ นการ ผลการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ของ
ผูเ้ รี ยน และพัฒนาผลจากการจัดการเรี ยนการสอน (ขั้นที่ 4 Assessment : A , ขั้นที่ 5 Standard : S
และ ขั้นที่ 6 Evaluation : E )มีคะแนนเฉลี่ย (  = 4.29, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า ภาพรวมครู มีสมรรถนะจิตวิทยาในการจัดการเรี ยนรู ้ เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชี พครู มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ (  = 4.75, S.D. = 0.43) ส่ วนในด้านที่มีค่าเฉลี่ยที่นอ้ ยสุ ดคือด้าน การบันทึกผล
การจัดการเรี ยนการสอนอย่างครอบคลุม และการประเมินเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ (  = 4.00, S.D. =
0.71)
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สรุ ป ผลการประเมิ น ส าหรั บ กลุ่ ม ขยายผล พบว่า ความสามารถในการสอนโดยเน้น
สมรรถนะทางจิตวิทยาผ่านการประเมินทั้งผูบ้ ริ หารสถานศึกษาครู พี่เลี้ ยงอาจารย์นิเทศก์และเพื่อน
นัก ศึ ก ษาครู พบว่า ผลการประเมิ น ส่ ว นใหญ่ มี ค วามสามารถในการสอนโดยเน้น สมรรถนะ
ทางจิตวิทยาในระดับดี ในขณะที่ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ประเมินความสามารถในการสอนโดยเน้น
สมรรถนะทางจิตวิทยาในระดับดีมาก
ทั้ง นี้ เพื่ อให้ เ ห็ น ความสามารถในการสอนโดยเน้น สมรรถนะทางจิ ต วิท ยา ผูว้ ิจยั ได้
นาเสนอกราฟแสดงความสามารถในการสอน สมรรถนะทางจิตวิทยา โดยจาแนกในแต่ละตอนได้
ดังรู ปที่ 19
6

ภาพรวม

5
4

การเตรี ยมการสอน

3

การดาเนินการ

2

ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน และพัฒนาผลจาก
การจัดการเรี ยนการสอน

1
0

รู ปที่ 19 กราฟแสดงผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน
(สาหรับกลุ่มขยายผล)

3.3 ผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาทีม่ ีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรียนรู้ วชิ าชี พครู เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา
การประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาที่มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาผูว้ ิจยั ได้
ใช้ประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาโดยอาจารย์นิเทศก์ จานวน 1 คน ครู พี่เลี้ยง จานวน 8 คน และ นักศึกษาครู จานวน 8 คน ประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาของ
นักศึกษาครู จานวน 8 คน โดยผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาที่มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทาง
จิตวิทยาแสดงดังตารางที่ 24
ตารางที่ 26 ผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาที่มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ข้ อ

รายการ

ด้ านที่ 1 ด้ านความเข้ าใจธรรมชาติของผู้เรียน
1 กาหนดผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่เน้นการวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประยุกต์ ริ เริ่ มเหมาะสมกับสาระการ
เรี ยนรู ้ความแตกต่างและธรรมชาติของผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคล

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับอาจารย์
นิเทศก์
𝐱̅
S.D. ระดับ

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับครู พเี่ ลีย้ ง
𝐱̅

S.D.

ระดับ

𝐱̅

S.D.

ระดับ

4.63

4.88

0.35

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

0.52

ดีมาก

ผลการประเมินระดับคุณภาพ
สาหรับนักศึกษาครู
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ตารางที่ 26 ผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาที่มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา (ต่อ)

ข้ อ
2

3
4
5

6

รายการ
ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย
เหมาะสมสอดคล้องกับวัย และความต้องการของ
ผูเ้ รี ยน
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการออกแบบการ
เรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมและการประเมินการเรี ยนรู ้
จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ โดยบ
รู ณาการอย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
มีการนาผลการออกแบบการเรี ยนรู ้ไปใช้ในการ
จัดการเรี ยนรู ้ และปรับใช้ตามสถานการณ์อย่าง
เหมาะสมและเกิดผลกับผูเ้ รี ยนตามที่คาดหวัง
ประเมินผลการออกแบบการเรี ยนรู ้เพื่อนาไปใช้
ปรับปรุ ง/พัฒนา
รวมเฉลีย่

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับอาจารย์
นิเทศก์
S.D. ระดับ
𝐱̅

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับครู พเี่ ลีย้ ง

ผลการประเมินระดับคุณภาพ
สาหรับนักศึกษาครู

𝐱̅

S.D.

ระดับ

𝐱̅

S.D.

ระดับ

4.75

0.46

ดีมาก

4.75

0.46

ดีมาก

4.13

0.64

ดี

4.63

0.74

ดีมาก

4.25

0.71

ดี

4.63

0.52

ดีมาก

4.75

0.46

ดีมาก

4.88

0.35

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

4.75

0.46

ดีมาก

4.50

0.53

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

4.50

0.76

ดีมาก

4.75

0.46

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

4.66

0.15

ดีมาก

4.67

0.18

ดีมาก

4.54

0.17

ดีมาก
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ตารางที่ 26 ผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาที่มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา (ต่อ)
ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับอาจารย์
ข้ อ
รายการ
นิเทศก์
S.D. ระดับ
𝐱̅
ด้ านที่ 2 ด้ านความสามารถช่ วยเหลือผู้เรี ยนให้ เรี ยนรู้ และพัฒนาได้ ตามศักยภาพของตน
7 จัดทาฐานข้อมูลเพื่อออกแบบการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน 4.63
0.52 ดีมาก
เป็ นสาคัญ
8 ใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลาย
4.63
0.52 ดีมาก
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตามศักยภาพ
9 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ปลูกฝัง/ส่ งเสริ มคุณลักษณะ
4.63
0.52 ดีมาก
อันพึงประสงค์และสมรรถนะของผูเ้ รี ยน
10 ใช้หลักจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
4.75
0.46 ดีมาก
อย่างมีความสุ ข และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
11 พัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ระหว่างโรงเรี ยนกับ
4.50
0.53 ดีมาก
ผูป้ กครองและชุมชน

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับครู พเี่ ลีย้ ง

ผลการประเมินระดับคุณภาพ
สาหรับนักศึกษาครู

𝐱̅

S.D.

ระดับ

𝐱̅

S.D.

ระดับ

4.63

0.52

ดีมาก

4.75

0.46

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

4.38

0.52

ดี

4.63

0.52

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

4.75

0.46

ดีมาก

4.53

0.53

ดีมาก

4.50

0.53

ดีมาก

4.50

0.53

ดีมาก
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ตารางที่ 26 ผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาที่มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา (ต่อ)

ข้ อ
12

รายการ

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับอาจารย์
นิเทศก์
S.D. ระดับ
𝐱̅
4.75
0.46 ดีมาก

𝐱̅
4.75

S.D.
0.46

ระดับ
ดีมาก

𝐱̅
4.75

S.D.
0.46

ระดับ
ดีมาก

0.52
0.52
0.24

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.63
4.63
4.64

0.52
0.52
0.24

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.63
4.63
4.59

0.52
0.52
0.23

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

0.52

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

0.46

ดีมาก

4.63

0.46

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

0.52

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนรู ้
อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม
การเรี ยนรู ้
13 วัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนตามสภาพจริ ง
4.63
14 นาผลการเรี ยนรู ้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ 4.63
รวมเฉลี่ย
4.64
ด้ านที่ 3 ด้ านสามารถให้ คาแนะนาช่ วยเหลือผู้เรี ยนให้ มีคุณภาพชี วติ ทีด่ ีขนึ้
15 สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมแก่ผเู ้ รี ยนในการ
4.63
จัดการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน
16 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม โดยให้
4.75
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวางแผนกิจกรรม
17 จัดทาโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม 4.63
ให้แก่ผเู ้ รี ยน

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับครู พเี่ ลีย้ ง

ผลการประเมินระดับคุณภาพ
สาหรับนักศึกษาครู
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ตารางที่ 26 ผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาที่มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา (ต่อ)

ข้ อ
18

19
20
21
22
23

รายการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการดูแลตนเอง มี
ทักษะในการเรี ยนรู ้การทางาน การอยูร่ ่ วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุ ขและรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
สอดแทรกความเป็ นประชาธิปไตย ความภูมิใจใน
ความเป็ นไทยให้แก่ผเู ้ รี ยน
จัดทาโครงการ/กิจกรรมส่ งเสริ มความเป็ น
ประชาธิปไตยความภูมิใจในความเป็ นไทย
ให้ผเู ้ รี ยน คณะครู ผสู ้ อน และผูป้ กครองมีส่วนร่ วมใน
การช่วยเหลือนักเรี ยนรายบุคคล
นาข้อมูลนักเรี ยนไปใช้ช่วยเหลือ/พัฒนาผูเ้ รี ยนทั้ง
ด้านการเรี ยนรู ้และปรับพฤติกรรมเป็ นรายบุคคล
จัดกิจกรรมเพื่อป้ องกันแก้ไขปั ญหา และส่ งเสริ ม
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้แก่นกั เรี ยนอย่างทัว่ ถึง

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับอาจารย์
นิเทศก์
S.D. ระดับ
𝐱̅
4.88
0.35 ดีมาก

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับครู พเี่ ลีย้ ง

ผลการประเมินระดับคุณภาพ
สาหรับนักศึกษาครู

𝐱̅
4.75

S.D.
0.46

ระดับ
ดีมาก

𝐱̅
4.75

S.D.
0.46

ระดับ
ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

4.63

0.53

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

4.75

0.46

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

4.38

0.74

ดี

4.88

0.35

ดีมาก

4.88

0.35

ดีมาก

4.75

0.46

ดีมาก

4.75

0.53

ดีมาก

4.75

0.46

ดีมาก
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ตารางที่ 26 ผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาที่มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา (ต่อ)

ข้ อ
24

รายการ

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับอาจารย์
นิเทศก์
S.D. ระดับ
𝐱̅
4.63
0.52 ดีมาก

𝐱̅
4.63

S.D.
0.52

ระดับ
ดีมาก

𝐱̅
4.63

S.D.
0.52

ระดับ
ดีมาก

0.00

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

0.34

ดีมาก

4.65

0.18

ดีมาก

4.67

0.18

ดีมาก

0.53

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

4.50

0.53

ดีมาก

0.52

ดี

4.50

0.53

ดีมาก

4.75

0.46

ดีมาก

0.35

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

4.75

0.46

ดีมาก

ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมกับค่านิยม
ที่ดีงาม
25 ดูแล แนะแนว ช่วยเหลือ ผูเ้ รี ยนทุกคนอย่างทัว่ ถึง
5.00
ทันการณ์
รวมเฉลี่ย
4.69
ด้ านที่ 4 ด้ านความสามารถส่ งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
26 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรี ยน และภายนอก
4.50
ห้องเรี ยนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
27 ส่ งเสริ มการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยน
4.38
และผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน
28 ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการกาหนดกฎ กติกา
4.88
ข้อตกลงในชั้นเรี ยน

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับครู พเี่ ลีย้ ง

ผลการประเมินระดับคุณภาพ
สาหรับนักศึกษาครู
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ตารางที่ 26 ผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาที่มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา (ต่อ)

ข้ อ
29
30

รายการ
แก้ปัญหา/พัฒนานักเรี ยนด้านระเบียบวินยั ในการ
สร้างวินยั เชิงบวกในชั้นเรี ยน
ประเมินการกากับดูแลชั้นเรี ยน และนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนา
รวมเฉลีย่
รวมเฉลีย่ ทั้งสี่ ด้าน

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับอาจารย์
นิเทศก์
S.D. ระดับ
𝐱̅
4.63
0.52 ดีมาก

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับครู พเี่ ลีย้ ง

4.50

4.63

0.52

ดีมาก

4.60
4.65

0.15
0.11

ดีมาก
ดีมาก

ผลการประเมินระดับคุณภาพ
สาหรับนักศึกษาครู

0.53

𝐱̅
ดีมาก

S.D.
4.75

ระดับ
0.74

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

4.63

0.74

ดีมาก

4.58
4.62

0.23
0.16

ดีมาก
ดีมาก

4.50
4.63

0.53
0.15

ดีมาก
ดีมาก
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ผลการประเมิ น สมรรถนะทางจิ ตวิท ยาของนัก ศึ ก ษาครู โดยอาจารย์นิเ ทศก์ พบว่า ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก (x̅ = 4.65, S.D. = 0.11) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงตามลาดับ จากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน (x̅ = 4.69, S.D.
= 0.34), ด้านความเข้าใจธรรมชาติของผูเ้ รี ยน (x̅ = 4.66, S.D. = 0.15), ด้านความสามารถช่วยเหลือ
ผูเ้ รี ยนให้เรี ยนรู ้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน (x̅ = 4.64, S.D. = 0.24), และด้านความสามารถ
ส่ งเสริ มความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน (x̅ = 4.60, S.D. = 0.15)
ผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาของนักศึกษาครู โดยครู พี่เลี้ยง พบว่า ในภาพรวมอยู่
ในระดับดีมาก (x̅ = 4.62, S.D. = 0.16) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงตามลาดับจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านความเข้าใจธรรมชาติของผูเ้ รี ยน (x̅ = 4.67, S.D. = 0.18), ด้านความสามารถให้คาแนะนา
ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน (x̅ = 4.65, S.D. = 0.18), ด้านความสามารถช่วยเหลื อ
ผูเ้ รี ยนให้เรี ยนรู ้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน (x̅ = 4.64, S.D. = 0.24), และด้านความสามารถ
ส่ งเสริ มความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน (x̅ = 4.60, S.D. = 0.15)
ผลการประเมินสมรรถนะด้านจิตวิทยาของนักศึกษาครู โดยนักศึกษาครู พบว่า ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับดีมาก (x̅ = 4.63, S.D. = 0.15) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงตามลาดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านความสามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน (x̅ = 4.67, S.D.
= 0.18), ด้านความสามารถช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เรี ยนรู ้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน (x̅ = 4.59,
S.D. = 0.23), ด้านความเข้าใจธรรมชาติของผูเ้ รี ยน (x̅ = 4.54, S.D. = 0.17), และด้านความสามารถ
ส่ งเสริ มความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน (x̅ = 4.50, S.D. = 0.53)
สรุ ป ผลการประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาของนักศึกษาครู โดยอาจารย์นิเทศ ครู พี่เลี้ ยง
และนักศึกษาครู ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก (x̅ = 4.65, S.D. = 0.11), (x̅ = 4.62, S.D. = 0.16), (x̅
= 4.63, S.D. = 0.15) ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าสมรรถนะทางจิตวิทยาของนักศึกษาครู เมื่อใช้การพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา อยูใ่ นระดับดีมาก
3.3 ผลการสั งเกตและบันทึกพฤติกรรมการสอนของครู และพฤติกรรมการตอบสนองของ
นักเรียน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการสอนของครู และพฤติกรรม
การตอบสนองของนักเรี ยน โดยนามาพรรณนา วิเคราะห์แล้วนาเสนอโดยบรรยายสรุ ป จากผล
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และเพื่อนนักศึกษาครู ดังต่อไปนี้
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3.3.1 ผลจากการสั งเกตของผู้บริ หารสถานศึกษาในการสร้างการพัฒนากระบวนทัศน์
ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา พบว่า
1. ด้านการนาเข้าสู่ บทเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมพบว่าพฤติกรรมการสอนของครู
ครู กระตุน้ ความสนใจโดยการสนทนาถามชื่อรายบุคคล ร้องเพลง ตั้งคาถามจากภาพที่เห็น ส่ งผลให้
พฤติกรรมการตอบสนองของนักเรี ยนมีความสนใจ กระตือรื อร้น สนุ กสนานกับการร้องเพลงและ
ทาท่าประกอบการร้องเพลง นอกจากนี้ทาให้นกั เรี ยนเกิดทักษะการสังเกตจากภาพที่ได้ดู
2. ด้านสิ่ งที่ผูเ้ รี ยนต้องรู ้ และปฏิบตั ิได้ พบว่าครู บอกสิ่ งที่นกั เรี ยนจะเรี ยนรู ้โดยการ
ตั้งคาถาม โต้ตอบให้นกั เรี ยนคิด นอกจากนี้ ยงั มีการอธิ บายปฏิ บตั ิในการดาเนิ นกิจกรรม ส่ งผลให้
การตอบสนองของนักเรี ยนช่วยกันคิด และลงมือปฏิบตั ิ และในแต่ละคนยกมือกันตอบคาถามซึ่ งใน
แต่ละคนจะมีความคิดที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ ยงั มีการออกแบบกิจกรรมร่ วมกัน ปฏิบตั ิร่วมกัน
นักเรี ยนแต่ละคนมีความสนใจ กระตือรื อร้นอยูต่ ลอดเวลา
3. ด้า นการดาเนิ น การจัดการเรี ย นรู ้ พบว่า ครู อธิ บ ายขั้นตอนการท ากิ จกรรมให้
นักเรี ยนฟั งได้อย่างชัดเจน มีการจัดกลุ่ม นอกจากนี้ ครู คอยแนะนาในแต่ละคนโดยการตั้งคาถาม
กระตุน้ นักเรี ยนให้ช่วยกันภายในกลุ่ม ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีการตอบสนองที่ดี กล่าวคือนักเรี ยนมีการ
ออกแบบกิจกรรมร่ วมกัน มีความกล้าในการพูด กล้าแสดงความคิดเห็นขณะปฏิบตั ิกิจกรรม และมี
ความสนุกสนานตลอดทั้งกิจกรรม
4. ด้านการทาแบบอย่าง พบว่าครู มีการเตรี ยมสื่ อไว้เป็ นตัวอย่างให้นกั เรี ยนปฏิ บตั ิ
พร้ อมทั้งยังมีการอธิ บายกิ จกรรมอย่างชัดเจน และครู สาธิ ตการทดลองให้นกั เรี ยนได้ดู จากนั้นให้
นักเรี ยนได้ลองปฏิ บตั ิโดยตนเอง ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทุกขั้นตอน มี
การดูแบบก่อนทากิจกรรม และร่ วมกันทาอย่างตั้งใจ
5. ด้านการตรวจสอบความเข้าใจ พบว่าครู มีการเดิ นไปตรวจสอบขั้นตอนการทา
กิจกรรมของนักเรี ยน พร้อมทั้งให้ออกมานาเสนอ ครู มีการตั้งคาถามและสรุ ปผลที่ได้ร่วมกัน ส่ งผล
ให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจร่ วมกันในการออกมานาเสนอ ตลอดทั้งมีการจดบันทึกการทากิจกรรมอยู่
ตลอดเวลา
6. ด้านการฝึ กปฏิ บตั ิในชั้นเรี ยนโดยครู คอยให้คาแนะนาและฝึ กปฏิ บตั ิดว้ ยตนเอง
พบว่าครู มีการทบทวนกิจกรรมให้นกั เรี ยนฟังอีกครั้ง ถ้านักเรี ยนคนใดไม่เข้าใจครู ให้ยกมือขึ้น และ
ครู เปิ ดโอกาสในแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอ ครู คอยให้คาแนะนาผลงานนักเรี ยนให้ดีมากขึ้น ส่ งผล
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ให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้นช่วยกันทางานจนเสร็ จ และออกมานาเสนอในรู ปแบบที่แตกต่างกัน
และความความคิดที่สร้างสรรค์ที่ดี
7.ด้านการขยายความรู ้หรื อนาความรู ้ไปใช้ พบว่าครู ได้ถามคาถามต่อนักเรี ยนว่า จาก
การเรี ยนในเรื่ องดังกล่าว นักเรี ยนสามารถนาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บา้ ง และครู ได้อธิ บายเพิ่มเติม
และร่ วมกันสรุ ป พร้อมทั้งครู ได้ให้แรงเสริ มอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปผลกับครู และ
ประเมินผลงานของตนเองว่าอยูใ่ นระดับใดบ้าง โดยใช้วิธีการผลัดเปลี่ยนการประเมิน และได้บอก
ถึงประโยชน์ในเรื่ องที่เรี ยนมา
3.3.2 ผลจากการสั งเกตของครู พี่เลีย้ งในการสร้างการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาในประเด็นที่ครอบคลุมกระบวนทัศน์การ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ดงั นี้คือ
1.ด้านการนาเข้าสู่ บทเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม พบว่า พฤติกรรมการสอนของครู
มีความพร้อมเตรี ยมตัวมาอย่างดีในการนาเข้าสู่ บทเรี ยน โดยการเล่านิ ทาน ร้องเพลงในเนื้ อหาที่จะ
สอน แนะนาอุ ป กรณ์ ก ารทดลองต่ า งๆ พร้ อมทั้ง สาธิ ตการทดลอง ส่ ง ผลให้นัก เรี ย นทุ ก คนใน
ห้องเรี ยนมี พฤติ กรรมการตอบสนองที่น่าสนใจ บางคนมีความรู ้ สึกตื่นเต้น มีความกระตือรื อร้ น
สนุกสนาน ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่แล้วมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ครู ได้นาเสนอออกไป
2. ด้านสิ่ งที่ผูเ้ รี ยนต้องรู ้ และปฏิบตั ิได้พบว่า พฤติกรรมการสอนของครู มีการใช้สื่อ
การสอนมาให้นกั เรี ยนดู อธิ บายกิจกรรมด้วยปากเปล่า พร้อมทั้งชี้แจงในการดาเนิ นกิจกรรม การตั้ง
ประเด็นคาถามก่อนและหลังเรี ยน การแสดงบทบาทสมมติ ส่ งผลให้นกั เรี ยนมี การตอบสนองที่
แตกต่ า งกันออกไป บางคนมี ค วามสนใจ ตื่ น เต้น รั บ ฟั ง อย่า งตั้ง ใจ พร้ อ มทั้ง มี ก ารซัก ถามกับ
ครู ผสู ้ อนในประเด็นที่ยงั ไม่เข้าใจ นอกจากนี้ยงั มีการตอบคาถามที่ครู ผสู ้ อนได้ต้ งั ไว้ได้เป็ นอย่างดี
3. ด้า นการด าเนิ น การจัด การเรี ย นรู ้ พบว่า พฤติ ก รรมการสอนของครู ไ ด้มี ก าร
แบ่งกลุ่มตามหมวดหมู่ จัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่ วมทั้งห้องเรี ยน ปฏิบตั ิกิจกรรมทั้งการวาดภาพ เล่น
เกม และร้ องเพลง นอกจากนี้ ครู มี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมของนัก เรี ย น ทั้ง การใช้ระดับ น้ า เสี ย งที่
แตกต่ า งกัน และใช้ ก ารปรบมื อ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในกิ จ กรรมต่ า งๆ ส่ ง ผลให้ นัก เรี ย นมี
พฤติกรรมการตอบสนองที่แตกต่างกันออกไป นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรม มีความตั้งใจ สนใจ
สนุ กสนาน มีความร่ วมมือ พร้ อมทั้งมีความกระตือรื อร้นในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างเพื่อนๆ
ในห้องเรี ยน สิ่ งสาคัญคือนักเรี ยนมีส่วนร่ วมในทุกมิติในการดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน
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4. ด้า นการท าแบบอย่า ง พบว่า พฤติ ก รรมการสอนของครู ไ ด้เ ป็ นแบบอย่า งให้
นักเรี ยนดู นอกจากนี้ ยงั มีการยกตัวอย่างสถานการณ์ ต่างๆ ให้นกั เรี ยนศึกษาจากใบความรู ้ แสดง
บทบาทสมมติ ครู และนักเรี ยนศึกษาร่ วมกัน พร้อมทั้งให้คาแนะนาในการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ ซึ่ ง
ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมที่สนใจ ตื่นเต้น และมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ตามเวลาที่
ได้กาหนดไว้
5. ด้านการตรวจสอบความเข้าใจ พบว่า พฤติ กรรมการสอนของครู ใ ช้วิธี การให้
นักเรี ยนออกมานาเสนอชิ้นงานของตนเองหน้าชั้นเรี ยน นอกจากนี้ ยงั มีการตั้งคาถาม การถามตอบ
เพื่อนาไปสู่ การสรุ ปผล ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีการตอบสนองที่ภาคภูมิใจสามารถตอบคาถามได้ มีการ
ถามข้อสงสัยต่างๆ ตลอดทั้งมีความร่ วมมือ สรุ ปความรู ้จากบทเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
6. ด้านการฝึ กปฏิ บตั ิในชั้นเรี ยนโดยครู คอยให้คาแนะนาและฝึ กปฏิ บตั ิดว้ ยตนเอง
พบว่า ครู เตรี ยมความพร้อมอย่างดีดว้ ยการเตรี ยมสื่ อ อุปกรณ์ ICT ให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
ครู คอยแนะนาระหว่างทากิจกรรมต่างๆและทารายงานสรุ ปผลการทากิจกรรม ส่ งผลให้นกั เรี ยนมี
พฤติกรรมที่ตื่นเต้นและดีใจที่ได้ทาการทดลองโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆด้วยตนเอง พร้อมทั้งสร้างความ
สนุกสนานกับการเรี ยนรู ้ และการซักถามจนเกิดความเข้าใจและปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
7.ด้านการขยายความรู ้ หรื อนาความรู ้ไปใช้ พบว่า ครู และนักเรี ยนร่ วมกันเชื่ อมโยง
ความรู ้ที่ได้เรี ยนมา พร้อมทั้งมีการซักถาม ตั้งคาถาม อธิ บายเกี่ยวกับเนื้ อหา เพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยน
สามารถน าไปใช้ใ นชี วิ ต ประจ าวัน ได้ ส่ ง ผลให้ นัก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรม การเรี ย นรู ้ เ ป็ นไปอย่า ง
สนุ กสนาน มีส่วนร่ วมในการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ด้วยความตั้งใจและกล้าแสดงออก ตลอด
ทั้งสามารถนาความรู ้ไปต่อยอดได้ ส่ วนนักเรี ยนบางคนที่ยงั ขาดความเข้าใจในบทเรี ยน จะมีการตั้ง
คาถามเพื่อเน้นย้าความเข้าใจมากขึ้น
3.3.3 ผลจากการสั งเกตของอาจารย์ นิเทศก์ ในการสร้างการพัฒนากระบวนทัศน์
ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา พบว่า
1. ด้านการนาเข้าสู่ บทเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม พบว่าครู กระตุน้ ความสนใจโดย
การร้ องเพลงพร้ อมทั้ง มี ก ารสาธิ ต เล่ า นิ ท าน ตั้ง ค าถามในประเด็ นเกี่ ย วกับ ชี วิตประจาวันของ
นักเรี ยน ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความสนุ กสนาน ปฏิ บตั ิตามคาสั่งที่ครู ได้สั่งไว้ มีทกั ษะในการสังเกต
และมีความกล้าในการตั้งคาถาม
2. ด้านสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนต้องรู ้และปฏิ บตั ิได้ พบว่าครู ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มตามกิจกรรมที่
มอบให้ โดยการหยิบฉลากสี ต่างๆ มี การนาสื่ อมาให้นกั เรี ยนได้ดูแล้วตั้งคาถามว่า “นี้ คืออะไร”
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ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความสนใจร่ วมกิจกรรมหยิบฉลากแบ่งกลุ่มต่างๆ และมีความกล้าในการตอบ
คาถามที่ครู ถามไว้
3. ด้า นการดาเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า ครู เรี ย กตัวแทนมารั บ อุ ป กรณ์ และครู
มอบหมายให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มทากิจกรรมพร้อมกัน ครู เดินดูกระบวนการทางานภายในกลุ่มต่างๆ
ส่ งผลให้นกั เรี ยนตั้งใจเรี ยน เอาใจใส่ และมีความเพียรพยายามในการเรี ยนรู ้ สนใจเข้าร่ วมกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ต่างๆทุ่มเทในการทางาน อดทน ไม่ยอ่ ท้อต่อปั ญหาและอุปสรรค พยายามแก้ปัญหาและ
อุปสรรคจนสาเร็ จ พยายามคิดค้นหาคาตอบ ทางานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วน
4.ด้า นการท าแบบอย่า ง พบว่า ครู มี ก ารสาธิ ตในกิ จ กรรมที่ ใ ห้ นัก เรี ย นท า มี ก าร
อธิ บายเพิม่ เติม นอกจากนี้มีการมอบหมายให้นกั เรี ยนได้ดูในใบความรู ้ที่ครู ให้มา ส่ งผลให้นกั เรี ยน
พยายามหาคาตอบโดยใช้วิธีการสังเกต วิเคราะห์ปฏิบตั ิการทดลอง และมีการถาม ตอบระหว่างทา
กิจกรรมต่างๆ ปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่มด้วยความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการทางาน มีความรับผิดชอบและรู ้จกั ใฝ่
เรี ยนรู ้ตลอดเวลา
5.ด้านการตรวจสอบความเข้าใจ พบว่าครู คอยถามนักเรี ยนเพื่อกระตุน้ ความคิดอยู่
ตลอดเวลาครู อธิ บายวิธีการทาและให้นกั เรี ยนศึกษาใบกิจกรรม นอกจากนี้ ครู มีการประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนขณะร่ วมกิจกรรมในชั้นเรี ยน สังเกตจากการ
ตอบคาถามในกิ จกรรมที่ ได้ทา ส่ งผลให้นกั เรี ยนมี การบันทึกผลการทดลองตอบคาถามหลังการ
ทดลอง การนาเสนอได้ดี และพยายามคิดค้นหาคาตอบ ทางานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วน
6.ด้านการฝึ กปฏิบตั ิใ นชั้นเรี ยนโดยครู คอยให้คาแนะนาและฝึ กปฏิ บตั ิ ดว้ ยตนเอง
พบว่า ครู ดูแ ลอย่า งใกล้ชิ ด คอยตอบค าถามแนะน าให้นัก เรี ย น พยายามสั ง เกตพฤติ ก รรมของ
นักเรี ยนแต่ละคนว่าเป็ นอย่างไรครู อธิ บายวิธีการพร้ อมทั้งกระตุ น้ เชื่ อมโยงกับกิ จกรรมทบทวน
กิจกรรมเดินดูการทางานของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม ส่ งผลให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม ด้วยความสนใจ
ใฝ่ รู ้ และมุ่งมัน่ ในการทางานนักเรี ยนตั้งใจเรี ยน เอาใจใส่ และมีความเพียรพยายามในการเรี ยนรู ้
สนใจเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ต่ า งๆ กล้า ซัก ถาม กล้า พู ด กล้า แสดงความคิ ดเห็ น และกล้า
แสดงออก
7.ด้านการขยายความรู ้หรื อนาความรู ้ไปใช้ พบว่าครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้
เรื่ อง การใช้ประโยชน์จากกิจกรรมที่ได้ทา จากนั้นการสุ่ มนักเรี ยนออกมาสรุ ปประเด็นให้เห็นในแต่
ละประเด็นต่างๆ กัน มีการออกมานาเสนอหน้าชั้นเรี ยนเพื่อเปรี ยบเทียบและตรวจสอบความถูกต้อง
ส่ งผลให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยความมีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ และมุ่งมัน่ ในการทางานนักเรี ยนสามารถ
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ตอบคาถามสรุ ปกิจกรรมได้เป็ นอย่างดี และที่สาคัญคือ นักเรี ยนมีความกล้าแสดงความคิดเห็นกล้า
แสดงออกในการนาเสนอ และมีลีลาในการนาเสนอ
3.3.4 ผลจากการสั งเกตของเพื่อนนักศึ กษาครู ในการสร้างการพัฒนากระบวนทัศน์
ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาในประเด็นที่ครอบคลุมกระบวน
ทัศน์การพัฒนาชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ดงั นี้คือ
1.ด้านการนาเข้าสู่ บทเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม พบว่า พฤติกรรมการสอนของ
ครู จะใช้รูปแบบที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ครู บางคนให้นกั เรี ยนร้ องเพลง ทาท่าประกอบ เล่านิ ทาน
การตั้งคาถามทบทวนความรู ้เดิม นอกจากนี้ยงั มีการเล่นเกมจากรู ปภาพ หรื อสื่ อที่ได้เตรี ยมไว้ตลอด
ทั้งเกริ่ นนาเนื้อหาที่ได้เรี ยนมาแล้ว เพื่อการเชื่ อมโยงในเนื้ อหาที่จะเรี ยนต่อ ส่ งผลให้พฤติกรรมการ
ตอบสนองของนัก เรี ยนมีความสนใจ ตื่ นเต้น สนุ ก สนาน ร่ า เริ ง มี ป ฏิ สัม พันธ์ ที่ ดีกบั กิ จกรรมที่
ดาเนิ นไว้ เช่ นมีความกล้าในการตอบคาถาม ถึ งแม้คาตอบจะผิดแต่ก็ได้มีการปรับแก้ไขการตอบ
คาถามที่ถูกต้องในเวลาต่อมา
2. ด้านสิ่ งที่ผูเ้ รี ยนต้องรู ้ และปฏิ บตั ิได้ พบว่า พฤติกรรมการสอนของครู จะมีการ
ชี้ แจงถึ งวัตถุประสงค์ในการเรี ยน พร้อมทั้งจัดกิ จกรรมการแบ่งกลุ่ม ตลอดทั้งมีการจัดทาข้อตกลง
ร่ วมกัน ส่ งผลให้พฤติกรรมการตอบสนองของนักเรี ยนไปในทิศทางที่ตื่นเต้น โต้ตอบกับครู ผสู ้ อน
ซึ่ งเป็ นการแสดงถึงความเข้าใจในสิ่ งที่ตนเองต้องเรี ยนรู ้ในคาบเรี ยนนี้
3. ด้า นการด าเนิ น การจัด การเรี ย นรู ้ พบว่ า พฤติ ก รรมการสอนของครู มี การ
แบ่งกลุ่มนักเรี ยนตามหมวดหมู่ พร้อมทั้งเดินตรวจดูในแต่ละกลุ่มที่ได้แบ่งไว้ นอกจากนี้ ยงั มีการจัด
กิจกรรมสร้ างการมีส่วนร่ วมทัว่ ทั้งห้องเรี ยน จัดเวลาในการดาเนิ นกิ จกรรม มีการอธิ บายตามการ
ดาเนิ นงาน และที่สาคัญครู มีการควบคุ มชั้นเรี ยนได้เป็ นอย่างดี ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมการ
ตอบสนองที่ น่าสนใจ ตื่ นเต้น มี ความอยากทาในกิ จกรรมตลอด มี ค วามกล้าในการแสดงความ
คิ ดเห็ น ยกมื อเพื่อถามครู ในประเด็นที่ มีขอ้ สงสั ย นักเรี ยนช่ วยกันหาคาตอบในกิ จกรรมที่ ครู ไ ด้
มอบหมายไว้พร้อมทั้งนักเรี ยนมีการรักษาเวลาในกิจกรรมนั้นๆ ได้เป็ นอย่างดี
4. ด้านการทาแบบอย่าง พบว่า พฤติกรรมการสอนของครู มีการอธิ บายกิ จกรรม
พร้อมทั้งมีแบบตัวอย่างให้นกั เรี ยนได้ดูท้ งั ที่เป็ นใบกิจกรรม อุปกรณ์ที่จะใช้ และหากเป็ นกิจกรรม
การทดลองครู จะทาการทดลองหรื อสาธิ ตให้นักเรี ยนได้ดูเป็ นตัวอย่างก่อน นอกจากนี้ มีการดู แล
นักเรี ยนอย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้อธิ บายได้อย่างละเอียดและการอธิ บายนั้นครู จะพูดในระดับเสี ยงที่ดงั
ฟังชัด ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมการตอบสนองที่เข้าใจ โดยเฉพาะในประเด็นที่ครู ทาแบบอย่าง
หรื อตัวอย่า งให้ดูก่อน หรื อมี แบบอย่า งจากที่ อื่นให้ดูนักเรี ย นจะตอบสนองได้ดีม าก และยัง ให้
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นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้น และตั้งใจทากิจกรรมได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ยงั พบว่าการสังเกตของ
ในนักเรี ยนสามารถตอบสนองการปฏิบตั ิได้เป็ นอย่างดี
5. ด้า นการตรวจสอบความเข้าใจ พบว่า พฤติ กรรมการสอนของครู จะมี ก ารตั้ง
คาถามให้นักเรี ยน พร้ อมทั้งให้นักเรี ยนจดบันทึ กคาถามที่ ค รู ได้ต้ งั ไว้ เพื่อหาค าตอบ และเขีย น
สรุ ปผลที่ได้จากกิ จกรรมที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ ยงั การให้ตวั แทนนักเรี ยนออกมานาเสนอหน้าชั้น
เรี ยน มี การเฉลยคาตอบพร้ อมๆ กัน และทบทวนความรู ้ ไปพร้ อมๆ กัน ส่ งผลให้พฤติ กรรมการ
ตอบสนองของนักเรี ยนมีความสนใจมากในการได้ตอบคาถาม อาจมีการตอบที่ผิดเล็กน้อย แต่ครู ก็
ได้อธิ บายให้นกั เรี ยนฟั งอย่างเข้าใจ พร้ อมกันนี้ ยงั มีการซักถามและโต้ตอบถามข้อสงสัยต่างๆ จะ
เห็นได้วา่ นักเรี ยนมีความกล้าแสดงออกทางความคิดอย่างมาก
6. ด้านการฝึ กปฏิบตั ิในชั้นเรี ยนโดยครู คอยให้คาแนะนาและฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
พบว่าครู มีกิจกรรมที่สามารถให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิ และกิจกรรมที่เน้นการคิดวิเคราะห์เช่นกิจกรรม
การทดลอง ใบงาน นอกจากนี้ยงั มีการออกมานาเสนอ การช่วยเหลือเพื่อนภายในกลุ่มในภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย และที่สาคัญคือการสร้างแรงกระตุน้ ให้กบั นักเรี ยน เช่น การให้รางวัลสาหรับกลุ่ม
ที่ทางานเสร็ จก่อน และการดู แลอย่างใกล้ชิดทัว่ ถึ งทุกคน ส่ งผลให้พฤติกรรมการตอบสนองของ
นักเรี ยนมีการปฏิ บตั ิได้อย่างถู กต้อง มีส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิ มี การกระตือรื อร้ น และที่สาคัญคื อ
นักเรี ยนเริ่ มมีการสังเกตมากขึ้น และมีการคิดตามคาถามที่ครู คอยกระตุน้ อยูใ่ นการปฏิบตั ิกิจกรรม
ต่างๆ
7. ด้านการขยายความรู ้ หรื อนาความรู ้ ไปใช้ พบว่า ครู ใช้วิธีการอธิ บายถึ งการ
เชื่ อมโยงที่จะนาไปใช้ในชี วิตประจาวัน และได้ทาแผนผังความคิดในการสรุ ปผลและอภิปราย
เพิ่มเติมในกิ จกรรมที่สอนไว้ ส่ งผลให้นกั เรี ยนตอบสนองการฟั งอย่างตั้งใจ เข้าใจประโยชน์การ
นาไปใช้ได้เป็ นอย่างดี

224
ตารางที่ 27 สรุ ปการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู และพฤติกรรมการตอบสนองของนักเรี ยน
รายละเอียดผู้/
สั งเกต

ผู้บริหาร
สถานศึกษา

ครู พเี่ ลีย้ ง

-ครู มีนาเข้าสู่
บทเรี ยน โดย
การเล่านิทาน
ร้องเพลงใน
เนื้อหาที่จะสอน
แนะนาอุปกรณ์
การทดลองต่างๆ
นักเรี ยนทุกคน
ในห้องเรี ยนมี
ความรู ้สึกตื่นเต้น
มีความ
กระตือรื อร้น
สนุกสนาน
-อธิบายปฏิบตั ิใน -ครู มีการใช้สื่อ
2. ด้ านสิ่ งที่
การสอนมาให้
ผู้เรียนต้ องรู้ และ การดาเนิน
กิจกรรม ส่ งผล นักเรี ยนดู อธิบาย
ปฏิบัติได้
ให้การ
กิจกรรมด้วยปาก
ตอบสนองของ เปล่า
นักเรี ยนช่วยกัน -นักเรี ยนมีการ
คิด และลงมือ
ตอบสนองที่
ปฏิบตั ิ
แตกต่างกัน
ออกไป บางคนมี
ความสนใจ
ตื่นเต้น รับฟัง
อย่างตั้งใจ พร้อม
ทั้งมีการซักถาม
1. ด้ านการนาเข้ า
สู่ บทเรี ยนและ
เตรียมความ
พร้ อม

-ครู กระตุน้
ความสนใจโดย
การสนทนาถาม
ชื่อรายบุคคล
ร้องเพลง
-นักเรี ยนมี
ความสนใจ
กระตือรื อร้น
สนุกสนานกับ
การร้องเพลงและ
ทาท่าประกอบ

อาจารย์นิเทศก์

เพื่อนนักศึกษา
ครู

-ครู กระตุน้
ความสนใจโดย
การร้องเพลง
พร้อมทั้งมีการ
สาธิ ต เล่านิทาน
ตั้งคาถาม
-นักเรี ยน ปฏิบตั ิ
ตามคาสั่งที่ครู ได้
สั่งไว้ มีทกั ษะใน
การสังเกต มีความ
กล้าในการตั้ง
คาถาม

-ครู จะใช้รูปแบบ
ที่แตกต่างกัน
เช่นให้นกั เรี ยน
ร้องเพลง ทาท่า
ประกอบ เล่า
นิทาน
-นักเรี ยนมี
ความสนใจ
ตื่นเต้น
สนุกสนาน ร่ าเริ ง
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับกิจกรรมที่ทา

-ครู ให้นกั เรี ยน
แบ่งกลุ่มตาม
กิจกรรมที่มอบให้
มีการนาสื่ อมาให้
นักเรี ยนได้ดูแล้ว
ตั้งคาถามว่า
-นักเรี ยนมีสนใจ
ร่ วมกิจกรรมมี
ความกล้าในการ
ตอบคาถามที่ครู
ถามไว้

-ครู จะมีการชี้ แจง
ถึงในการเรี ยน
จัดกิจกรรม
การแบ่งกลุ่ม
มีการจัดทา
ข้อตกลงร่ วมกัน
-นักเรี ยนตื่นเต้น
โต้ตอบกับ
ครู ผสู ้ อน
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(ต่อ)
รายละเอียดผู้/
สั งเกต

ผู้บริหาร
สถานศึกษา

ครู พเี่ ลีย้ ง

3. ด้ านการ
ดาเนินการจัดการ
เรียนรู้

-ครู อธิ บาย
ขั้นตอนการทา
กิจกรรมให้
นักเรี ยนฟั งได้
อย่างชัดเจน มี
การจัดกลุ่ม
-นักเรี ยนมี
การออกแบ
กิจกรรมร่ วมกัน มี
ความกล้าใน
การพูด

-จัดกิจกรรมแบบ
มีส่วนร่ วมทั้ง
ห้องเรี ยน ปฏิบตั ิ
กิจกรรมทั้ง
การวาดภาพ เล่น
เกม และร้องเพลง
-นักเรี ยนมีส่วน
ร่ วมในทุกมิติใน
การดาเนินการ
จัดการเรี ยนรู ้ใน
ชั้นเรี ยน

4. ด้ านการทา
แบบอย่ าง

-ครู สาธิ ต
การทดลองให้ดู
-นักเรี ยนได้ลอง
ปฏิบตั ิโดยตนเอง
-นักเรี ยนมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ทุก
ขั้นตอน

อาจารย์ นิเทศก์

เพื่อนนักศึกษาครู

-ครู มีการแบ่งกลุ่ม
นักเรี ยนตาม
หมวดหมู่ พร้อม
ทั้งเดินตรวจดูใน
แต่ละกลุ่มที่ได้
แบ่งไว้
-นักเรี ยนสนใจ
ตื่นเต้น มี
ความกล้าใน
การแสดงความ
คิดเห็น ยกมือเพื่อ
ถามครู ในประเด็น
ที่มีขอ้ สงสัย
-ครู ได้เป็ น
-ครู มีการสาธิ ตใน -ครู มีการอธิ บาย
แบบอย่างให้
กิจกรรมที่ให้
กิจกรรม พร้อมทั้ง
นักเรี ยน
นักเรี ยนทา มี
มีแบบตัวอย่างให้
-นักเรี ยนศึกษา
การอธิ บายเพิ่มเติม นักเรี ยนได้ดูท้ งั ที่
จากใบความรู ้
-นักเรี ยนพยายาม เป็ นใบกิจกรรม
แสดงบทบาท
หาคาตอบโดยใช้ อุปกรณ์ที่จะใช้
สมมติ ครู และ
วิธีการสังเกต
-นักเรี ยน
นักเรี ยนศึกษา
ปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม ตอบสนองได้ดี มี
ร่ วมกัน
ด้วยความมุ่งมัน่
ความกระตือรื อร้น
-นักเรี ยนมีส่วน
ตั้งใจ มีความ
และตั้งใจทา
ร่ วมในการปฏิบตั ิ รับผิดชอบและรู ้จกั กิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ
ใฝ่ เรี ยนรู ้ตลอดเวลา
-ครู เดินดู
กระบวนการทางาน
ภายในกลุ่มต่างๆ
-นักเรี ยนตั้งใจ
เรี ยนรู ้ สนใจเข้า
ร่ วมกิจกรรมต่างๆ
ทุ่มเท อดทน ไม่ยอ่
ท้อต่อปัญหา
พยายามแก้ปัญหา
อุปสรรคจนสาเร็ จ
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(ต่อ)
รายละเอียดผู้/
สั งเกต

อาจารย์ นิเทศก์

เพื่อนนักศึกษาครู

-ครู กระตุน้
ความคิดอยู่
ตลอดเวลา และ
ให้นกั เรี ยนศึกษา
ใบกิจกรรม
-นักเรี ยนตอบ
คาถามหลัง
การทดลอง
พยายามคิด
ค้นหาคาตอบที่
ได้รับมอบหมาย
ครบถ้วน
-ครู ดูแลอย่าง
6. ด้ านการฝึ ก -ครู ทบทวนกิจกรรมให้ -ครู เตรี ยมความ
พร้อมอย่างดีดว้ ย ใกล้ชิด คอยตอบ
ปฏิบัตใิ นชั้น นักเรี ยนฟั งอีกครั้ง
-ครู เปิ ดโอกาสในแต่ละ การเตรี ยมสื่ อ
คาถามแนะนา
เรียน
กลุ่มออกมานาเสนอ
อุปกรณ์ ICT ให้ ให้นกั เรี ยน
แนะนาผลงานนักเรี ยน นักเรี ยนได้ปฏิบตั ิ -นักเรี ยนปฏิบตั ิ
ให้ดีมากขึ้น
ด้วยตนเอง
กิจกรรม ด้วย
-นักเรี ยนมีความ
-นักเรี ยนตื่นเต้น ความสนใจ ใฝ่ รู ้
กระตือรื อร้นช่วยกัน
และดีใจที่ได้ทา
และมุ่งมัน่ ใน
ทางานจนเสร็ จ และ
การทดลองโดยใช้ การทางาน
ออกมานาเสนอใน
อุปกรณ์ต่างๆด้วย
รู ปแบบที่แตกต่างกัน
ตนเอง

-ครู จะมีการตั้ง
คาถามให้นกั เรี ยน
พร้อมทั้งให้
นักเรี ยนจดบันทึก
คาถามที่ครู ได้ต้ งั
ไว้ เพื่อหาคาตอบ
-นักเรี ยนมีสนใจ
มีการตอบคาถาม
มีการตอบที่ผิด
เล็กน้อย แต่ครู กไ็ ด้
อธิ บายให้ฟังอย่าง
เข้าใจ
-ครู มีกิจกรรมที่
สามารถให้นกั เรี ยน
ได้ปฏิบตั ิ และ
กิจกรรมที่ที่เน้น
การคิดวิเคราะห์
-นักเรี ยนปฏิบตั ิได้
อย่างถูกต้อง มีส่วน
ร่ วมในการปฏิบตั ิ
กระตือรื อร้น และ
สังเกตมากขึ้น

5. ด้ านการ
ตรวจสอบ
ความเข้ าใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

ครู พเี่ ลีย้ ง

-ครู มีการเดินไป
ตรวจสอบ
ขั้นตอนการทากิจกรรม
-นักเรี ยนออกมา
นาเสนอ ครู มีการตั้ง
คาถามและสรุ ปผลที่ได้
ร่ วมกัน
-นักเรี ยนมีความเข้าใจ
ร่ วมกันในการออกมา
นาเสนอ

-ครู ใช้วิธีการให้
นักเรี ยนออกมา
นาเสนอชิ้นงาน
ของตนเองหน้าชั้น
เรี ยน
-นักเรี ยนสามารถ
ตอบคาถามได้ มี
การถามข้อสงสัย
ต่างๆ มีความ
ร่ วมมือ
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(ต่อ)
รายละเอียด/
ผู้สังเกต
7. ด้ านการ
ขยายความรู้
หรื อนา
ความรู้ ไปใช้

ผู้บริหารสถานศึกษา

ครู พเี่ ลีย้ ง

-ครู ได้ถามคาถามต่อ
นักเรี ยนว่า สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์
อะไรได้บา้ ง
-ครู ได้อธิ บายร่ วมกัน
สรุ ป พร้อมทั้งได้ให้
แรงเสริ มอย่างต่อเนื่อง
-ส่ งผลนักเรี ยนร่ วมกัน
สรุ ปผลกับครู

-ครู และนักเรี ยน
ร่ วมกันเชื่ อมโยง
ความรู ้ที่ได้เรี ยน
มา มีการซักถาม
ตั้งคาถาม
-นักเรี ยนเรี ยนรู ้
เป็ นไปอย่าง
สนุกสนาน มี
ส่ วนร่ วมในการ
ลงมือปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่างๆ
ด้วยความตั้งใจ
และกล้า
แสดงออก

อาจารย์นิเทศก์ เพื่อนนักศึกษาครู
-ครู และ
นักเรี ยนร่ วมกัน
สรุ ปความรู ้
เรื่ อง การใช้
ประโยชน์จาก
กิจกรรมที่ได้ทา
จากนั้นสุ่ ม
นักเรี ยนออกมา
สรุ ปประเด็นให้
เห็นในแต่ละ
ประเด็น

- ครู ใช้วธิ ีการ
อธิบายถึง
การเชื่อมโยงที่จะ
นาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
-นักเรี ยน
ตอบสนองการฟัง
อย่างตั้งใจ เข้าใจ
ประโยชน์
การนาไปใช้

ตอนที่ 4 ผลปรั บปรุ งและเสนอแนะการพั ฒนากระบวนทั ศน์ ชุ มชนการเรี ยนรู้ วิ ชาชี พครู เพื่ อ
เสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา
4.1 ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้ วิชาชี พ
ครู เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยาจากครู พเี่ ลีย้ ง และนักศึกษาครู
การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อ
เสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิ ตวิทยาจากครู พี่เลี้ ยง และนักศึ กษาครู ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็นของครู พี่เลี้ยง และนักศึกษาครู ที่มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามความคิ ดเห็ นของครู พี่เลี้ ยง จานวน 8 คน
และนักศึกษาครู จานวน 8 คน สอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ผลการประเมินความคิดเห็นแสดงดังตารางที่ 28

228

ตารางที่ 28 ผลการประเมินความคิดเห็นของครู พี่เลี้ยงเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา

ข้ อ

รายการ

1

มีความรู ้ ความเข้าใจในการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู (Professional learning
community) เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะภาพทางจิตวิทยา
มีความสามารถในการจัดการเรี ยน
การสอน ที่มีต่อการพัฒนากระบวน
ทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
เกิดสมรรถนะทางจิตวิทยา ที่มีต่อ
การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู
ได้รับข้อเสนอแนะและแนว
ทางแก้ไขด้านการจัดการเรี ยนการ
สอนจากผูร้ ่ วมพัฒนาวิชาชีพครู ที่มี
ต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา

2

3

4

ผลการประเมินระดับ
ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับ
คุณภาพสาหรับ
ครู พเี่ ลีย้ ง
นักศึกษาครู
S.D. ระดับ 𝐱̅
S.D. ระดับ
𝐱̅
4.50 .535 ดีมาก 4.63 0.52 ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

4.50

0.54

ดีมาก

4.50

0.54

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก
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ตารางที่ 28 ผลการประเมินความคิดเห็นของครู พี่เลี้ยงเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา (ต่อ)

ข้ อ
5

6

7

8

รายการ

ผลการประเมินระดับ
ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับ
คุณภาพสาหรับ
ครู พเี่ ลีย้ ง
นักศึกษาครู
S.D. ระดับ 𝐱̅
S.D. ระดับ
𝐱̅
4.38 0.74 ดีมาก 4.63 0.74 ดีมาก

นักศึกษาได้ดาเนินการปฏิบตั ิตาม
แผนการ/ปฏิทินการการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยาได้ระบุไว้
การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ 4.63
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา ช่วยให้
นักศึกษาครู ได้พฒั นาคุณลักษณะ
ความเป็ นครู เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
และสมรรถนะทางจิตวิทยา
การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ 4.63
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยาทาให้
นักศึกษาครู รู้สึกว่าไม่ได้เผชิ ญ
ปัญหาขณะฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
เพียงลาพัง
ความเหมาะสมในการนาแนวคิดมา 4.50
ใช้ในการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา

0.52

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

0.52

ดีมาก

4.75

0.46

ดีมาก

0.54

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก
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ตารางที่ 28 ผลการประเมินความคิดเห็นของครู พี่เลี้ยงเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา (ต่อ)

ข้ อ

รายการ

9

การพัฒนาวิชาชีพครู ตามขั้นตอน
สามารถให้ครู บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และสะท้อนถึงผูเ้ รี ยน
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพมีความ
เหมาะสม สามารถทาให้การเรี ยน
เรี ยนการสอนบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์
ระบบสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพ
ครู มีความเป็ นไปได้
มีความมุ่งหวังให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนมี
ความสาคัญและจาเป็ นต่อการพัฒนา
วิชาชีพครู และสะท้อนถึงผูเ้ รี ยน
การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของการพัฒนากระบวน
ทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ท่านคิดว่าการพัฒนากระบวนทัศน์
ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยามี
ความคุม้ ค่าในระดับใด

10

11
12

13

14

ผลการประเมินระดับ
ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับ
คุณภาพสาหรับ
ครู พเี่ ลีย้ ง
นักศึกษาครู
S.D. ระดับ 𝐱̅
S.D. ระดับ
𝐱̅
4.50 0.54 ดีมาก 4.75 0.46 ดีมาก

4.75

0.46

ดีมาก

4.50

0.76

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

4.75

0.46

ดีมาก

4.75

0.46

ดีมาก

4.50

0.54

ดีมาก

4.63

0.52

ดีมาก

4.50

0.54

ดีมาก

4.50

0.54

ดีมาก

4.75

0.46

ดีมาก

231
ตารางที่ 28 ผลการประเมินความคิดเห็นของครู พี่เลี้ยงเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา (ต่อ)

ข้ อ

รายการ

15

ภาพรวมหลังจากในการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยา มีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิ ผลต่อการพัฒนาวิชาชีพครู
ผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี
รวมเฉลีย่

ผลการประเมินระดับ
ผลการประเมินระดับ
คุณภาพสาหรับ
คุณภาพสาหรับ
ครู พเี่ ลีย้ ง
นักศึกษาครู
S.D. ระดับ 𝐱̅
S.D. ระดับ
𝐱̅
4.50 0.54 ดีมาก 4.88 0.35 ดีมาก

4.55

0.17

ดีมาก 4.64

0.12

ดีมาก

ผลการประเมินความคิดเห็นของครู พี่เลี้ ยงเกี่ ยวกับการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (x̅ =
4.55, S.D. = 0.17) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับดีมาก
ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาครู เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (x̅ =
4.64, S.D. = 0.12) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับดีมาก
โดยสรุ ป ผลการการประเมิ นความคิ ดเห็ นของครู พี่เลี้ ยงและนักศึ กษาครู เกี่ ยวกับการ
พัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา โดยรวมอยู่
ในระดับดีมาก (x̅ = 4.55, S.D. = 0.17), (x̅ = 4.64, S.D. = 0.12) แสดงให้เห็นว่าครู พี่เลี้ยงและ
นัก ศึ ก ษาครู เ ห็ น ด้ว ยกับ การพัฒ นากระบวนทัศ น์ ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิช าชี พ ครู เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะทางจิตวิทยา
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4.2 ผลการสั มภาษณ์ ผ้ บู ริหารสถานศึกษาและครู ผ้ สู อน
การวิเคราะห์ประเมินประสิ ทธิภาพการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพ
ครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ผูว้ ิจยั ได้ สัมภาษณ์ เชิ งลึ กถึงผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และ
ครู ผูส้ อนในประเด็นการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ หรื อแผนงาน ที่ส่งเสริ มให้ครู จดั การเรี ยนการ
สอนที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาการดาเนิ นการให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที่เน้นสมรรถนะทาง
จิตวิทยากับการนาไปพัฒนาเป็ นผลงานทางวิชาการและวิจยั พร้อมทั้งวิธีการในการขับเคลื่อนให้ครู
จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยา และการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาครู ให้เป็ นครู มือ
อาชี พ กับ การสนับ สนุ น การฝึ กอบรมหรื อ พัฒ นาครู นอกจากนี้ ยัง ได้มี ก ารสั ง เกตและบัน ทึ ก
พฤติกรรมการสอนของครู และพฤติกรรมการตอบสนองของนักเรี ยน ผลการศึกษาพบว่า
2.2.1 จากการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา และครู ผูส้ อนในประเด็น การกาหนด
นโยบาย กลยุทธ์ หรื อแผนงาน ที่ส่งเสริ มให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยา
โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มขยายผล กล่าวคือ
ก. กลุ่มตัวอย่ าง
จากการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งพบว่า การก าหนดนโยบายกลยุ ท ธ์ หรื อแผนงานที่
ส่ งเสริ มให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที่เน้นสมรรถนะทางจิ ตวิทยามี ความสาคัญมากต่อการจัดการ
เรี ยนการสอน เพราะจะช่วยในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน และยังเป็ นวิธีการ
ที่สามารถพัฒนาความเป็ นวิชาชีพครู โดยเฉพาะด้านการปรับตัวของอารมณ์ และความรู ้สึกที่ทาให้
เข้าใจความต้องการ ความสนใจของนักเรี ยนในแต่ละช่วงวัยมากขึ้น โดยพื้นฐานความเป็ นครู แต่ละ
คนนั้นจะมีคุณสมบัติความเป็ นนักจิตวิทยาอยูแ่ ล้ว แต่ปัญหาคือครู บางคนยังใช้วิธีการจัดการเรี ยน
การสอนในรู ปแบบเดิ มๆ จึ งไม่สามารถนาความรู ้ ดา้ นจิ ตวิทยามาปรับใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอนได้ ฉะนั้น ในการกาหนดนโยบายที่ส่งเสริ มให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที่เน้นสมรรถนะทาง
จิตวิทยานั้นควรมีมาตรการให้ครู ทาในสิ่ งที่มีอยู่น้ นั ให้เต็มความสามารถ โดยส่ งเสริ มและสร้ าง
จิตสานึกความตระหนักของครู และนักเรี ยนไปพร้อมๆ กัน ดังปรากฏในข้อค้นพบ ดังนี้
“ส่ งเสริ มและสร้ างจิ ตสานึ กความตระหนักของครู และนักเรี ยน รอบรู้ ในการจัดการเรี ยน
การสอน ตลอดทั้งมีการสร้ างเสริ มโรงเรี ยนแห่ งความสุข”
(ผู้บริ หารสถานศึกษา)
“การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยให้ คานึ กถึ งความแตกต่ างระหว่ าง
บุคคล และพัฒนาการนักเรี ยนตามช่ วงวัย”
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(ผู้บริ หารสถานศึกษา)
“โรงเรี ยนในโครงการปฏิ รูปการเรี ยนรู้ แผน AAR กิจกรรม Learning Walk Coaching &
Mentoring”
(ผู้บริ หารสถานศึกษา)
“การส่ งเสริ มให้ ครู จัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นสมรรถนะทางจิ ตวิทยามีความสาคัญในการ
จัดการเรี ยนการสอน เพราะจะช่ วยทาให้ บรรยากาศ เอื อ้ ในการจัดกิจกรรม กล่ าวคือนักเรี ยนมี
ความสุขและนักเรี ยนไม่ เครี ยดในการจัดกิจกรรม”
(ครู ผ้ สู อน)
“การกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ หรื อแผนงาน ที่ส่งเสริ มให้ ครู จัดการเรี ยนการสอนที่เน้ น
สมรรถนะทางจิตวิทยาอาจจะยังไม่ ต้องปรั บอะไรไปมาก เพียงแค่ ครู จะต้ องในสิ่ งที่มอี ยู่นั้น ให้ เต็ม
ความสามารถ”
(ครู ผ้ สู อน)
“มีความสาคัญต่ อการพัฒนาวิชาชีพครู ทาให้ ครู เกิดกัลยาณมิตรต่ อกัน เกิดความมุ่งมัน่ ใน
การจัดการเรี ยนการสอน”
(ครู ผ้ สู อน)
“การสอนที่เน้ นสมรรถนะทางจิตวิทยาสาหรั บครู มีส่วนสาคัญในการพัฒนาวิชาชีพครู
ช่ วยให้ ร้ ู เข้ าใจธรรมชาติความเจริ ญเติบโต ความต้ องการ การแก้ ปัญหา การปรั บตัวอารมณ์ และ
ความรู้ สึกของนักเรี ยน และสามารถนาความรู้ ที่ได้ มาจัดการเรี ยนการสอนได้ อย่ าง เหมาะสม
สอดคล้ องกับธรรมชาติ ความต้ องการ ความสนใจของนักเรี ยนในแต่ ละช่ วงวัย”
(ครู ผ้ สู อน )
“การส่ งเสริ มให้ ครู จัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นสมรรถนะทางจิตวิทยา ทาให้ ครู เข้ าใจตนเอง
และผู้เรี ยนมากขึน้ ”
(ครู ผ้ สู อน)
“สาคัญในการจัดการเรี ยนการสอน เพราะ จะช่ วยทาให้ บรรยากาศเอือ้ ในการจัดกิจกรรม
นักเรี ยนไม่ เครี ยดมีความสุขในการทากิจกรรม”
(ครู ผ้ สู อน)
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“ยังไม่ ต้องปรั บอะไรมาก เพียงแค่ ที่มที าให้ เต็มความสามารถ”
(ครู ผ้ สู อน)
“ได้ พัฒนาด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ให้ เหมาะสมกับวัยของผู้เรี ยน”
(ครู ผ้ สู อน)
จากข้อค้นพบข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า มุมมองทั้งผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผูส้ อนต่อ
ประเด็ นการก าหนดนโยบายกลยุท ธ์ หรื อแผนงาน ที่ ส่ ง เสริ มให้ครู จดั การเรี ย นการสอนที่ เน้น
สมรรถนะทางจิตวิทยามีความสอดคล้องกันว่ามีความสาคัญต่อการจัดการเรี ยนการสอนเพียงแต่
แนวทางและรู ปแบบนั้นอาจจะไม่มีรายละเอียดมากนัก นอกจากให้มีการส่ งเสริ มและสร้างจิตสานึ ก
ความตระหนักของครู และนักเรี ยน โดยเฉพาะครู ควรนาความรู ้ ดา้ นจิตวิทยาที่มีอยู่ในเบื้องต้นมา
ประยุกต์ในการจัดการเรี ยนสอนแก่นกั เรี ยนให้เต็มที่
ข. กลุ่มขยายผล
จากการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ขยายผลพบว่า การก าหนดนโยบายกลยุท ธ์ หรื อแผนงาน ที่
ส่ งเสริ มให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยามีความสาคัญที่ทาให้ครู ได้เข้าใจ
นักเรี ยนมากขึ้นซึ่ งส่ งผลให้ครู สามารถกาหนดวิธีการสอนนักเรี ยนได้อย่างเหมาะสม ดังปรากฏใน
ข้อค้นพบ ดังนี้
“ส่ งเสริ มผู้เรี ยนให้ เข้ าถึง ซึ่ งอัตลักษณ์ มที ักษะชีวิต และพัฒนาผู้เรี ยนให้ มคี วามรู้ ควบคู่
คุณธรรม รวมถึงการส่ งเสริ มผู้เรี ยนในสถานศึกษามีความพร้ อมเพื่อพัฒนาสู่อาเซียน”
(ผู้บริ หารสถานศึกษา)
“ทาให้ มีความเข้ าใจ ผู้เรี ยนในด้ านความสามารถในการเรี ยนรู้ ความเข้ าใจในพฤติ กรรม
ผู้เรี ยน ความแตกต่ างความต้ องการของผู้เรี ยน”
(ครู ผ้ สู อน)
“สามารถเข้ าใจธรรมชาติผ้ เู รี ยนมากขึน้ มีความภาคภูมิใจในชีวิต”
(ครู ผ้ สู อน)
จากข้อค้นพบข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า มุมมองทั้งผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผูส้ อนต่อ
ประเด็ นการก าหนดนโยบายกลยุท ธ์ หรื อแผนงาน ที่ ส่ ง เสริ มให้ครู จดั การเรี ย นการสอนที่ เน้น
สมรรถนะทางจิตวิทยามี ความสอดคล้องกันว่ามีความสาคัญต่อการจัดการเรี ยนการสอน ในขณะที่
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แนวทางและรู ปแบบของการกาหนดนโยบายยังไม่ปรากฏในข้อค้นพบ สิ่ งสาคัญที่พยายามนาเสนอ
คือ การเข้าถึงอัตลักษณ์ของผูเ้ รี ยนมากที่สุด
2.2.2 จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผสู ้ อนในประเด็น การดาเนินการ
ให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยา กับการนาไปพัฒนาเป็ นผลงานทางวิชาการ
และวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มขยายผลกล่าวคือ
ก. กลุ่มตัวอย่ าง
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า การดาเนินการให้ครู จดั การเรี ยนการสอน
ที่ เน้นสมรรถนะทางจิ ตวิทยาส่ งผลให้นัก เรี ย นมี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางในทางที่ ดีข้ ึ น โดยพบว่า
หลังจากที่ครู ใช้วิธีการสอนที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาทาให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้น สนใจ
การเรี ย น สามารถปรั บ ตัวเข้า กับ ผูอ้ ื่ น ได้ อยากมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ นแต่ ล ะครั้ ง
นักเรี ยนมีความสุ ขกับการเรี ยน สร้างบรรยากาศของห้องเรี ยนที่น่าอยูเ่ หมาะสมกับการใฝ่ หาความรู ้
ของนักเรี ยนเอง รวมทั้งสามารถยังช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนได้ดีข้ ึน ในส่ วนของครู ก็มี
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนารู ปแบบและวิธีการจัดการเรี ยนการสอนแก่นกั เรี ยนให้มีความเหมาะสม
โดยเน้นกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ ทา้ ทายหลากหลาย ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน
ในขณะที่ครู ก็มีการทบทวนหลักการปฏิบตั ิเป็ นประจา และนาผลการปฏิบตั ิมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั
เพื่อปรับปรุ งต่อยอด พัฒนาเป็ นผลงานทางวิชาการและวิจยั ดังปรากฏในข้อค้นพบ ดังนี้
“นักเรี ยน มีความสงบ มีสติ รั บรู้ ความรู้ สึกทางกายฟั งพูดถามด้ วยเจตนาต่ อการสร้ างเรี ยนรู้
ร่ วมกั น และกระจายการมี ส่ วนร่ วมอยู่ ร่ วมกั น อย่ า งเคารพ สร้ างสนามบวกต่ อ การเรี ยนรู้
กระตื อรื อร้ นอยากเรี ย น มีค วามสนุก สนานตามวัน มีทัก ษะเป็ นผู้ใ ฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย น ได้ เรี ย นจากแรง
บันดาลใจที่ครู มอบให้ สามารถปรั บเปลี่ยนพฤติ กรรมในเชิ งบวกได้ ด้วยตนเอง สาหรั บโยชน์ กับ
ครู ผ้ สู อนนั้น ครู มกี ารทบทวนหลักการปฏิ บัติเป็ นประจา AAR และได้ นาผลการปฏิ บัติของแต่ ละคน
แต่ ละชั้ นเรี ยนมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กัน และนาไปปรั บปรุ งต่ อยอดเสมอ เกิ ดการเรี ยนรู้ เป็ นวิ ถีใน
โรงเรี ยน สร้ างบรรยากาศให้ เอื อ้ ต่ อการเรี ยนรู้ จัดกิจกรรมท้ าทายหลากหลาย เน้ นผู้เรี ยนมีส่วนร่ วม
ในการเรี ยนรู้ เชิ งรุ ก Active Learning ครู ใจเย็นลงยอมรั บฟั งนักเรี ยนอย่ างตั้งใจสามารถออกแบบ
การเรี ยนรู้ ที่นักเรี ยนสนใจ”
(ผู้บริ หารสถานศึกษา)
“เกิดประโยชน์ โดยเข้ าใจถึงความแตกต่ างระหว่ างบุคคล และสามารถจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนได้ ตามความสนใจ และความถนัดของผู้เรี ยน เช่ น กิ จกรรมกลุ่ม และพัฒนาทาวิ จัยเพื่ อ
พัฒนาของผู้เรี ยนได้ ”

236
(ผู้บริ หารสถานศึกษา)
“นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้ น สนใจการเรี ยน มีส่วนร่ วมและมีความสุข ครู ผ้ สู อนมีการ
วางแผน วิเคราะห์ เนือ้ หา ปรึ กษา มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย (Coaching & Mentoring) ผลงาน
ครู แบบฝึ กเสริ มคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วม ป.5 บ้ านพักวิทยาศาสตร์ ”
(ผู้บริ หารสถานศึกษา)
“การนาไปพัฒนาเป็ นผลงานทางวิชาการและวิจัยจะทาให้ เกิ ดประโยชน์ ทาให้ นักเรี ยนมี
ความสุ ข มีบรรยากาศน่ าอยู่ และยังช่ วยยกระดับผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนได้ ดี พร้ อมทั้งยังเป็ นการ
สร้ างความร่ วมมือในการพัฒนาผลงานวิชาการไปได้ ด้วยดี”
(ครู ผ้ สู อน)
“สามารถทาให้ ครู ทราบถึงข้ อบกพร่ องของเด็กแต่ ละคน และสามารถปรั บเปลี่ยนเนือ้ หา
การสอนให้ เหมาะสมกับนักเรี ยน”
(ครู ผ้ สู อน)
“เกิดผลประโยชน์ ต่อนักเรี ยน คือ นักเรี ยนมีการเรี ยนรู้ อย่ างมีความสุข”
(ครู ผ้ สู อน)
“นักเรี ยนสามารถปรั บตัวเข้ ากับผู้อื่นได้ มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ มีผลสั มฤทธิ์
ทางการเรี ยนดีขึน้ ส่ วนครู สามารถเตรี ยมบทเรี ยน วิธีสอน จัดกิจกรรม การวัดประเมินผลได้
สอดคล้ องกับนักเรี ยน”
(ครู ผ้ สู อน )
“เกิดประโยชน์ ต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอน”
(ครู ผ้ สู อน)
“มีผลกับนักเรี ยนเพราะนักเรี ยนได้ เรี ยนอย่ างมีความสุข และสามารถพัฒนาตัวเองตาม
ศักยภาพ”
(ครู ผ้ สู อน)
“เกิดประโยชน์ ทาให้ นักเรี ยนมีความสุ ข บรรยากาศน่ าอยู่ ช่ วยยกระดับผลสั มฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน ให้ ความร่ วมมือในการพัฒนาผลงานวิชาการไปได้ ด้วยดี”
(ครู ผ้ สู อน)
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“เกิดผลประโยชน์ กับนักเรี ยน คือ นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ เสริ มสร้ างความรู้ ความสามารถ ความ
ถนัดตามความสนใจพั ฒนาทั ก ษะต่ างๆ เกิ ดประโยชน์ กั บครู คื อได้ พั ฒนาการจั ดการเรี ย นรู้ ให้
นักเรี ยน”
(ครู ผ้ สู อน)
จากข้อค้นพบข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ ผลจากการดาเนินการให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที่
เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยานั้นสามารถทาให้ครู เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (นักเรี ยน) มี
การพัฒนารู ปแบบวิธีการสอนโดยใช้จดั กิ จกรรมการเรี ยนการสอนได้ตามความสนใจ เน้นการมี
ส่ วนร่ วมของนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้ และความถนัดของผูเ้ รี ยนด้วย ซึ่ งจากผลการดาเนินการของครู
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นด้า นการเรี ย นของนัก เรี ย นในทางที่ ดี ข้ ึ น อย่ า งเห็ น ได้ชัด เมื่ อ วัด จาก
พฤติกรรมการเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนค่อนข้างดีข้ ึนตามลาดับ
ข.กลุ่มขยายผล
จากการสั มภาษณ์ กลุ่มขยายผลพบว่ า การดาเนิ นการให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที่เน้น
สมรรถนะทางจิตวิทยาส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และมีพฒั นาการที่ดีข้ ึนตามวัยของผูเ้ รี ยนได้
เป็ นอย่างดี นักเรี ยนได้รับการดู แลเอาใจใส่ จากมากขึ้ น ในขณะที่ครู ได้ทราบถึ งข้อบกพร่ องของ
ตนเองและพัฒนารู ป แบบการจัดการเรี ย นการสอนที่ ง่ า ยต่ อการเรี ย นรู ้ ข องนัก เรี ย นมากขึ้ น ดัง
ปรากฏในข้อค้นพบ ดังนี้
“ทาให้ นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ มีพัฒนาการที่ดีขึน้ ตามวัยของผู้เรี ยนได้ เป็ นอย่ างดี รวมถึ ง
ครู ผ้ สู อนมีรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนง่ ายต่ อการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนมากยิ่งขึน้ ”
(ผู้บริ หารสถานศึกษา)
“นักเรี ยนได้ รับการดูแลเอาใจใส่ มากขึน้ พร้ อมทั้งได้ รับการพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู้ มาก
ขึน้ ส่ วนครู นั้น ได้ สารวจข้ อบกพร่ องของตนเองและสามารถพัฒนาการสอนของตนเองได้ ”
(ครู ผ้ สู อน)
“สามารถส่ งเสริ มนักเรี ยนได้ ตามความถนัดและตามศักยภาพของนักเรี ยนได้ เป็ นอย่ างดี”
(ครู ผ้ สู อน)
จากข้อค้นพบข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ ผลจากการดาเนิ นการให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที่
เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยานั้นสามารถพัฒนานักเรี ยนให้มีการเรี ยนที่ดีข้ ึนผ่านกิ จกรรมการเรี ยน
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การสอนที่ ให้ทุกคนได้เรี ยนรู ้ ร่วมกัน โดยที่ครู มีการจัดกิ จกรรมที่ หลากหลายให้แก่ นกั เรี ยนตาม
ความถนัดและตามศักยภาพของนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
2.2.3 จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผสู ้ อนในประเด็น การขับเคลื่อนให้
ครู จดั การเรี ยนการสอนที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาโดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างและ
กลุ่มขยายผล กล่าวคือ
ก. กลุ่มตัวอย่ าง
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า การขับเคลื่อนให้ครู จดั การเรี ยนการสอน
ที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยานั้น สามารถสร้ างการเปลี่ยนแปลงทางในทางที่ดีข้ ึน หากครู ได้มีการ
ปฏิบตั ิในหน้าที่ของตนเองอย่างสุ ดความสามารถ เพราะการขับเคลื่อนจะชี้ ให้เห็นถึงวิธีการต่างๆ ที่
หลากหลายในการเข้าใจนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี ดังปรากฏในข้อค้นพบ ดังนี้
“ใช้ กระบวนการ (Professional Learning Communities) PLC ที่เกิดจากการทางานจริ งแล้ ว
นามาแลกเปลี่ยนเรี ย นรู้ ร่ วมกัน และการใช้ จิตวิ ทยาเชิ งบวกเพื่ อจั ดการเรี ย นรู้ ให้ สอดคล้ องกั บ
ธรรมชาติของสมอง”
(ผู้บริ หารสถานศึกษา)
“ให้ ครู ได้ รับการอบรมสั มมนาทางด้ าน จิ ตวิทยาสาหรั บเด็ก เพื่อขับเคลื่อนสมรรถนะทาง
จิตวิทยาสาหรั บครู ”
(ผู้บริ หารสถานศึกษา)
“ระบบการนิเทศที่ชัดเจน การปฏิ บัติงานเป็ นทีม กิจกรรม Learning Walk เพราะเป็ นการ
สร้ างทีมงาน การชีแ้ นะ ช่ วยเหลือและให้ คาปรึ กษาซึ่ งกันและกัน”
(ผู้บริ หารสถานศึกษา)
“วิธีการในการขับเคลื่ อน คื อเน้ นให้ ครู เป็ นกัลยาณมิตร พูดดีๆ กับเด็กนักเรี ยน ใช้ เทคนิ ค
เชิ งบวกในการพูด การสอน”
(ครู ผ้ สู อน)
“ให้ ครู รักเด็ก ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ นักเรี ยนรั กครู เพื่อสร้ างความเป็ นกันเองระหว่ างครู
กับนักเรี ยน”
(ครู ผ้ สู อน)
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“ทางโรงเรี ยนมีระบบการคัดกรองนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล เพื่อเข้ าใจธรรมชาติ ความ
ต้ องการ การปรั บตัว อารมณ์ และความรู้ สึกของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล”
(ครู ผ้ สู อน )
“เสริ มสร้ างขวัญ และกาลังใจในการทางาน”
(ครู ผ้ สู อน)
“มีการจัดการเรี ยนการสอนแบบ BBL PBL”
(ครู ผ้ สู อน)
“เน้ นให้ ครู เป็ นกัลยาณมิตร พูดดีกับเด็กใช้ เทคนิคเชิ งบวกในการพูด การสอน”
(ครู ผ้ สู อน)
“ทางโรงเรี ยนมีวิธีการขับเคลื่อนให้ ครู จัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นสมรรถนะทางจิตวิทยา
สาหรั บครู คื อ ให้ ครู แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กันในการจัดการเรี ยนรู้ ”
(ครู ผ้ สู อน)
“ในการขับเคลื่อน จะเน้ นให้ ครู จัดการเรี ยนรู้ ตามธรรมชาติของผู้เรี ยน”
(ครู ผ้ สู อน)
จากข้อค้นพบข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ ผลจากการขับเคลื่อนให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที่
เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยานั้น ทางโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หาร และครู มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ
การสร้ า งเทคนิ ค เชิ ง บวกในการจัดการเรี ย นการสอน พร้ อมทั้ง มี ก ารสร้ า งความเป็ นกันเอง มี
กัลยาณมิตรกับเด็กนักเรี ยนอย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่อง
ข. กลุ่มขยายผล
จากการสัมภาษณ์กลุ่มขยายผลพบว่า ประเด็นการขับเคลื่อนให้ครู จดั การเรี ยนการสอน
ที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยานั้น ครู และผูบ้ ริ หารพยายามจะชี้ ให้เห็ นถึ งเทคนิ คต่างๆ ที่ควรทาใน
การจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ดังปรากฏในข้อค้นพบ ดังนี้
“การจัดการเรี ยนรู้ โดยผู้เรี ยนลงมือปฏิ บัติจริ งด้ วยตนเอง โดยการใช้ จิตวิทยาให้ เหมาะสม
ตามวัยของผู้เรี ยนในการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ มปี ระสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึน้ ”
(ผู้บริ หารสถานศึกษา)
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“จัดให้ มกี ารนิเทศก์ ครู ผ้ สู อน และปรึ กษาปั ญหาของนักเรี ยนแต่ ละช่ วงชั้น จากนั้นให้ ครู มี
การคัดกรองนักเรี ยน เพื่อให้ ทราบถึงความสามารถในการเรี ยนรู้ ความแตกต่ างของผู้เรี ยน”
(ครู ผ้ สู อน)
“จัดอบรมเทคนิควิธีการสอน การเสริ มแรง ให้ กาลังใจนักเรี ยน การปรบมือ คาชมต่ างๆ”
(ครู ผ้ สู อน)
จากข้อค้นพบข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ ผลจากการขับเคลื่อนให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที่
เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยานั้น ครู สามารถเห็นธรรมชาติของนักเรี ยนในการจัดการเรี ยนการสอน
โดยครู จะใช้การขับเคลื่อนที่แตกต่างกันออกไป อาทิ การเสริ มแรง การปรบมือให้กาลังใจ มีคาชม
ต่างๆ เมื่อนักเรี ยนได้แสดงความคิดเห็นทั้งระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน
2.2.4 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผูส้ อนในประเด็น การฝึ กอบรม
หรื อพัฒนาครู ให้เป็ นครู มืออาชี พ กับการสนับสนุ นการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาครู โดยแบ่งออกเป็ น 2
กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มขยายผล กล่าวคือ
ก. กลุ่มตัวอย่ าง
จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า ประเด็น การฝึ กอบรมหรื อพัฒนาครู ให้
เป็ นครู มืออาชีพ กับการสนับสนุนการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาครู ที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาส่ งผลให้
นัก เรี ย นและครู มี ท ัก ษะใหม่ ๆ ในการเรี ย นรู ้ อ ยู่ตลอดเวลา พร้ อมทั้ง ยัง สามารถสอดคล้องกับ
ความสามารถในตัวนักเรี ยนที่ หลากหลาย เพราะสิ่ งสาคัญในการเรี ย นคื อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนให้ดีข้ ึ น โดยพบว่า นักเรี ยนมีความกระตื อรื อร้ น สนใจการเรี ยน และครู ก็เป็ นมิ ตร
ผูป้ กครอง ชุมชน ก็จะร่ วมกันดูแลได้อย่างดีเช่นกัน ดังปรากฏในข้อค้นพบ ดังนี้
“การสร้ างวุฒิภาวะความเป็ นครู สามารถ Active สอดคล้ องกับธรรมชาติสมอง BBL สร้ าง
กระบวนการ PLC ที่เข้ มแข็ง และการจัดการเรี ยนการสอน BBL และ PBL (Problem Based
Learning) รู ปแบบทักษะใหม่ ที่ต่างจากเดิมเท่ าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก”
(ผู้บริ หารสถานศึกษา)
“พัฒนากิจกรรมLearning Walk เพราะเป็ นการสร้ างทีมงาน การชีแ้ นะ ช่ วยเหลือและให้
คาปรึ กษาซึ่ งกันและกัน”
(ผู้บริ หารสถานศึกษา)
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“จิตวิทยาสาหรั บครู เพื่อขับเคลื่อนการเรี ยนการสอนที่เน้ นสมรรถนะทางจิ ตวิทยาสาหรั บ
ครู ”
(ผู้บริ หารสถานศึกษา)
“การสนับสนุนการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาครู มีความเหมาะสม เพราะครู จะได้ มีความเข้ าใจ
ได้ มีส่วนร่ วมในการพัฒนา นอกจากนีย้ ังต้ องมีการเน้ นกิ จกรรมที่จะช่ วยพัฒนาผลสั มฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน”
(ครู ผ้ สู อน)
“มีความเหมาะสม เพราะทาให้ ครู กับชุมชน มีบทบาทหน้ าที่ที่ต้องดูแลบุตรหลานของตน
ได้ ในขณะเดียวกันเมื่อครู เป็ นมิตร ผู้ปกครอง ชุมชน ก็จะร่ วมกันดูแลได้ อย่ างดีเช่ นกัน ”
(ครู ผ้ สู อน)
“มีความเหมาะสม เพราะครู ผ้ สู อนจะได้ มแี หล่ งในการพัฒนาความรู้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน”
(ครู ผ้ สู อน )
“มีความสาคัญ เพราะในอาชีพครู นอกจากกรรยาบรรณวิชาชีพแล้ ว ยังมีหลายบทบาทที่
ต้ องมีการวางแผน เตรี ยมความพร้ อมในการจัดการเรี ยนการสอน ฉะนั้นการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาครู
จึงมีความสาคัญ”
(ครู ผ้ สู อน)
“มีความเหมาะสม เพราะทาให้ ครู มกี ารพัฒนาตนเอง”
(ครู ผ้ สู อน)
“มีความเหมาะสม เพราะครู ได้ มคี วามเข้ าใจ ได้ มสี ่ วนร่ วมกับกิจกรรม ช่ วยกันพัฒนา
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน”
(ครู ผ้ สู อน)
“การพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้ วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทาง
จิตวิทยา มีความเหมาะสมคือ ครู จะสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้ อย่ างต่ อเนื่อง ส่ งผลให้
การจัดการเรี ยนรู้ ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ตามความถนัด และความสนใจ”
(ครู ผ้ สู อน)
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“มีความเหมาะสม เพราะ ครู ผ้ สู อนจะได้ มสี ่ วนร่ วมในการพัฒนา มีความพร้ อมในการ
จัดการเรี ยนการสอน”
(ครู ผ้ สู อน)
จากข้อค้นพบข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ การฝึ กอบรมหรื อพัฒนาครู ให้เป็ นครู มืออาชีพกับ
การสนับสนุ นการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาครู ที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยานั้น มีความเหมาะสม เนื่ อง
ด้วยกระบวนทัศน์ ก ารพัฒนาชุ ม ชนแห่ ง การเรี ยนรู ้ น้ นั สามารถทาให้นักเรี ย นมี ก ารพัฒนาอย่า ง
ต่อเนื่ อง ส่ งผลให้การจัดการเรี ยนรู ้ เกิ ดการเรี ยนรู ้ ตามความถนัดของผูเ้ รี ยน ไม่เพียงแค่ผูเ้ รี ยนที่
สามารถเห็ นผลการพัฒนา แต่ยงั ส่ งผลให้ผูส้ อนสามารถออกแบบการจัดการชุ มชนการเรี ยนรู ้ ที่
หลากหลาย ตามสถานการณ์และบทบาทในแต่ละขั้นตอนของการเรี ยน
ข. กลุ่มขยายผล
จากการสัมภาษณ์กลุ่มขยายผลพบว่า ประเด็นการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาครู ให้เป็ นครู มือ
อาชี พ กับการสนับสนุ นการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาครู ตามการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นสมรรถนะ
ทางจิตวิทยาส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ พัฒนาการรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ทนั ต่อสิ่ งใหม่ๆ
อยูเ่ สมอ พร้อมทั้งยังทาให้เกิดการมีส่วนร่ วมกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนของนักเรี ยน ดังปรากฏใน
ข้อค้นพบ ดังนี้
“พัฒนารู ปแบบการสอน เพราะว่ า เป็ นการพัฒนาผู้เรี ยนให้ เกิดการเรี ยนรู้ สิ่ งใหม่ ๆ เพิ่มขึน้
และลดบทบาทหน้ าที่ครู โดยการเพิ่มบทบาทของผู้เรี ยน”
(ผู้บริ หารสถานศึกษา)
“เหมาะสม เพราะทาให้ ครู มีความเข้ าใจผู้เรี ยน ผู้ปกครอง ชุมชนในบทบาทหน้ าที่ที่มีต่อ
การเรี ยนและการศึกษาการยอมรั บฟั งความคิ ดเห็น การทางานร่ วมกับผู้อื่น การช่ วยเหลือซึ่ งกันและ
กัน ในการนาไปสู่การแก้ ไขปั ญหา”
(ครู ผ้ สู อน)
“มีความเหมาะสม เพื่อครู ได้ พัฒนาตนเอง รู้ จักตนเองและเข้ าใจนักเรี ยน”
(ครู ผ้ สู อน)
จากข้อค้นพบข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ การฝึ กอบรมหรื อพัฒนาครู ให้เป็ นครู มืออาชีพตาม
การเรี ยนการสอนที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยานั้น มีความเหมาะสม เนื่ องจากการพัฒนาการเรี ยน
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การสอนของครู สามารถพัฒนาทั้งผูเ้ รี ยน และครู ผูส้ อนไปพร้ อมๆ กัน และยังทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้
แบบใหม่ๆ ระหว่างผูเ้ รี ยนและครู ผสู ้ อน
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผูส้ อนจากกลุ่ มตัวอย่างและกลุ่ มขยายผล
สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 29

ตารางที่ 29 สรุ ปผลการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อนกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มขยายผล
ประเด็นการสั มภาษณ์

ผู้บริหารสถานศึกษา

ครู ผ้ สู อน

1.การกาหนดนโยบาย
กลยุทธ์ หรื อแผนงานที่
ส่ งเสริมให้ ครู จัด
การเรียนการสอนที่เน้ น
สมรรถนะทางจิตวิทยา

- ส่ งเสริ มให้ครู จดั การเรี ยน
การสอนที่เน้นสมรรถนะทาง
จิตวิทยาที่มีความสอดคล้องกัน
มีความสาคัญต่อการจัดการเรี ยน
การสอนทาให้ครู เข้าใจนักเรี ยน
มากขึ้น

- แนวทางและรู ปแบบใน
การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น
สมรรถนะทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ
นโยบาย กลยุทธ์ หรื อแผนงาน
อาจจะไม่ตอ้ งมีรายละเอียด
มากนัก

- ส่ งเสริ มและสร้างจิตสานึก
ความตระหนักในการจัด
การเรี ยนการสอนของครู และ
นักเรี ยน

แนวทางการปรับปรุ ง
และข้ อเสนอแนะ

- มุมมองทั้งผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อนต่อประเด็น
การกาหนดนโยบายกลยุทธ์ หรื อแผนงาน ที่ส่งเสริ มให้ครู
จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยามีความ
สอดคล้องกันว่ามีความสาคัญต่อการจัดการเรี ยนการสอน
เพียงแต่แนวทางและรู ปแบบนั้นอาจจะไม่มีรายละเอียดมาก
นัก นอกจากให้มีการส่ งเสริ มและสร้างจิตสานึกความ
- ครู นาความรู ้ดา้ นจิตวิทยาที่มี ตระหนักของครู และนักเรี ยน โดยเฉพาะครู ควรนาความรู ้ดา้ น
อยูใ่ นเบื้องต้นมาประยุกต์ใน จิตวิทยาที่มีอยูใ่ นเบื้องต้นมาประยุกต์ในการจัดการเรี ยนสอน
การจัดการเรี ยนการสอน แก่ แก่นกั เรี ยนให้เต็มที่
นักเรี ยนให้เต็มที่
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ตารางที่ 29 สรุ ปผลการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อนกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มขยายผล (ต่อ)
ประเด็นการสั มภาษณ์

ผู้บริหารสถานศึกษา

2.การดาเนินการให้ ครู
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ น
สมรรถนะทางจิตวิทยากับ
การนาไปพัฒนาเป็ นผลงาน
ทางวิชาการและวิจัย

- เกิดประโยชน์แก่ผเู ้ รี ยน
ทาให้ผเู ้ รี ยนได้เสริ มความรู ้
ความสามารถ ช่วยยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน

ครู ผ้ สู อน

แนวทางการปรับปรุ ง
และข้ อเสนอแนะ

- ทาให้ครู เข้าใจความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
(นักเรี ยน)

- ผลจากการดาเนินการให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที่เน้นสมรรถนะ
ทางจิ ตวิทยานั้นสามารถท าให้ค รู เข้าใจถึ ง ความแตกต่ างระหว่า ง
บุคคล (นักเรี ยน) มีการพัฒนารู ปแบบวิธีการสอนโดยใช้จดั กิจกรรม
การเรี ยนการสอนได้ต ามความสนใจ เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของ
- ผูเ้ รี ยนมีการพัฒนา
- รู ปแบบวิธีสอน กิจกรรม ทางการเรี ยนรู ้ที่ดีข้ นั และ นัก เรี ย นในการเรี ย นรู ้ และความถนัด ของผู ้เ รี ย นด้วย ซึ่ งจากผล
ตามความสนใจ ความถนัด ผูส้ อนได้พฒั นาตนเองและ การด าเนิ น การของครู ส่ ง ผลให้เ กิ ดการเปลี่ ย นด้า นการเรี ย นของ
นักเรี ยนในทางที่ดีข้ ึนอย่างเห็นได้ชดั เมื่อวัดจากพฤติกรรมการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนมี พัฒนารู ปแบบการเรี ยน
ความสุ ข
การสอนที่มีคุณภาพมาก และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนค่อนข้างดีข้ ึนตามลาดับ
ขึ้น
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ตารางที่ 29 สรุ ปผลการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อนกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มขยายผล (ต่อ)
ประเด็นการสั มภาษณ์

ผู้บริหารสถานศึกษา

3.การขับเคลื่อนให้ ครู - ครู ผสู ้ อนเป็ นกัลยาณมิตรต่อกัน
จัดการเรียนการสอนที่ (ปรึ กษา/แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ต่อกัน)
และครู เป็ นกัลยาณมิตรต่อผูเ้ รี ยนใน
เน้ นสมรรถนะทาง
การจัดการเรี ยนการสอนใช้เทคนิคเชิง
จิตวิทยา
บวกในการจัดการเรี ยนการสอน

ครู ผ้ สู อน
- จัดการเรี ยนรู ้โดยผูเ้ รี ยนลงมือ
ปฏิบตั ิจริ งตามความสามารถ
และความแตกต่างของผูเ้ รี ยนใช้
เทคนิควิธีการสอนแบบให้
กาลังใจผูเ้ รี ยน

แนวทางการปรับปรุ ง
และข้ อเสนอแนะ
- ผลจากการขับเคลื่อนให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที่เน้น
สมรรถนะทางจิตวิทยานั้น ทางโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หาร และ
ครู มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ การสร้างเทคนิ ค
เชิงบวกในการจัดการเรี ยนการสอน พร้อมทั้งมีการสร้าง
ความเป็ นกันเอง มีกลั ยาณมิตรกับเด็กนักเรี ยนอย่าง
สม่าเสมอ และต่อเนื่อง

- ครู พฒั นาตนเองแสวงหาความรู ้และ - เปิ ดมุมมองการจัดการเรี ยนรู ้ - กระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชนการเรี ยนรู ้น้ นั สามารถ
4.การฝึ กอบรมหรื อ
ที่หลากหลาย ผูป้ กครอง ชุมชน ทาให้นกั เรี ยนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดการชุมชน
พัฒนาครู ให้ เป็ นครู มือ ประสบการณ์ เพื่อจัดการเรี ยนรู ้ที่
แปลกใหม่ตามความถนัดของผูเ้ รี ยน มีส่วนร่ วมในการปฏิสัมพันธ์ การเรี ยนรู ้
อาชีพกับการ
ระหว่างกัน
สนับสนุนการ
ฝึ กอบรมหรื อพัฒนา
ครู
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ตารางที่ 29 สรุ ปผลการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อนกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มขยายผล (ต่อ)
ประเด็นการสั มภาษณ์
4.การฝึ กอบรมหรื อพัฒนาครู ให้
เป็ นครู มืออาชี พกับการสนับสนุน
การฝึ กอบรมหรื อพัฒนาครู

ผู้บริหารสถานศึกษา

ครู ผ้ สู อน

- ครู พฒั นาตนเองแสวงหาความรู ้
- เปิ ดมุมมองการจัดการเรี ยนรู ้ที่
และประสบการณ์ เพื่อจัดการเรี ยนรู ้ หลากหลาย ผูป้ กครอง ชุมชน มีส่วนร่ วม
ที่แปลกใหม่ตามความถนัดของ
ในการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน
ผูเ้ รี ยน

แนวทางการปรับปรุ ง
และข้ อเสนอแนะ
- กระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชน
การเรี ยนรู ้น้ นั สามารถทาให้
นักเรี ยนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ส่ งผลให้การจัดการเรี ยนรู ้เกิด
การเรี ยนรู ้ตามความถนัดของ
ผูเ้ รี ยน
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จากตารางที่ 29 พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อนส่ งเสริ มให้ครู จดั การเรี ยนการ
สอนที่ เน้น สมรรถนะทางจิ ตวิท ยา เนื่ องจากครู ไ ด้มี ก ารพัฒนาตนเองเพื่ อ สร้ างจิ ตส านึ ก ความ
ตระหนักในการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยามี
ความสาคัญต่อการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมากเพราะทาให้ครู เข้าใจนักเรี ยนมากขึ้ น โดยการ
ดาเนินการให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาเป็ นการเพิ่มบทบาทชุ มชนแห่ ง
การเรี ยนรู ้ เปิ ดรับการเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ใหม่ท้ งั ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนปรึ กษาแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ต่อ
กันและครู เป็ นกัลยาณมิตรต่อผูเ้ รี ยนในการจัดการเรี ยนการสอนช่ วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน ใช้เทคนิคเชิงบวกในการจัดการเรี ยนการสอนทาให้ผเู ้ รี ยนมีความสุ ข

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จ ัย เรื่ อ ง “ การพัฒ นากระบวนทัศ น์ ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิช าชี พ ครู เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะทางจิตวิทยา ” ใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนา (R&D: research and development รู ปแบบ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method) ดาเนิ นการวิจยั แบ่งเป็ น 4 ระยะ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research : R₁) ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis : A)
สาหรับการออกแบบการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยา
ขั้น ตอนที่ 2 การพัฒ นา (Development:

D₁) ออกแบบและพัฒ นา (Design

and

Development) เป็ นการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R₂) ทดลองใช้ (Implementation : I) การพัฒนากระบวน
ทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาไปทดลองใช้ในสถานการณ์
จริ ง
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D₂) ประเมินผล (Evaluation : E) การพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ในการวิจยั ครั้งนี้ ทาการเก็บข้อมูลทั้งในส่ วนที่เป็ นเชิ งปริ มาณจากแบบประเมินและส่ วนที่
เป็ นข้อมูลเชิ งคุ ณภาพ จากการสังเกต และการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง โดยมีก ลุ่ม ตัวอย่า งที่ใ ช้ใ น
การวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ 1) นักศึกษาชั้นปี ที่ 5 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี ที่
กาลังฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู เต็มรู ปแบบ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2559 ในสาขากลุ่ม วิช าวิทยาศาสตร์ ที่ได้จากการเลื อกแบบเจาะจง จานวน 8 คน โดยใช้เกณฑ์
เป็ นนัก ศึก ษาครู ที่ผูว้ ิจยั รับ ผิดชอบในการนิ เทศ ติดตาม โดยได้รับ ผิดชอบทั้ง หมด 4 โรงเรี ย น
แบ่งเป็ น โรงเรี ยนขนาดเล็ก โรงเรี ยนขนาดกลางและโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ได้แก่ นักศึกษาครู กลุ่ม
ทดลอง จ านวน 6 คน ทั้ง หมด 3 โรงเรี ย น และนัก ศึก ษาครู ก ลุ ่ม ขยายผล จ านวน 2 คน 1
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โรงเรี ยน 2) ครู พี่เลี้ ยงที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เป็ นครู พี่เลี้ ยงนักศึกษาครู ในโรงเรี ยนเครื อข่ายที่
ร่ ว มพัฒ นาวิช าชี พ ครู ข องนัก ศึก ษาครู มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี ภาคเรี ย นที ่ 1 ปี
การศึกษา 2559 ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จานวน 8 คน โดยใช้เกณฑ์เป็ นครู พี่เลี้ ยงที่เป็ นผู ้
ร่ ว มพัฒ นาวิช าชี พ ครู ทาหน้า ที่รับ ผิด ชอบในการนิ เ ทศ ติด ตาม ทั้ง หมด 4 โรงเรี ย น แบ่ง เป็ น
โรงเรี ย นขนาดเล็ก โรงเรี ย นขนาดกลาง และโรงเรี ย นขนาดใหญ่ ได้แก่ ครู พี่เลี้ ย งกลุ่ม ทดลอง
จานวน 6 คน ทั้ง หมด 3 โรงเรี ย น และครู พี่เ ลี้ ย งกลุ ่ม ขยายผล จานวน 2 คน 1 โรงเรี ย น 3)
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้รับมอบหมายหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุ น และผูร้ ่ วมพัฒนาวิชาชี พครู นกั ศึกษา
ครู ในโรงเรี ยนเครื อข่ายที่ร่วมพัฒนาวิชาชี พครู ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี
ภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึก ษา 2559 ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จานวน 4 คน โดยใช้เกณฑ์เป็ น
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ผูเ้ ป็ นสนับสนุ น และผูร้ ่ วมพัฒนาวิชาชี พครู ทาหน้าที่รับผิดชอบ ในการ
นิ เ ทศ ติด ตาม ทั้ง หมด 4 โรงเรี ย น แบ่ง เป็ น โรงเรี ย นขนาดเล็ก โรงเรี ย นขนาดกลาง และ
โรงเรี ย นขนาดใหญ่ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษากลุ่มทดลอง จานวน 3 คน ทั้งหมด 3 โรงเรี ย น
และผูบ้ ริ หารสถานศึกษากลุ่มขยายผล จานวน 1 คน 1 โรงเรี ยน 4) อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษาครู
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี จานวน 1 คน
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สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ผลการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทาง
จิตวิทยา พบว่า การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทาง
จิตวิทยา (PLEASE MODEL) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 Planning: P ขั้นที่ 2 Leading
instruction: L ขั้นที่ 3 Empowerment: E ขั้นที่ 4 Assessment: A ขั้นที่ 5 Standard: S และ ขั้นที่ 6
Evaluation: E ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผูส้ อน และครู พี่เลี้ ยง เพื่อให้ได้ขอ้ มูล (Actual) จากผูท้ ี่
สัมภาษณ์ (ตัวแทนผูใ้ ห้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับการติ ดตาม ช่ วยเหลื อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา สร้างความเชื่ อมัน่ และความไว้วางใจโดยไม่
มีการประเมินผล (Peer Watching) ตามด้วยการให้ขอ้ เสนอแนะอย่างสร้ างสรรค์กบั นักศึกษาครู
รวมถึ งเพื่อนนักศึกษาสามารถให้ขอ้ สังเกตต่างๆ ระหว่างกันได้ เพื่อฝึ กสะท้อนผลในการพัฒนา
(Peer Feedback) ซึ่ งตลอดกระบวนการมี ผูเ้ ชี่ ยวชาญช่ วยให้ขอ้ เสนอแนะ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ ยง เพื่อนนักศึ กษาครู (Peer Coaching) เป็ นผูด้ ู และให้คาปรึ กษาแนะนา
(Mentor)
ขั้น Planning : P เป็ นการศึ กษาแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลพื้นฐาน สมรรถนะ
จิตวิทยาที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยน และร่ วมกันวางแผนพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่
เลี้ยง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching) ผูว้ ิจยั ให้มีความรู ้ความสามารถ มีทกั ษะตามการพัฒนา
วิชาชีพครู (การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา)
คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ยง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching) ร่ วมมือกัน
วิเคราะห์สภาพและปัญหาของการดูแลให้คาปรึ กษานักศึกษาครู สภาพและปั ญหาด้านกระบวนของ
การนิ เทศนักศึกษาครู และกระบวนการในการให้คาปรึ กษาในขณะฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เต็ม
รู ปแบบ ตลอดจนศึ กษาความต้องการในการพัฒนาวิชาชี พ ครู และร่ วมกันกาหนดสิ่ งที่ มี ความ
จาเป็ นและควรได้รับ การพัฒนา โดยเริ่ มต้นแบบสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ
จาเป็ น (Need Assessment) จากเลือกแบบเจาะจง จานวน 8 คน โดยใช้เกณฑ์เป็ นครู พี่เลี้ยงที่เป็ นผู ้
ร่ ว มพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู ท าหน้า ที่ รับ ผิ ดชอบในการนิ เ ทศ ติ ดตาม ทั้ง หมด 4 โรงเรี ย น แบ่ ง เป็ น
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โรงเรี ย นขนาดเล็ก โรงเรี ย นขนาดกลาง และโรงเรี ย นขนาดใหญ่ ได้แก่ ครู พี่ เลี้ ยงกลุ่ มทดลอง
จานวน 6 คน ทั้งหมด 3 โรงเรี ยน และครู พี่เลี้ยงกลุ่มขยายผล จานวน 2 คน 1 โรงเรี ยน 3) ผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษาได้รับ มอบหมายหน้า ที่ เป็ นผูส้ นับ สนุ น และผูร้ ่ วมพัฒนาวิช าชี พ ครู นัก ศึ ก ษาครู ใ น
โรงเรี ยนเครื อข่ายที่ร่วมพัฒนาวิชาชี พครู ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี ภาค
เรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จานวน 4 คน โดยใช้เกณฑ์เป็ นผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาที่ผเู ้ ป็ นสนับสนุน และผูร้ ่ วมพัฒนาวิชาชีพครู ทาหน้าที่รับผิดชอบ ในการนิ เทศ ติดตาม
ทั้งหมด 4 โรงเรี ยน แบ่งเป็ น โรงเรี ยนขนาดเล็ก โรงเรี ยนขนาดกลาง และโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ได้แก่
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษากลุ่มทดลอง จานวน 3 คน ทั้งหมด 3 โรงเรี ยน และผูบ้ ริ หารสถานศึกษากลุ่ม
ขยายผล จ านวน 1 คน ทั้ง หมด 1 โรงเรี ย น 4) อาจารย์นิ เ ทศก์ นัก ศึ ก ษาครู คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี จานวน 1 คน เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั ได้แก่ 1) แบบประเมิน
ตนเองของนักศึกษาครู ดา้ นความรู ้ความเข้าใจ 2) แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนการ
สอน 3) แบบประเมิ นสมรรถนะทางจิตวิทยา 4) แบบประเมิ นความคิ ดเห็ นของครู พี่ เลี้ ยง และ
นักศึ กษาครู สถิ ติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ t-test แบบ Dependent Samples และการวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้น Leading instruction : L เป็ นการเตรี ยมความพร้อมของผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องใน
การพัฒ นาการพัฒนากระบวนทัศ น์ชุม ชนการเรี ย นรู ้ วิช าชี พ ครู เพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถนะทาง
จิตวิทยา คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ ยง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching)
จัดทาโครงการนิเทศการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยา ปฏิทินการดู แลให้คาปรึ กษา และกาหนดวัตถุ ประสงค์ของการดูแลให้คาปรึ กษาการ
พัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู ที่มีความชัดเจนและเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
ขั้น Empowerment: E คื อ การกระตุ ้น การมี ส่ วนร่ ว ม และความรั บ ผิ ดชอบคื อ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ยง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching) ร่ วมกระตุน้ การ
พัฒนาช่วยเหลือ ตารางแผนการสอน ตรวจวิจยั ในชั้นเรี ยน ตรวจแผนพัฒนาตนเองเป็ นระยะๆ และ
ร่ วมกระบวนการนิ เทศตามการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พ ครู เพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา
ขั้น Assessment : Aตรวจสอบทบทวนร่ วมกับเกณฑ์ประเมิน เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ย นคื อ การประเมินผลการใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ย นรู ้ วิชาชี พ ครู เพื่ อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาของนักศึกษาครู ร่วมกันในผลสาเร็ จที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิท้ งั ใน
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ด้านผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาครู และประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนโดยนาข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบตั ิมาใช้ในการประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู
ร่ วมกัน
ขั้น Standard: S ร่ วมตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชี พและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ คือ ครู
ต้องออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือในการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับหน่ วยการเรี ยนรู ้ /แผน
การเรี ยนรู ้/ รู ปแบบ เทคนิค วิธีการสอนที่เน้นส่ งเสริ มสมรรถนะทางจิตวิทยา
ขั้น Evaluation: E ตัดสิ นและให้ขอ้ มูลย้อนกลับคือ การนาผลที่ได้จากการวิจยั /วิจยั
ในชั้นเรี ยนมาวินิจฉัยเพื่อศึกษาพัฒนาการของผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล และเลือกนวัตกรรมการเรี ยน การ
สอน รู ปแบบ วิ ธี ก ารสอน เทคนิ ค ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งและมี ค วามเหมาะสมกั บ ความรู ้
ความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของนักเรี ยนแต่ละบุคคล
ดังนั้นผลการตรวจสอบความสมเหตุ สมผลเชิ งทฤษฎี และความเป็ นได้ผูว้ ิจยั ได้นา
“PLEASE MODEL” เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยาโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่า การพัฒนากระบวนทัศน์
ชุ มชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี (x̅ =
4.45, S.D. = 0.28) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า
ด้า นความเป็ นมาและความส าคัญ ของการพัฒ นากระบวนทัศ น์ ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้
วิชาชี พครู เพื่อเสริ ม สร้ างสมรรถนะทางจิ ตวิท ยาตามความคิ ดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญในแต่ละด้า น
พบว่า ด้านความเป็ นมาและความสาคัญของการพัฒนากระบวนทัศน์ชดั เจนอยูใ่ นระดับดีมาก (x̅ =
5.00, S.D. = 0.00) รองลงมาพบว่า การใช้ภาษาและการเรี ยบเรี ยงความเป็ นมาและความสาคัญของ
กระบวนทัศน์มีความต่อเนื่อง และเหมาะสมทาให้เห็นภาพรวม และจุดเน้นของการพัฒนากระบวน
ทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาอยูใ่ นระดับดี(x̅ = 4.20, S.D.
= 0.45)
ด้า นแนวคิ ด พื้ น ฐานในการพัฒ นากระบวนทัศ น์ ชุม ชนการเรี ย นรู ้ วิช าชี พ ครู เพื่ อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการใช้
ภาษาในการอธิ บายเกี่ยวกับแนวคิดต่าง ๆ อยูใ่ นระดับดีมาก (x̅=4.60, S.D. = 0.55) รองลงมา คือ
ด้านความชัดเจนในการบรรยายแนวคิดที่ใช้เป็ นพื้นฐานการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาอยูใ่ นระดับดี (x̅=4.20, S.D. = 0.45)
ด้านการกาหนดองค์ประกอบของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อ
เสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา (ภาพรวม) ตามความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญในแต่ละด้านพบว่า
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การเรี ยบเรี ยงลาดับองค์ประกอบในกระบวนทัศน์มีความเหมาะสมเข้าใจได้ง่ายอยู่ในระดับดี มาก
(x̅=4.50, S.D. = 0.55) รองลงมาคือ การกาหนดองค์ประกอบของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู มีความสมบูรณ์ครอบคลุมความต้องการจาเป็ นต่อสมรรถนะทางจิตวิทยา และ
แต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์ สอดคล้องส่ งเสริ มซึ่ งกันและกันอยูใ่ นระดับดี (x̅=4.20, S.D. =
0.45)
ด้านองค์ประกอบของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา (แต่ละองค์ประกอบ) ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญในแต่ละด้านพบว่า
ด้านการแสดงให้เห็นถึงจุดเน้นในการพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ภาษาและการเรี ยงลาดับของหลักการ
ถ้อยคามีความเหมาะสม สละสลวยเข้าใจง่ายมีความสอดคล้องระหว่างหลักการกับวัตถุประสงค์อยู่
ในระดับดีมาก (x̅=5.00, S.D. = 0.00) และยังพบอีกว่า วัตถุประสงค์มีความชัดเจนสามารถแสดงถึง
สิ่ งที่มุ่งหวังจะให้เกิดขึ้นในตัวครู และนักเรี ยนมีข้ นั ตอนการสอนครบถ้วนเหมาะสมและสอดคล้อง
ต่อเนื่ อง การพัฒนาวิชาชี พครู ตามขั้นตอนสามารถให้ครู บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์และสะท้อนถึ ง
ผูเ้ รี ยน มี ความมุ่งหวังให้เกิ ดขึ้ นกับผูเ้ รี ยนมี ความสาคัญและจาเป็ นต่อการพัฒนาวิชาชี พครู และ
สะท้อนถึงผูเ้ รี ยน การวัดและประเมินผล มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน
และหลัก เกณฑ์แ ละแนวทางที่ เ สนอ มี ค วามชัด เจนสามารถน าไปปฏิ บ ตั ิ ไ ด้อ ยู่ใ นระดับ ดี ม าก
(x̅=4.50, S.D. = 0.45) รองลงมาพบว่า สิ่ งที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้นกับครู มีความสาคัญและความจาเป็ น
ต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน การใช้ภาษาและการเรี ยบเรี ยงถ้อยคามีความเหมาะสม สละสลวยเข้าใจง่ายอยู่
ในระดับดี (x̅=4.40, S.D. = 0.45) และยังพบอีกว่า ความชัดเจนของกระบวนทัศน์มีความสอดคล้อง
กับแนวคิดพื้นฐานที่นามาใช้พฒั นากระบวนทัศน์ สามารถใช้เป็ นกรอบในการกาหนดสาระและ
วิธี การ มี ค วามสอดคล้องระหว่างวัตถุ ป ระสงค์กบั หลักการ กระบวนการพัฒนาวิช าชี พมี ความ
เหมาะสมสามารถทาให้การเรี ยนการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ มีความชัดเจนสามารถแสดง
ถึ งสิ่ งที่ มุ่งหวังจะให้เกิ ดขึ้ นในตัวครู ที่สะท้อนถึ งผูเ้ รี ยน ระบบสนับสนุ นการพัฒนาวิชาชี พครู มี
ความเป็ นไปได้ และการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนากระบวนทัศน์
ชุ มชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาอยู่ในระดับดี (x̅=4.20, S.D. =
0.45)
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2. ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้ วิชาชี พครู เพื่อ
เสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ผลการทดสอบสมรรถนะทางจิตวิทยา
ผลการทดสอบสมรรถนะทางจิตวิทยา เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างในการทดสอบก่อนใช้
และหลังใช้เครื่ องมือการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยาโดยผูว้ จิ ยั กาหนดสมมติฐานดังนี้
H0 : ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกัน
ซึ่งผลจากการประมวลผลปรากฏในตารางที่ 30
ตารางที่ 30 ผลการทดสอบสมรรถนะทางจิตวิทยา
คะแนนของ
นักศึกษา

Mean

Mean Rank

N

MannWhitney U
Value

MannWhitney U
Prob

คะแนนก่อนเรียน 39.50
4.50
8
0.000
0.001
คะแนนหลังเรียน 51.38
12.50
8
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
ผลการประมวลผลปรากฏว่ามีค่า Z = -3.371 มีนยั สาคัญที่ 0.001 นัน่ คือปฏิ เสธ H0
ยอมรับ H1 แสดงว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการทดสอบสาหรับนักศึกษามีความแตกต่าง
กัน
ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ก่อนการเรี ยนซึ่ งยังไม่ได้ใช้เครื่ องมือการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา มีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ (  = 39.50) แต่
หลังจากมีการดาเนิ นการใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา พบว่า มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างเห็นได้ชดั โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ
(  = 51.38)
โดยผลการประเมินประสิ ทธิ ผลการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาโดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มขยายผล สรุ ป
ผลได้ดงั นี้
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2.1 กลุ่มตัวอย่ าง
2.1.1 กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มที่ผูว้ ิจยั ได้มีการกาหนดในการทดสอบ ซึ่ งประกอบด้วย
โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) โรงเรี ยนเรี ยนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 และโรงเรี ยน
วัดกาญจนาราม
2.1.2 ผลการประเมินความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาผ่าน
การประเมินของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา พบว่า โดยส่ วนใหญ่มีความสามารถในการสอนโดยเน้น
สมรรถนะทางจิตวิทยาในระดับดีมาก ( X = 4.96, S.D. = 0.07) เมื่อพิจารณาในแต่ละตอนพบว่า
การดาเนิ นการ (ขั้นที่ 2 Leading Instruction : L , ขั้นที่ 3 Empowerment : E) มีคะแนนเฉลี่ยสู ง
ที่สุด (  = 4.98, S.D. = 0.04) รองลงมาคือ ผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และพัฒนาผลจากการจัดการ
เรี ยนการสอน (ขั้นที่ 4 Assessment : A , ขั้นที่ 5 Standard : S และ ขั้นที่ 6 Evaluation : E) มีคะแนน
เฉลี่ย (  = 4.94, S.D. = 0.09) และ การเตรี ยมการสอน (ขั้นที่ 1 Plan : P) มีคะแนนเฉลี่ย (  =
4.93, S.D. = 0.10) ตามลาดับเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ส่ วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ระดับ ( 
= 5.00, S.D. = 0.00) ยกเว้นในด้าน กาหนดสาระสาคัญ (ความคิดรวบยอด/หลักการ) ได้ถูกต้อง
กะทัดรั ดและสอดคล้อ งกับ บทเรี ย นที่ ส อนก าหนดวิธี ก ารวัด และประเมิ นผลได้ส อดคล้อ งกับ
จุดประสงค์และกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสมทั้ง
การฝึ กทักษะ การวิเคราะห์การปฏิบตั ิ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนมีค่าเฉลี่ย (  = 4.67, S.D. =
0.52) ตามลาดับ
2.1.3 ผลการประเมินความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาผ่าน
การประเมินของครู พี่เลี้ยง พบว่า โดยส่ วนใหญ่มีความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทาง
จิตวิทยาในระดับดีมาก ( X = 4.66 , S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาในแต่ละตอน พบว่า ผลการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนและพัฒนาผลจากการจัดการเรี ยนการสอน (ขั้นที่ 4 Assessment : A , ขั้นที่ 5 Standard : S
และขั้นที่ 6 Evaluation : E) มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดที่ (  = 4.71, S.D. = 0.46) รองลงมาคือ การ
เตรี ยมการสอน (ขั้นที่ 1 Plan : P) มีคะแนนเฉลี่ย  = 4.68, S.D. = 0.46 และการดาเนิ นการ (ขั้นที่
2 Leading Instruction : L ,ขั้นที่ 3 Empowerment : E) มีคะแนนเฉลี่ย  = 4.62, S.D. = 0.50
ตามลาดับเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านการกาหนดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ อย่างเป็ นขั้นตอน
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนเวลา และสถานที่ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ (  = 4.91, S.D. = 0.30) รองลงมาคือ
ด้านการกาหนดจุดประสงค์เชิ งพฤติกรรมสอดคล้องกับเนื้ อหา กาหนดสื่ อและใช้สื่อในการเรี ยนรู ้
เหมาะสมกับบทเรี ยนและผูเ้ รี ยน ซึ่ งแสดงถึ งความใฝ่ รู ้ และพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ อยู่เสมอ กาหนด
วิธีการวัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับจุดประสงค์และกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ได้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ มีบุคลิกภาพความเป็ นครู โดยภาพรวม มีการประเมินเพื่อพัฒนา
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ผูเ้ รี ย น มี ก ารรายงานผลการจัดการเรี ย นรู ้ ค รอบคลุ ม ทุ ก หน่ วยการเรี ย นรู ้ และในภาพรวมครู มี
สมรรถนะจิตวิทยาในการจัดการเรี ยนรู ้ เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชี พครู ที่ค่าเฉลี่ย  = 4.82,
S.D. = 0.40 ส่ วนในด้านที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด คือ ด้านการใช้ภาษาในการเขียนแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ได้ชดั เจนอ่านง่าย ถูกต้อง และประณี ต (  = 4.45, S.D. = 0.52)
2.1.4 ผลการประเมินความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาผ่าน
การประเมินของอาจารย์นิเทศก์ พบว่า โดยส่ วนใหญ่มีความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะ
ทางจิตวิทยาในระดับดี ( X = 3.99, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาในแต่ละตอน พบว่า การเตรี ยมการ
สอน (ขั้นที่ 1 Plan : P) มีคะแนนเฉลี่ยในระดับดี (  = 4.05, S.D. = 0.45) รองลงมาคือ การ
ดาเนินการ (ขั้นที่ 2 Leading Instruction : L ,ขั้นที่ 3 Empowerment : E) มีคะแนนเฉลี่ย  = 3.98,
S.D. = 0.53 และประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และพัฒนาผลจากการจัดการเรี ยนการสอน (ขั้นที่
4 Assessment : A , ขั้นที่ 5 Standard : S และ ขั้นที่ 6 Evaluation : E) มีคะแนนเฉลี่ย  = 3.92,
S.D. = 0.48 ตามลาดับเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านการใช้ภาษาถูกต้อ มีจงั หวะน้ าเสี ยง
ชัดเจน เข้าใจง่าย และน่าสนใจมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ (  = 4.33, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ มีการ
จัดทากาหนดการสอนตลอดภาคเรี ยนในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสมมี การจัดทาแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ล่วงหน้าเสร็ จก่อนสอนเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ใช้ภาษาในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ได้ชัดเจนอ่ า นง่ า ย ถู ก ต้อง และประณี ตก าหนดจุ ดประสงค์เชิ ง พฤติ ก รรมสอดคล้องกับ เนื้ อหา
กาหนดวิธีการวัดและประเมินผลหลายรู ปแบบเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ อย่าง
เหมาะสมทั้งการฝึ กทักษะ การวิเคราะห์การปฏิบตั ิ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยน และ ให้ความสนใจ
แก่ผเู ้ รี ยนอย่างทัว่ ถึง และเสมอภาคที่ค่าเฉลี่ย  = 4.17, S.D. = 0.75 ส่ วนในด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ ด้านการใช้คาถามและคาตอบได้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและตรงประเด็น (  = 3.67, S.D. =
0.82)
2.1.5 ผลการประเมิ นความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาผ่าน
การประเมิ น ของเพื่ อ นนัก ศึ ก ษาครู พบว่า โดยส่ วนใหญ่ มี ค วามสามารถในการสอนโดยเน้น
สมรรถนะทางจิตวิทยาในระดับดีมาก (x̅ = 4.63, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาในแต่ละตอน พบว่า ผล
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและพัฒนาผลจากการจัดการเรี ยนการสอน (ขั้นที่ 4 Assessment : A ,ขั้นที่ 5
Standard : S และ ขั้นที่ 6 Evaluation : E) มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดที่ (x̅ = 4.83, S.D. = 0.38) รองลงมา
คือ การดาเนิ นการ (ขั้นที่ 2 Leading Instruction : L ,ขั้นที่ 3 Empowerment : E) มีคะแนนเฉลี่ย ̅x
= 4.58, S.D. = 0.53 และการเตรี ยมการสอน (ขั้นที่ 1 Plan : P) มีคะแนนเฉลี่ย ̅x = 4.56, S.D. =
0.59 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านการรายงานผลการจัดการเรี ยนรู ้ครอบคลุมทุก
หน่วยการเรี ยนรู ้มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ (x̅ = 4.92, S.D. = 0.29) รองลงมาคือด้านการบันทึกผลการ

258
จัดการเรี ยนการสอนอย่างครอบคลุ มนาแนวทางการแก้ปัญหาสู่ การปฏิ บตั ิ จริ งมี การประเมิ นเพื่อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนและในภาพรวมครู มีสมรรถนะจิตวิทยาในการจัดการเรี ยนรู ้เหมาะสมตามมาตรฐาน
วิชาชี พครู ที่ค่าเฉลี่ ย x̅ = 4.83, S.D. = 0.39 ส่ วนในด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านเตรี ยม
สภาพแวดล้อมได้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและ ด้านสอดแทรกคุ ณธรรมจริ ยธรรมแก่ ผูเ้ รี ยนได้อย่า ง
เหมาะสมกับเนื้อหา ที่ค่าเฉลี่ย x̅ = 4.25, S.D. = 0.87 และ x̅ = 4.25, S.D. = 0.75 ตามลาดับ
2.1 กลุ่มขยายผล
กลุ่มขยายผล คื อ กลุ่มที่ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดการทดสอบหลังจากที่ ได้ดาเนิ นการทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่างแล้วเสร็ จ จึงได้มีการขยายผลกลุ่มตัวอย่างในโรงเรี ยนวัดสมหวัง
2.1.1 ผลการประเมิ นความสามารถในการสอนโดยเน้น สมรรถนะทางจิ ต วิท ยา
สาหรับกลุ่มขยายผลผ่านการประเมินของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา พบว่า โดยส่ วนใหญ่มีความสามารถ
ในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาในระดับดีมาก (x̅ = 4.83, S.D. = 0.00) เมื่อพิจารณาใน
แต่ละตอน พบว่า การเตรี ยมการสอน (ขั้นที่ 1 Plan : P) มีคะแนนเฉลี่ยสู งที่สุด (x̅ = 5.00, S.D. =
0.00) รองลงมาคือการดาเนิ นการ (ขั้นที่ 2 Leading Instruction : L ,ขั้นที่ 3 Empowerment : E) มี
คะแนนเฉลี่ย x̅ = 4.86, S.D. = 0.00 และผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และพัฒนาผลจากการจัดการเรี ยน
การสอน (ขั้นที่ 4 Assessment : A , ขั้นที่ 5 Standard : S และ ขั้นที่ 6 Evaluation : E) มีคะแนนเฉลี่ย
x̅ = 4.50, S.D. = 0.00 และตามลาดับเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ส่ วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่
(x̅ = 5.00, S.D. = 0.00) ยกเว้นในด้าน เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสม
ทั้ง การฝึ กทัก ษะ การวิเ คราะห์ ก ารปฏิ บ ตั ิ และมี เจตคติ ที่ ดี ต่อการเรี ย นร่ วมสรุ ป กับ ผูเ้ รี ย นเพื่ อ
เชื่อมโยงบทเรี ยนให้นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสมมีการบันทึกผลการจัดการเรี ยนการ
สอนอย่า งครอบคลุ มมี ก ารรายงานผลการจัดการเรี ย นรู ้ ครอบคลุ มทุ ก หน่ วยการเรี ย นรู ้ และใน
ภาพรวมครู มีสมรรถนะจิตวิทยาในการจัดการเรี ยนรู ้ เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชี พครู มีค่าเฉลี่ ย
(x̅=4.00, S.D. = 0.00)
2.1.2 ผลการประเมิ นความสามารถในการสอนโดยเน้น สมรรถนะทางจิ ต วิท ยา
สาหรับกลุ่ มขยายผลผ่านการประเมินของครู พี่เลี้ ยง พบว่า โดยส่ วนใหญ่มีความสามารถในการ
สอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาในระดับดี (x̅ = 4.42, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาในแต่ละตอน
พบว่า การเตรี ยมการสอน (ขั้นที่ 1 Plan : P) และ การดาเนินการ (ขั้นที่ 2 Leading Instruction : L ,
ขั้นที่ 3 Empowerment : E) มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดที่ (x̅ = 4.48,S.D. = 0.51) รองลงมาคือผลการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนและพัฒนาผลจากการจัดการเรี ยนการสอน (ขั้นที่ 4 Assessment : A , ขั้นที่ 5 Standard : S
และ ขั้นที่ 6 Evaluation : E) มีคะแนนเฉลี่ย x̅ = 4.19, S.D. = 0.38 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า
ด้านการให้ความสนใจแก่ผเู ้ รี ยนอย่างทัว่ ถึง และเสมอภาคมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ (x̅ = 4.83, S.D. = 0.41)
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รองลงมาคื อ มีการจัดทากาหนดการสอนตลอดภาคเรี ยนในรายวิชาที่ รับผิดชอบอย่างเหมาะสม
กาหนดจุดประสงค์เชิ งพฤติกรรมสอดคล้องกับเนื้ อหากาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นขั้นตอน
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เวลา และสถานที่กาหนดสื่ อและใช้สื่อในการเรี ยนรู ้เหมาะสมกับบทเรี ยนและ
ผูเ้ รี ยน ซึ่ งแสดงถึงความใฝ่ รู ้และพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้อยูเ่ สมอใช้จิตวิทยาที่เหมาะสมกับความเป็ นครู
หรื อสถานการณ์ และสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ได้เหมาะสมที่ค่าเฉลี่ย x̅ = 4.67, S.D. = 0.52
ส่ วนในด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่ สุดคื อ ด้านการกาหนดวิธีการวัดและประเมิ นผลหลายรู ปแบบจัด
กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ไ ด้ตามแผนการจัดการเรี ย นรู ้ มี การบันทึ กผลการจัดการเรี ย นการสอนอย่า ง
ครอบคลุ ม น าแนวทางการแก้ปั ญ หาสู่ ก ารปฏิ บ ัติ จ ริ ง และมี ก ารรายงานผลการจัด การเรี ย นรู ้
ครอบคลุมทุกหน่วยการเรี ยนรู ้ (x̅ = 4.17, S.D. = 0.41)
2.1.3 ผลการประเมินความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยา ผ่าน
การประเมิ น ของอาจารย์นิ เ ทศก์ พบว่ า โดยส่ ว นใหญ่ มี ค วามสามารถในการสอนโดยเน้ น
สมรรถนะทางจิตวิทยาในระดับดี ( X = 3.62, S.D. = 0.50 ) เมื่อพิจารณาในแต่ละตอน พบว่าผลการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และพัฒนาผลจากการจัดการเรี ยนการสอน (ขั้นที่ 4 Assessment : A , ขั้นที่ 5
Standard : S และ ขั้นที่ 6 Evaluation : E) มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดที่ (  = 3.71, S.D. = 0.44)
รองลงมาคือการเตรี ยมการสอน (ขั้นที่ 1 Plan : P) มีคะแนนเฉลี่ย (  = 3.65, S.D. = 0.47) และ
การดาเนิ นการ (ขั้นที่ 2 Leading Instruction : L ,ขั้นที่ 3 Empowerment : E) มีคะแนนเฉลี่ย  =
3.55, S.D. = 0.54 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า กาหนดวิธีการวัดและประเมินผลได้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์และกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และมีการรายงานผลการจัดการเรี ยนรู ้ครอบคลุมทุกหน่ วย
การเรี ยนรู ้มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ (  = 4.00, S.D. = 0.00) รองลงมาคือมีการจัดทากาหนดการสอน
ตลอดภาคเรี ยนในรายวิชาที่ รับผิดชอบอย่างเหมาะสมมีการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ล่วงหน้า
เสร็ จก่อนสอนเป็ นเวลา 1 สัปดาห์มีการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ล่วงหน้าเสร็ จก่อนสอนเป็ นเวลา
1 สัปดาห์กาหนดสาระสาคัญ (ความคิดรวบยอด/หลักการ) ได้ถูกต้อง กะทัดรัดและสอดคล้องกับ
บทเรี ยนที่ สอนกาหนดวิธีการวัดและประเมิ นผลหลายรู ปแบบใช้ภาษาถู กต้อง มี จงั หวะน้ าเสี ยง
ชั ด เจน เข้ า ใจง่ า ย และน่ า สนใจร่ วมสรุ ปกั บ ผู ้เ รี ยนเพื่ อ เชื่ อ มโยงบทเรี ยนให้ น าไปใช้ ใ น
ชี วิตประจาวันได้อย่างเหมาะสมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่า งเหมาะสมสร้ างบรรยากาศในการ
เรี ยนรู ้ได้เหมาะสมมีบุคลิกภาพความเป็ นครู โดยภาพรวมมีการบันทึกผลการจัดการเรี ยนการสอน
อย่า งครอบคลุ ม มี แนวทางในการแก้ปั ญหาชั้นเรี ยนอย่างเหมาะสมตามศักยภาพผูเ้ รี ย น และใน
ภาพรวมครู มีสมรรถนะจิตวิทยาในการจัดการเรี ยนรู ้เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพครู ที่ค่าเฉลี่ย 
= 3.75, S.D. = 0.50 ส่ วนในด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุดคื อ กาหนดจุ ดประสงค์เชิ งพฤติกรรม

260
สอดคล้องกับเนื้ อหาสอดแทรกคุ ณธรรม และจริ ยธรรมแก่ ผูเ้ รี ยนได้อย่างเหมาะสมกับเนื้ อหาที่
ค่าเฉลี่ย  = 3.25, S.D. = 0.50
2.1.4 ผลการประเมิ นความสามารถในการสอนโดยเน้น สมรรถนะทางจิ ต วิท ยา
สาหรับกลุ่มขยายผลผ่านการประเมินของเพื่อนนักศึกษาครู พบว่า โดยส่ วนใหญ่มีความสามารถ
ในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาในระดับดี ( X = 4.26, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาในแต่
ละตอน พบว่า ผลการเรี ย นรู ้ ข องผู เ้ รี ย นและพัฒ นาผลจากการจัด การเรี ย นการสอน (ขั้น ที่ 4
Assessment : A , ขั้นที่ 5 Standard : S และ ขั้นที่ 6 Evaluation : E) มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดที่ (  =
4.29, S.D. = 0.54) รองลงมาคือการเตรี ยมการสอน (ขั้นที่ 1 Planning : P) และ การดาเนิ นการ (ขั้น
ที่ 2 Leading Instruction : L ,ขั้นที่ 3 Empowerment : E) มีคะแนนเฉลี่ย  = 4.28, S.D. = 0.44
และ  = 4.23, S.D. = 0.49 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าในภาพรวมครู มีสมรรถนะ
จิตวิทยาในการจัดการเรี ยนรู ้เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ (  = 4.75, S.D.
= 0.43) รองลงมาคือ มีการจัดทากาหนดการสอนตลอดภาคเรี ยนในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่าง
เหมาะสมกาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นขั้นตอนเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เวลา และสถานที่กาหนด
วิธีก ารวัดและประเมิ นผลหลายรู ป แบบจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ได้ตามแผน การจัดการเรี ยนรู ้ ใ ห้
ความสนใจแก่ผูเ้ รี ยนอย่างทัว่ ถึง และเสมอภาคเข้าสอนและออกจากห้องสอนตรงตามเวลา และมี
การรายงานผลการจัดการเรี ยนรู ้ครอบคลุมทุกหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ค่าเฉลี่ย  = 4.50, S.D. = 0.50
ส่ วนในด้านที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่ สุดคือ ด้านร่ วมสรุ ปกับผูเ้ รี ยนเพื่อเชื่ อมโยงบทเรี ยนให้นาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม ที่ค่าเฉลี่ย  = 3.75, S.D. = 0.43
3. ผลการประเมินประสิ ทธิผลการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้ วิชาชี พครู เพื่อ
เสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ผลการประเมิ นสมรรถนะด้า นจิ ตวิ ท ยาของนัก ศึ ก ษาครู โดยอาจารย์นิ เทศก์ พบว่า ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก (x̅ = 4.65, S.D. = 0.11) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงตามลาดับจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน (x̅= 4.69, S.D. =
0.34), ด้านความเข้าใจธรรมชาติของผูเ้ รี ยน (x̅ = 4.66, S.D. = 0.15), ด้านความสามารถช่วยเหลือ
ผูเ้ รี ยนให้เรี ยนรู ้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน (x̅ = 4.64, S.D. = 0.24), และด้านความสามารถ
ส่ งเสริ มความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน (x̅ = 4.60, S.D. = 0.15)
ผลการประเมินสมรรถนะด้านจิตวิทยาของนักศึกษาครู โดยครู พี่เลี้ยง พบว่า ในภาพรวมอยู่
ในระดับดีมาก (x̅ = 4.62, S.D. = 0.16) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงตามลาดับจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านความเข้าใจธรรมชาติของผูเ้ รี ยน (x̅ = 4.67, S.D. = 0.18), ด้านความสามารถให้คาแนะนา
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ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน (x̅ = 4.65, S.D. = 0.18), ด้านความสามารถช่วยเหลื อ
ผูเ้ รี ยนให้เรี ยนรู ้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน (x̅ = 4.64, S.D. = 0.24), และด้านความสามารถ
ส่ งเสริ มความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน (x̅ = 4.60, S.D. = 0.15)
ผลการประเมินสมรรถนะด้านจิตวิทยาของนักศึกษาครู โดยนักศึกษาครู พบว่า ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับดีมาก (x̅ = 4.63, S.D. = 0.15) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงตามลาดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านสามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน (x̅ = 4.67, S.D. =
0.18), ด้านความสามารถช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เรี ยนรู ้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน (x̅ = 4.59,
S.D. = 0.23), ด้านความเข้าใจธรรมชาติของผูเ้ รี ยน (x̅ = 4.54, S.D. = 0.17), และด้านความสามารถ
ส่ งเสริ มความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน (x̅ = 4.50, S.D. = 0.53)
4. ผลการปรับปรุ งและข้ อเสนอแนะการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้ วิชาชี พครู
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ผลการประเมินความคิ ดเห็ นของครู พี่เลี้ ยงเกี่ ยวกับการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (x̅ =
4.55, S.D. = 0.17) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับดีมาก
ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาครู เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก (x̅ =
4.64, S.D. = 0.12) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับดีมาก
ผลการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อน พบว่า ควรส่ งเสริ มให้ครู จดั การเรี ยน
การสอนที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยา เนื่ องจากครู ได้มีการพัฒนาตนเองเพื่อ สร้างจิตสานึ ก ความ
ตระหนักในการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยามี
ความสาคัญต่อการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมากเพราะทาให้ครู เข้าใจนักเรี ยนมากขึ้ น โดยการ
ดาเนิ นการให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาเป็ นการเพิ่มบทบาทชุ มชนการ
เรี ยนรู ้ เปิ ดรับการเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ใหม่ท้ งั ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนปรึ กษาแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ต่อกัน
และครู เป็ นกัลยาณมิตรต่อผูเ้ รี ยนในการจัดการเรี ยนการสอนช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ใช้เทคนิคเชิงบวกในการจัดการเรี ยนการสอนทาให้ผเู ้ รี ยนมีความสุ ข
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยา สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
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1. ผลการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทาง
จิตวิทยา พบว่า การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทาง
จิตวิทยามีชื่อว่า (PLEASE MODEL) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 Planning: Pเป็ นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลพื้นฐาน สมรรถนะจิตวิทยาที่
เกิดขึ้นในชั้นเรี ยน และร่ วมกันวางแผนพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ยง เพื่อน
นักศึกษาครู (Peer Coaching) ผูว้ ิจยั ให้มีความรู ้ความสามารถ มีทกั ษะตามการพัฒนาวิชาชี พครู
(การพัฒ นาชุ ม ชนกระบวนทัศ น์เ รี ย นรู ้ วิช าชี พ ครู เพื่ อเสริ มสร้ า งสมรรถนะทางจิ ตวิท ยา) คื อ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ ยง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching) ร่ วมมื อกัน
วิเคราะห์สภาพและปัญหาของการดูแลให้คาปรึ กษานักศึกษาครู สภาพและปั ญหาด้านกระบวนของ
การนิ เทศนักศึกษาครู และกระบวนการในการให้คาปรึ กษาในขณะฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เต็ม
รู ปแบบ ตลอดจนศึ กษาความต้องการในการพัฒนาวิชาชี พ ครู และร่ วมกันกาหนดสิ่ งที่ มี ความ
จาเป็ นและควรได้รับการพัฒนา โดยเริ่ มต้นโดยการแบบสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อวิเคราะห์ความ
ต้องการจาเป็ น (Need Assessment) จากผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผสู ้ อน และครู พี่เลี้ ยง เพื่อให้ได้
ข้อมู ล (Actual) จากผูท้ ี่ สั ม ภาษณ์ (ตัวแทนผูใ้ ห้ข ้อมู ล เกี่ ย วกับ การติ ดตาม ช่ วยเหลื อการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยาจากสร้ างความ
เชื่ อมัน่ และความไว้วางใจโดยไม่มีการประเมินผล (Peer Watching) ตามด้วยการให้ขอ้ เสนอแนะ
อย่างสร้ างสรรค์กบั นักศึ กษาครู รวมถึ งเพื่อนนักศึ กษาสามารถให้ขอ้ สังเกตต่างๆ ระหว่างกันได้
เพื่ อฝึ กสะท้อนผลในการพัฒ นา (Peer Feedback) ซึ่ ง ตลอดกระบวนการมี ผูเ้ ชี่ ย วชาญช่ วยให้
ข้อ เสนอแนะและมี ผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา อาจารย์นิ เ ทศก์ ครู พี่ เ ลี้ ยง เพื่ อ นนัก ศึ ก ษาครู (Peer
Coaching) เป็ นผูด้ ูแลให้คาปรึ กษาแนะนา (Mentor)
ขั้นที่ 2 Leading instruction: L เป็ นการเตรี ยมความพร้อมของผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ ยง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching) จัดทา
โครงการนิ เทศการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทาง
จิตวิทยา ปฏิทินการดูแลให้คาปรึ กษา และกาหนดวัตถุประสงค์ของการดูแลให้คาปรึ กษาการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู ที่มีความชัดเจนและเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
ขั้นที่ 3 Empowerment: Eเป็ นการกระตุ ้นการมี ส่ วนร่ วม และความรั บ ผิดชอบ คื อ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ยง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching) ร่ วมกระตุน้ การ
พัฒนาช่วยเหลือ ตารางแผนการสอน ตรวจวิจยั ในชั้นเรี ยน ตรวจแผนพัฒนาตนเองเป็ นระยะๆ และ
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ร่ วมกระบวนการนิ เทศตามการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ย นรู ้ วิชาชี พครู เพื่ อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา
ขั้นที่ 4 Assessment: A เป็ นการตรวจสอบทบทวนร่ วมกับเกณฑ์ ประเมิน เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน คือ การประเมินผลการใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู
เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิ ตวิทยาของนักศึ กษาครู ร่วมกันในด้านผลสาเร็ จที่เกิ ดขึ้ นจากการ
ปฏิ บตั ิท้ งั ในด้านผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาครู และประเมินผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน โดยนาข้อมูลที่
เกิ ดขึ้นจากการปฏิ บตั ิ มาใช้ในการประเมิ นผลการใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู ร่วมกัน
ขั้นที่ 5 Standard: S เป็ นการร่ วมตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชี พและมาตรฐานการเรี ยนรู ้
คือ ครู ตอ้ งออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือในการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับหน่ วยการเรี ยนรู ้ /
แผนการเรี ยนรู ้/ รู ปแบบ เทคนิค วิธีการสอนที่เน้นส่ งเสริ มสมรรถนะทางจิตวิทยา
ขั้นที่ 6 Evaluation: E เป็ นการตัดสิ นและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ คือ การนาผลที่ได้จากการ
วิจยั /วิจยั ในชั้นเรี ยนมาวินิจฉัยเพื่อศึกษาพัฒนาการของผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล และเลือกนวัตกรรมการ
เรี ยนการสอน รู ปแบบ วิธีการสอน เทคนิ คให้มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมกับความรู ้
ความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของนักเรี ยนแต่ละบุคคล
ผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิ งทฤษฎี และความเป็ นได้ผูว้ ิจยั ได้นา “ PLEASE
MODEL” เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่า การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับ เกรี ยง
ศักดิ์ สังข์ชยั (2552) ที่พบว่า รู ปแบบการนิ เทศการสอนครู วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรี ยน
ที่ มี แ ววความสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร์ เป็ นรู ป แบบการนิ เ ทศการสอนเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร
(Operational Model) มีชื่อว่า “APFIE Model” ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ที่มีการดาเนินการเป็ น
5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นศึกษาสภาพและความต้องการจาเป็ น (Assessing Needs: A) ขั้นตอน
ที่ 2 ขั้นจัดการให้ความรู ้ ก่อนการนิ เทศ (Providing Information: P ขั้นตอนที่ 3 ขั้นวางแผนการ
นิเทศ (Formulating Plan: F) ขั้นตอนที่ 4 ขั้นปฏิบตั ิ การนิ เทศ (Implementing: I) และขั้นตอนที่ 5
ขั้นประเมินผลการนิ เทศ (Evaluating: E) โดยผ่าน การตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิ งทฤษฎีและ
ความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการนิเทศการสอนจากผูเ้ ชี่ยวชาญ เงื่อนไขสาคัญที่เอื้อต่อการใช้รูปแบบ
การนิ เทศการสอนครู วิทยาศาสตร์ เพื่ อพัฒนาศักยภาพนัก เรี ย นที่ มี แววความสามารถพิ เศษทาง
วิท ยาศาสตร์ เพื่ อ ให้เกิ ดประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ในการน าไปใช้ ประกอบด้วย 1)
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตระหนักถึ งความสาคัญของ การนิ เทศการสอน มี ความมุ่งมัน่ กาหนดเป็ น
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นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ที่ชดั เจนรวมทั้งสนับสนุ นด้านงบประมาณ สื่ อ อุ ปกรณ์ สิ่ งอานวยความ
สะดวก เสริ มสร้ างขวัญและกาลังใจแก่ ครู 2) ครู วิทยาศาสตร์ มี เป้ าหมายเดี ยวกัน คื อให้ความ
ร่ วมมื อร่ วมใจกัน มีความผูกพันต่อหน้าที่ ดว้ ยความเต็มใจทางานร่ วมกันด้วยความรับผิดชอบใน
ลักษณะการประสานสัมพันธ์ การประสานงาน และมีความเป็ นประชาธิ ปไตยและสอดคล้องกับ
(วชิรา เครื อคาอ้าย, 2552) ที่พบว่า รู ปแบบการนิเทศนักศึกษาครู เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการคิดของนักเรี ยนประถมศึกษา มีชื่อว่า “ รู ปแบบการนิ เทศดับเบิ้ลพีไออี (PPIE) ”
ประกอบด้ว ย 4 องค์ ป ระกอบหลัก ได้แ ก่ 1) ขั้น เตรี ย มความรู ้ / เทคนิ ค วิ ธี ก ารจัด การเรี ย นรู ้
(Preparing = P) 2) ขั้นเตรี ยมวางแผนการนิ เทศ (Planning = P) 3) ขั้นดาเนิ นการนิ เทศการสอน
(Implementing = I) และ 4) ขั้นประเมินผลการนิ เทศ (Evaluating = E) และเพื่อให้การใช้รูปแบบ
เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดผูว้ ิจยั ได้กาหนดเงื่อนไข (Entry Behavior) ของอาจารย์พี่
เลี้ ยงและนักศึกษาครู ก่อนการใช้รูปแบบการนิ เทศ 3 ด้านหลักประกอบด้วย 1) ด้านคุณสมบัติ 2)
ด้านความรู ้ และทักษะที่ตอ้ งมีมาก่อน และ 3) ด้านบริ บทต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องได้แก่ สิ่ งอานวยความ
สะดวกต่ า ง ๆ (Facilities) แรงจู ง ใจ (Motivation) ความมุ่ ง มั่น ในภารกิ จ ที่ ผู ก พัน กับ งาน
(Commitment) ความร่ วมมือของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง (Collaborative) 2)ผลการทดลองใช้รูปแบบการ
นิเทศการสอนภาคสนาม พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการทุกรายการในภาพรวมอยู่
ในระดับดี ส่ วนผลการใช้ “รู ปแบบดับเบิ้ลพีไออี (PPIE)” พบว่า อาจารย์ พี่เลี้ ยงมีสมรรถภาพการ
นิ เทศการสอนที่ ส่งเสริ มการคิ ดหลังใช้รูปแบบการนิ เทศสู งกว่าก่ อนใช้รูปแบบการนิ เทศอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สาหรับนักศึกษาครู พบว่า มีสมรรถภาพการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ ม
การคิดหลังใช้รูปแบบการนิเทศสู งกว่าก่อนใช้รูปแบบการนิเทศอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
นอกจากนี้ ค วามสามารถในการคิ ดของนัก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจัดการเรี ยนรู ้ ที่ ส่ ง เสริ ม การคิ ดจาก
นักศึกษาครู พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ประเมินผล/ปรับปรุ งรู ปแบบ การนิเทศ จากการสัมภาษณ์และสอบถามความ
คิดเห็นจากตัวแทนผูใ้ ห้ขอ้ มูล รวมถึงผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) พบว่าผูเ้ ชี่ ยวชาญทุก
ท่านประเมินความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันคือ ในทุกประเด็นมีความสอดคล้องกับรู ปแบบ
การนิ เทศและมีค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ด้านความพึงพอใจการใช้รูปแบบการนิ เทศฯ
ของนักศึกษาครู และอาจารย์พี่เลี้ยง พบว่า ในภาพรวมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงมีความพึงพอใจ
การใช้รูปแบบการนิ เทศอยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนการสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนเกี่ยวกับ
การจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการคิดของนักศึกษาครู พบว่าในภาพรวมนักเรี ยนเห็นด้วยกับการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการคิดของนักศึกษาครู อยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเท่ากับ 2.55
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31
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ทั้งนี้ “PLEASE MODEL” เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชน
แห่ งการเรี ยนรู ้ พบว่า ด้านความเป็ นมาและความสาคัญของการพัฒนากระบวนทัศน์ชดั เจนอยู่ใน
ระดับดีมาก รองลงมาคือ การใช้ภาษาและการเรี ยบเรี ยงความเป็ นมาและความสาคัญ ของกระบวน
ทัศน์ มีความต่อเนื่ อง และเหมาะสมทาให้เห็ นภาพรวม และจุดเน้นของการพัฒนากระบวนทัศน์
ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาอยูใ่ นระดับดี
ด้านแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา พบว่า การใช้ภาษาในการอธิ บายเกี่ ยวกับแนวคิดต่าง ๆ อยู่ในระดับดี มาก
รองลงมาคือด้านความชัดเจนในการบรรยายแนวคิดที่ใช้เป็ นพื้นฐานในการพัฒนากระบวนทัศน์
การพัฒนาชุ มชนแห่ ง การเรี ยนรู ้วิชาชี พสาหรับครู และความเหมาะสมในการนาแนวคิดมาใช้ใน
การพัฒ นาการพัฒนากระบวนทัศ น์ชุม ชนการเรี ย นรู ้ วิช าชี พ ครู เพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถนะ ทาง
จิตวิทยาอยูใ่ นระดับดี
สาหรับด้านการกาหนดองค์ประกอบของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พ
ครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิ ตวิทยา (ภาพรวม) พบว่า การเรี ยบเรี ยงลาดับองค์ประกอบใน
กระบวนทัศ น์ มี ค วามเหมาะสมเข้ า ใจได้ ง่ า ยอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก รองลงมาคื อ การก าหนด
องค์ประกอบของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู มีความสมบูรณ์ครอบคลุม
ความต้องการจาเป็ นต่อสมรรถนะทางจิตวิทยา และแต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์สอดคล้อง
ส่ งเสริ มซึ่ งกันและกันอยูใ่ นระดับดี
สาหรับ ด้านองค์ป ระกอบของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ย นรู ้ วิชาชี พ ครู เพื่ อ
เสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา (แต่ละองค์ประกอบ) พบว่า ด้านแสดงให้เห็นถึ งจุดเน้นในการ
พัฒนาวิชาชี พครู การใช้ภาษาและการเรี ยงลาดับของหลักการถ้อยคามีความเหมาะสม สละสลวย
เข้าใจง่ ายมีความสอดคล้องระหว่างหลักการกับวัตถุ ประสงค์อยู่ในระดับดี มาก และยังพบอี กว่า
วัตถุ ป ระสงค์มี ค วามชัดเจนสามารถแสดงถึ ง สิ่ ง ที่ มุ่ ง หวัง จะให้ เกิ ดขึ้ นในตัวครู และนัก เรี ย น มี
ขั้นตอนการสอนครบถ้วนเหมาะสมและสอดคล้องต่ อเนื่ อง การพัฒนาวิช าชี พ ครู ตามขั้นตอน
สามารถให้ครู บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์และสะท้อนถึ งผูเ้ รี ยน มีความมุ่งหวังให้เกิ ดขึ้ นกับผูเ้ รี ยนมี
ความสาคัญและจาเป็ นต่อการพัฒนาวิชาชีพครู และสะท้อนถึงผูเ้ รี ยน การวัดและประเมินผล มีความ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน และหลักเกณฑ์และแนวทางที่เสนอ มีความ
ชัดเจนสามารถนาไปปฏิ บตั ิ ได้อยู่ในระดับดี มาก รองลงมาพบว่า สิ่ งที่ มุ่งหวังให้เกิ ดขึ้ นกับครู มี
ความส าคัญและความจาเป็ นต่อการพัฒนาผูเ้ รี ย น การใช้ภาษาและการเรี ย บเรี ยงถ้อยคามี ค วาม
เหมาะสม สละสลวยเข้าใจง่าย อยูใ่ นระดับดี และยังพบอีกว่า ความชัดเจนของกระบวนทัศน์มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานที่นามาใช้พฒั นากระบวนทัศน์ สามารถใช้เป็ น กรอบในการกาหนด
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สาระและวิธีการ มีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั หลักการ กระบวนการพัฒนาวิชาชี พมี
ความเหมาะสม สามารถทาให้การเรี ยนเรี ยนการสอนบรรลุ ผลตามวัตถุ ประสงค์ มีความชัดเจน
สามารถแสดงถึงสิ่ งที่มุ่งหวังจะให้เกิ ดขึ้นในตัวครู ที่สะท้อนถึงผูเ้ รี ยน ระบบสนับสนุ นการพัฒนา
วิชาชี พครู มีความเป็ นไปได้ และการวัดและประเมิ นผลสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนา
ชุมชนกระบวนทัศน์การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาอยูใ่ นระดับดี
2. การประเมินประสิ ทธิผลการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุม ชนการเรี ยนรู้ วิช าชี พครู เพื่ อ
เสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มขยายผลสรุ ป
ผลได้ดงั นี้
2.1 กลุ่มตัวอย่ าง
2.1.1 ผลการประเมินความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาผ่านการ
ประเมิ น ของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา พบว่ า โดยส่ ว นใหญ่ มี ค วามสามารถในการสอนโดยเน้ น
สมรรถนะทางจิตวิทยาในระดับดี มาก เมื่อพิจ ารณาในแต่ละตอน พบว่า การดาเนิ นการ (ขั้นที่ 2
Leading instruction : L ,ขั้นที่ 3 Empowerment : E) มีคะแนนเฉลี่ยสู งที่สุด รองลงมาคือ ผลการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และพัฒนาผลจากการจัดการเรี ยนการสอน (ขั้นที่ 4 Assessment : A , ขั้นที่ 5
Standard : S และ ขั้นที่ 6 Evaluation : E) และ การเตรี ยมการสอน (ขั้นที่ 1 Planning : P)
นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษายังมองว่า การส่ งเสริ มให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที่เน้นสมรรถนะ
ทางจิตวิทยา นั้นมีความสาคัญดังคากล่าวที่วา่
“การส่ งเสริ มและสร้ างจิ ตสานึ กความตระหนักของครู และนักเรี ยน รอบรู้ ในการจัดการ
เรี ยนการสอน ตลอดทั้งมีการสร้ างเสริ มโรงเรี ยนแห่ งความสุข” (ผู้บริ หารสถานศึกษา 1)
“การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยให้ คานึ กถึงความแตกต่ างระหว่ าง
บุคคล และพัฒนาการนักเรี ยนตามช่ วงวัย”(ผู้บริ หารสถานศึกษา 2)
สอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2555) ที่ได้กล่าวไว้วา่ การมีคุณค่าร่ วม และวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ไปถึงการเรี ยนรู ้ร่วมกันและการนาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้ อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวใน
รู ปแบบนี้ เป็ นเหมือนแรงผลักดันในโดยอาศัยความต้องการและความสนใจของสมาชิ ก PLC เพื่อ
การเรี ยนรู ้และพัฒนาวิชาชีพ สู่ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนเป็ นหลัก (Senge, 1990) การพัฒนา
วิชาชีพให้เป็ น “ ครู เพื่อศิษย์ ” (วิจารณ์ พานิช, 2555) โดยมองว่าเป็ น“ ศิษย์ของเรา ” มากกว่ามองว่า
“ ศิษย์ของฉัน ” และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการจัดการเรี ยนรู ้ที่เริ่ มจาก “ การเรี ยนรู ้ของครู ” เป็ น
ตัวตั้งต้น เรี ยนรู ้ ที่จะมองเห็ นการปรั บปรุ ง เปลี่ ยนแปลงพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ของตนเอง เพื่ อ
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
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ในขณะที่ ผลจากการดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นสมรรถนะทางจิ ตวิทยาพบว่า
นักเรี ยน มีความสงบ มีสติ รับรู ้ ความรู ้ สึกทางกายฟั งพูดถามด้วยเจตนาต่อการสร้ างเรี ยนรู ้ ร่วมกัน
และกระจายการมีส่วนร่ วมอยูร่ ่ วมกันอย่างเคารพ สร้างสนามบวกต่อการเรี ยนรู ้ กระตือรื อร้นอยาก
เรี ยน มีความสนุกสนานตามวัน มีทกั ษะเป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน ได้เรี ยนจากแรงบันดาลใจที่ครู มอบให้
สามารถปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมในเชิ งบวกได้ด้วยตนเอง สาหรั บโยชน์กบั ครู ผูส้ อนนั้น ครู มีการ
ทบทวนหลักการปฏิบตั ิเป็ นประจา AAR และได้นาผลการปฏิ บตั ิของแต่ละคนแต่ละชั้นเรี ยนมา
แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ ก ัน และนาไปปรั บปรุ ง ต่ อยอดเสมอ เกิ ดการเรี ย นรู ้ เป็ นวิถี ใ นโรงเรี ย นสร้ า ง
บรรยากาศให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ จัดกิ จกรรมท้าทายหลากหลาย เน้นผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
เชิ งรุ ก Active Learning ครู ใจเย็นลงยอมรับฟั งนักเรี ยนอย่างตั้งใจสามารถออกแบบการเรี ยนรู ้ ที่
นักเรี ยนสนใจและยัง “เกิ ดประโยชน์ โดยเข้าใจถึ งความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถจัด
กิ จกรรมการเรี ยนการสอนได้ตามความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รี ยน เช่ น กิ จกรรมกลุ่ม และ
พัฒนาทาวิจยั เพื่อพัฒนาของผูเ้ รี ยนได้” (ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา) สอดคล้องกับ Posner (1991) ที่พบว่า
การรับรู ้สมรรถภาพทางการศึกษาในทางบวก ส่ งผลต่อการจบการศึกษาและมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับแรงจู งใจภายใน ซึ่ งได้แก่ การชอบสถานการณ์ การเรี ยนรู ้ ที่ทา้ ทาย ชอบการเรี ยนรู ้ อย่างอิสระ มี
ความเชื่ อมัน่ ในความอยากรู ้ ความสนใจ ทาให้เกิดแรงจูงใจการจัดการศึกษาที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ดว้ ย
การนาตนเองต้องมีการสนับสนุนที่ดี ให้อานาจผูเ้ รี ยนมีการวางแผนการเรี ยนของแต่ละบุคคล และเน้น
ความหลากหลายในทักษะการเรี ยนรู ้
นอกจากนี้ วิธีการ “ใช้กระบวนการ (Professional Learning Communities) PLC ที่เกิดจาก
การทางานจริ งแล้วนามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน และการใช้จิตวิทยาเชิ งบวกเพื่อจัดการเรี ยนรู ้ให้
สอดคล้องกับธรรมชาติของสมอง” (ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา) สอดคล้องกับ Hord (1997) พบว่าผลดี
ต่อครู ผูส้ อนในการใช้กระบวนการ PLC ส่ งผลต่อครู ผูส้ อน กล่าวคือ ลดความรู ้สึกโดดเดี่ ยวงาน
สอนของครู เพิ่มความรู ้ สึกผูก พันต่อพันธะกิ จและเป้ า หมายของโรงเรี ยนมากขึ้ นโดยเพิ่ มความ
กระตือรื อร้นที่จะปฏิบตั ิให้บรรลุพนั ธะกิจอย่างแข็งขัน จนเกิ ดความรู ้สึกว่าต้องการร่ วมกันเรี ยนรู ้
และรับ ผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนัก เรี ย น ถื อเป็ น “พลังการเรี ย นรู ้ ” ซึ่ งส่ งผลให้การ
ปฏิบตั ิการสอนในชั้นเรี ยนให้มีผลดียง่ิ ขึ้น
และการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาครู ให้เป็ นครู มืออาชีพนั้นสามารถ “สร้างวุฒิภาวะความเป็ นครู
สามารถ Active สอดคล้องกับธรรมชาติสมอง BBL สร้างกระบวนการ PLC ที่เข้มแข็ง และการ
จัดการเรี ยนการสอน BBL และ PBL (Problem Based Learning) รู ปแบบทักษะใหม่ที่ต่างจากเดิม
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก” (ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา) สอดคล้องกับ Higgins and Leat (2001)
ได้เสนอว่า วิธีการที่ใช้ในการทางานพัฒนาครู เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นมีหลากหลายวิธี ได้แก่
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การให้ความรู ้ การเป็ นแบบอย่างในการทางาน การสื บเสาะอย่างมีวิจารณญาณ การเรี ยนรู ้แบบรวม
พลัง และการชี้ แนะ นอกจากนี้ ผศิน แตงจวง (2554) ได้ช้ ี ให้เห็ น “การเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพ
มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยูก่ บั ครู ผสู ้ อน” กล่าวคือ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับบุคลากร
บริ ก ารทางการศึ ก ษาที่ บ ัง คับ ให้ ค รู ต้อ งได้ รั บ การฝึ กอบรมประจ าการอย่ า งสม่ า เสมอ และ
อินโดนีเซี ยมีความเชื่อพื้นฐานว่า “ คุณภาพการศึกษาขึ้นอยูก่ บั คุณภาพครู ” เช่นเดียวกัน
2.1.2 ผลการประเมินความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาผ่านการ
ประเมิ นของครู พี่เลี้ ย ง พบว่า โดยส่ วนใหญ่มีค วามสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทาง
จิตวิทยาในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละตอน พบว่า ผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และพัฒนาผล
จากการจัดการเรี ยนการสอน (ขั้นที่ 4 Assessment : A , ขั้นที่ 5 Standard : S และ ขั้นที่ 6
Evaluation : E) รองลงมาคือ การเตรี ยมการสอน (ขั้นที่ 1 Planning : P) และ การดาเนิ นการ (ขั้นที่
2 Leading instruction : L ,ขั้นที่ 3 Empowerment : E) สอดคล้องกับ (เกรี ยงศักดิ์ สังข์ชยั , 2552) ที่
ศึกษาพบว่า องค์ประกอบ ที่มีการดาเนิ นการเป็ น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นศึกษาสภาพและ
ความต้องการจาเป็ น (Assessing Needs: A) ขั้นตอนที่ 2 ขั้นจัดการให้ความรู ้ ก่อนการนิ เทศ
(Providing Information: Pขั้นตอนที่ 3 ขั้นวางแผนการนิ เทศ (Formulating Plan: F) ขั้นตอนที่ 4 ขั้น
ปฏิบตั ิ การนิเทศ (Implementing: I) และขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมินผลการนิ เทศ (Evaluating: E) โดย
ผ่านการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิ งทฤษฎีและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการนิ เทศการสอน
จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ เงื่อนไขสาคัญที่เอื้อต่อการใช้รูปแบบการนิ เทศการสอนครู วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนา
ศัก ยภาพนัก เรี ย นที่ มี แ ววความสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดในการนาไปใช้ ประกอบด้วย 1) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตระหนักถึงความสาคัญ
ของ การนิ เ ทศการสอน มี ค วามมุ่ ง มั่น ก าหนดเป็ นนโยบายและแนวปฏิ บ ัติ ที่ ชัด เจนรวมทั้ง
สนับสนุนด้านงบประมาณ สื่ อ อุปกรณ์ สิ่ งอานวย ความสะดวก เสริ มสร้างขวัญและกาลังใจแก่ครู
สอดคล้องกับผลการศึ กษาที่ ได้ส่งเสริ มให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที่ เน้นสมรรถนะทางจิ ตวิทยา
กล่าวคือ
“การส่ งเสริ มให้ ครู จัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นสมรรถนะทางจิ ตวิทยามีความสาคัญในการ
จัดการเรี ยนการสอน เพราะจะช่ วยทาให้ บรรยากาศการ เอื อ้ ในการจัดกิจกรรม กล่ าวคื อนักเรี ยนมี
ความสุขและนักเรี ยนไม่ เครี ยดในการจัดกิจกรรม”(ครู ผ้ สู อน 1)
“การกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ หรื อแผนงาน ที่ส่งเสริ มให้ ครู จัดการเรี ยนการสอนที่เน้ น
สมรรถนะทางจิตวิทยาอาจจะยังไม่ ต้องปรั บอะไรไปมาก เพียงแค่ ครู จะต้ องในสิ่ งที่มีอยู่นั้น ให้ เต็ม
ความสามารถ”(ครู ผ้ สู อน 2)
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“มีความสาคัญต่ อการพัฒนาวิชาชีพครู ทาให้ ครู เกิ ดกัลยาณมิตรต่ อกัน เกิดความมุ่งมั่นใน
การจัดการเรี ยนการสอน” (ครู ผ้ สู อน 3)
“การสอนที่เน้ นสมรรถนะทางจิ ตวิ ทยาสาหรั บครู มีส่วนสาคัญในการพัฒนาวิ ชาชี พครู
ช่ วยให้ ร้ ู เข้ าใจธรรมชาติ ความเจริ ญเติ บโต ความต้ องการ การแก้ ปัญหา การปรั บตัวอารมณ์ และ
ความรู้ สึ ก ของนัก เรี ย น และสามารถนาความรู้ ที่ ไ ด้ มาจั ดการเรี ย นการสอนได้ อย่ าง เหมาะสม
สอดคล้ องกับธรรมชาติ ความต้ องการ ความสนใจของนักเรี ยนในแต่ ละช่ วงวัย”(ครู ผ้ สู อน 4)
“การส่ งเสริ มให้ ครู จัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นสมรรถนะทางจิตวิทยา ทาให้ ครู เข้ าใจตนเอง
และผู้เรี ยนมากขึน้ ” (ครู ผ้ สู อน 5)
สอดคล้องกับ Zwart and Others (2008) ที่ศึกษาพบว่า การเรี ยนรู ้ดา้ นการจัดการเรี ยนรู ้ของ
ครู ได้แก่ มีการเกิ ดความคิด มโนทัศน์ และความเชื่ อใหม่ มีความคิดและตั้งใจในการปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ เกิดการยืนยันความคิด มโนทัศน์และความเชื่อเดิม ปรับเปลี่ยนความคิด
ที่มีต่อตนเอง รวมทั้งการเพิ่มความตระหนักในการจัดการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับการกาหนดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้อย่างเป็ นขั้นตอนเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เวลา และสถานที่รองลงมา การกาหนดจุดประสงค์
เชิ งพฤติกรรมสอดคล้องกับเนื้ อหา กาหนดสื่ อและใช้สื่อในการเรี ยนรู ้ เหมาะสมกับบทเรี ยน และ
ผูเ้ รี ยน ซึ่ งแสดงถึงความใฝ่ รู ้และพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้อยูเ่ สมอ กาหนดวิธีการวัดและประเมินผลได้
สอดคล้องกับจุดประสงค์และกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้ตามแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ มีบุคลิกภาพความเป็ นครู โดยภาพรวม มีการประเมินเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน มีการรายงานผลการ
จัดการเรี ยนรู ้ครอบคลุ มทุกหน่วยการเรี ยนรู ้ และในภาพรวมครู มีสมรรถนะจิตวิทยาในการจัดการ
เรี ยนรู ้เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพครู
2.1.3 ผลการประเมินความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาผ่านการ
ประเมินของอาจารย์นิเทศก์ พบว่า โดยส่ วนใหญ่มีความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทาง
จิตวิทยาในระดับดี และเมื่อพิจารณาในแต่ละตอน พบว่า การเตรี ยมการสอน (ขั้นที่ 1 Planning : P)
มีคะแนนเฉลี่ ยในระดับดี รองลงมาคือ การดาเนิ นการ (ขั้นที่ 2 Leading Instruction : L ,ขั้นที่ 3
การสอน, ขั้นที่ 4 Assessment : A , ขั้นที่ 5 Standard : S และ ขั้นที่ 6 Evaluation : E) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านการใช้ภาษาถู กต้อง มีจงั หวะน้ าเสี ยงชัดเจน เข้าใจง่ าย และ
น่าสนใจมีมากที่สุดรองลงมาคือ มีการจัดทากาหนดการสอนตลอดภาคเรี ยนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
อย่างเหมาะสมมีการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ล่วงหน้าเสร็ จก่อนสอนเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ใช้ภาษา
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ในการเขี ยนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ได้ชดั เจนอ่านง่ าย ถู กต้อง และประณี ตกาหนดจุ ดประสงค์เชิ ง
พฤติกรรมสอดคล้องกับเนื้อหากาหนดวิธีการวัดและประเมินผลหลายรู ปแบบเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน
มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสมทั้งการฝึ กทักษะ การวิเคราะห์การปฏิบตั ิ และมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรี ยน และ ให้ความสนใจแก่ผูเ้ รี ยนอย่างทัว่ ถึง และเสมอภาคส่ วนในด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คื อ ด้านการใช้ค าถามและคาตอบได้เหมาะสมกับผูเ้ รี ย นและตรงประเด็ น สอดคล้องกับ Posner
(1991) ที่ได้ช้ ี ให้เห็ นว่า การชอบสถานการณ์ การเรี ยนรู ้ ที่ทา้ ทาย ชอบการเรี ยนรู ้ อย่างอิสระมีความ
เชื่อมัน่ ในความอยากรู ้ ความสนใจ ทาให้เกิดแรงจูงใจการจัดการศึกษาที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
นาตนเองต้องมีการสนับสนุ นที่ดี ให้อานาจผูเ้ รี ยนมีการวางแผนการเรี ยนของแต่ละบุคคล และเน้น
ความหลากหลายในทักษะการเรี ยนรู ้
2.1.4 ผลการประเมินความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาผ่านการ
ประเมินของเพื่อนนักศึกษาครู พบว่า โดยส่ วนใหญ่มีความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะ
ทางจิ ต วิ ท ยาผลการเรี ย นรู ้ ข องผู ้เ รี ย น และพัฒ นาผลจากการจัด การเรี ยนการสอน (ขั้น ที่ 4
Assessment : A , ขั้นที่ 5 Standard : S และ ขั้นที่ 6 Evaluation : E) รองลงมาคือ การดาเนินการ
(ขั้นที่ 2 Leading instruction : L ,ขั้นที่ 3 Empowerment : E) และ การเตรี ยมการสอน (ขั้นที่ 1
Planning : P) ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า การรายงานผลการจัดการเรี ยนรู ้
ครอบคลุ มทุกหน่ วยการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดที่ระดับ รองลงมาคือด้าน การบันทึกผลการจัดการ
เรี ยนการสอนอย่างครอบคลุ มนาแนวทางการแก้ปัญหาสู่ การปฏิ บตั ิจริ งมี การประเมิ นเพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนและในภาพรวมครู มีสมรรถนะจิตวิทยาในการจัดการเรี ยนรู ้เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชี พ
ครู ส่วนในด้านที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุดคือ ด้านเตรี ยมสภาพแวดล้อมได้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและ ด้าน
สอดแทรกคุ ณธรรม จริ ยธรรมแก่ ผูเ้ รี ยนได้อย่างเหมาะสมกับเนื้ อหา สอดคล้องกับ Britton and
Anderson (2009) ที่มองว่าโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอน
2.2 กลุ่มขยายผล
2.2.1 ผลการประเมินความสามารถในการสอนโดยเน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาสาหรับกลุ่ม
ขยายผลผ่านการประเมินของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู พี่เลี้ ยง พบว่า มีความคิดเห็นเหมือนกัน
กล่ าวคือ โดยส่ วนใหญ่มีความสามารถในการสอน สมรรถนะทางจิตวิทยาที่ เน้น การเตรี ยมการ
สอน (ขั้นที่ 1 Planning : P) และ การดาเนิ นการ (ขั้นที่ 2 Leading instruction : L ,ขั้นที่ 3
Empowerment : E) มีคะแนนเฉลี่ยสู งที่สุด รองลงมาคือผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และพัฒนาผลจาก
การจัดการเรี ยนการสอน (ขั้นที่ 4 Assessment : A , ขั้นที่ 5 Standard : S และ ขั้นที่ 6 Evaluation :
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E) ในขณะที่ ผลการประเมินความสามารถในการสอน สมรรถนะทางจิตวิทยาของอาจารย์นิเทศก์
และเพื่อนนักศึกษาครู พบว่า มีความคิดเห็นเหมือนกัน กล่าวคือ โดยส่ วนใหญ่มีความสามารถใน
การสอน สมรรถนะทางจิตวิทยาในระดับดี ที่เน้นผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และพัฒนาผลจากการ
จัดการเรี ยนการสอน (ขั้นที่ 4 Assessment : A , ขั้นที่ 5 Standard : S และ ขั้นที่ 6 Evaluation : E)
มีคะแนนเฉลี่ยสู งที่สุด รองลงมาคือการเตรี ยมการสอน (ขั้นที่ 1 Planning : P) และ การดาเนินการ
(ขั้นที่ 2 Leading instruction : L ,ขั้นที่ 3 Empowerment : E)
ทั้ง นี้ ก ารส่ งเสริ ม ให้ครู จดั การเรี ย นการสอนที่ เน้นสมรรถนะทางจิ ตวิท ยานั้น ผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษามองว่า“กาส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้เข้าถึ ง ซึ่ งอัตลักษณ์ มีทกั ษะชี วิต และพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู ้ ควบคู่คุณธรรม รวมถึ งการส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนในสถานศึกษามีความพร้อมเพื่อพัฒนาสู่ อาเซี ยน
ในขณะที่ ผลจากการดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นสมรรถนะทางจิ ตวิทยาพบว่า “ทาให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้มีพฒั นาการที่ดีข้ ึนตามวัยของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี รวมถึงครู ผสู ้ อนมีรูปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอนง่ายต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนมากยิ่งขึ้น” สอดคล้องกับ วชิรา เครื อคาอ้าย
(2553) ที่พบว่า ความสามารถในการคิดของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการคิดจาก
นักศึกษาครู พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้วธิ ี การ“การจัดการเรี ยนรู ้โดยผูเ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิจริ งด้วยตนเอง โดยการ
ใช้จิ ต วิท ยาให้เ หมาะสมตามวัย ของผู ้เ รี ย นในการจัด การเรี ย นรู ้ เพื่ อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้ น” และการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาครู ให้เป็ นครู มืออาชี พนั้นสามารถ “พัฒนา
รู ปแบบการสอน เพราะว่า เป็ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และลดบทบาท
หน้าที่ครู โดยการเพิ่มบทบาทของผูเ้ รี ยน” สอดคล้องกับ Wood and Mc Quarrie (1999) ที่พบว่า
การพัฒนาวิชาชี พแบบบู รณาการกับการทางานโดยการร่ วมกันแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกันและกัน
ไตร่ ตรองสะท้อนคิ ด การปฏิ บ ัติ ซ่ ึ ง เป็ นเครื่ อ งมื อที่ ส าคัญ ในการพัฒ นาวิ ช าชี พ และได้ก าหนด
โครงสร้ างในการพัฒนาโอกาสในการเรี ยนรู ้ ในสถานศึกษา อาทิเช่ น การศึกษากลุ่ ม การวิจยั เชิ ง
ปฏิบตั ิการ และการไตร่ ตรองสะท้อนคิด ตลอดจนมีการใช้วิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาวิชาชี พ เช่น
ทีมสอน กลุ่มการสอนแบบร่ วมมือ การทาแบบ ให้ดูการโค้ช การดูแลให้คาปรึ กษาแนะนา เพื่อ
ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ แนวทางการปฏิ บ ตั ิ ซึ่ ง ทาให้ค รู เกิ ดการพัฒนาในวิช าชี พมากกว่าการ
ประเมินครู หรื อการนิ เทศการสอน และข้อค้นพบสาคัญอีกประการหนึ่งคือรู ปแบบของการพัฒนา
วิช าชี พ ในงาน แบบไม่ เ ป็ นทางการมาใช้ใ น การพัฒ นาวิ ช าชี พ เช่ น กลุ่ ม วางแผนการพัฒ นา
หลักสู ตร การประชุมสาขา โดยกิจกรรมดังกล่าวเพื่อนเป็ น การกระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
กับเพื่อนครู พร้อมกับการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการพัฒนาวิชาชี พให้ครู ใหม่หรื อผูท้ ี่เริ่ มเข้าสู่ วิชาชี พครู
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และปั จ จัย ส าคัญของความส าเร็ จ ในการพัฒ นาวิช าชี พ คื อ การให้ การสนับ สนุ น ของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษา
3. ผลการประเมินประสิ ทธิผลการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้ วิชาชี พครู เพื่อ
เสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยาของนักศึกษาครู
ผลการประเมินสมรรถนะด้านจิ ตวิทยาของนักศึ กษาครู โดยอาจารย์นิเทศก์ พบว่า ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก (x̅ = 4.65, S.D. = 0.11) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงตามลาดับจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความสามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน (x̅ = 4.69,
S.D. = 0.34), ด้านความเข้าใจธรรมชาติของผูเ้ รี ยน (x̅ = 4.66, S.D. = 0.15), ด้านความสามารถ
ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เรี ยนรู ้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน (x̅ = 4.64, S.D. = 0.24), และด้าน
ความสามารถส่ งเสริ มความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน (x̅ = 4.60, S.D. = 0.15) สอดคล้องกับ
(เกรี ยงศักดิ์ สังข์ชยั ,2552: 391)ที่ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการนิ เทศการสอนครู วิทยาศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักเรี ยนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ผลการใช้รูปแบบการนิ เทศ
พบว่า ทั้งครู วทิ ยาศาสตร์ ผทู ้ าหน้าที่นิเทศและครู วทิ ยาศาสตร์ ผทู ้ าหน้าที่จดั การเรี ยนรู ้ มีสมรรถภาพ
การนิเทศ การจัดการเรี ยนรู ้และสมรรถภาพการจัดการเรี ยนรู ้ที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการที่สูงขึ้น
ส่ วนนักเรี ยนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ พบว่าผลการเรี ยนรู ้และทักษะทางสังคม
ของนักเรี ยนมีค่าเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนผลการ
ทดลองใช้รูปแบบการนิ เทศ จากการจัดการให้ความรู ้ ก่อนการนิ เทศ โดยการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ
เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้กบั ครู วิทยาศาสตร์ ผูท้ าหน้าที่นิเทศและครู วิทยาศาสตร์ ผทู ้ าหน้าที่จดั การ
เรี ยนรู ้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยการอบรมเชิงปฏิบตั ิการด้านความรู ้เกี่ยวกับการนิเทศ
การจัดการ
เรี ยนรู ้และการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนโดยรวมอยูใ่ นระดับสู ง
ผลการประเมินสมรรถนะด้านจิตวิทยาของนักศึกษาครู โดยครู พี่เลี้ยง พบว่า ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับดีมาก (x̅ = 4.62, S.D. = 0.16) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงตามลาดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านความเข้าใจธรรมชาติของผูเ้ รี ยนที่ค่าเฉลี่ย ̅x = 4.67,S.D. = 0.18, ด้านความสามารถ
ให้คาแนะนาช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน (x̅ = 4.65, S.D. = 0.18), ด้านความสามารถ
ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เรี ยนรู ้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน (x̅ = 4.64, S.D. = 0.24), และด้าน
ความสามารถส่ งเสริ มความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน (x̅ = 4.60, S.D. = 0.15)สอดคล้องกับ
(ยุพิน ยืนยง,2553: 261) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อ
ส่ ง เสริ ม สมรรถภาพการวิ จ ัย ในชั้น เรี ย นของครู เขตการศึ ก ษา 5 อัค รสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ
สมรรถภาพในการนิ เทศแบบหลากหลายวิธีการของครู ผนู ้ ิ เทศ หลังการใช้รูปแบบการนิ เทศแบบ
หลากหลายวิธีการ โดยภาพรวม พบว่า ครู ผูน้ ิ เทศมี สมรรถภาพในการนิ เทศอยู่ในระดับสู งมาก
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และเมื่อพิจารณาสมรรถภาพในการนิเทศตามวิธีการนิ เทศ พบว่า ครู ผนู ้ ิ เทศแบบพัฒนาตนเอง และ
แบบให้คาปรึ กษามีสมรรถภาพในการนิ เทศ อยูใ่ นระดับสู งมากและครู ผนู ้ ิ เทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
มีสมรรถภาพในการนิเทศอยูใ่ นระดับสู ง และด้านสมรรถภาพในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ผรู ้ ับ
การนิ เทศ พบว่า ครู ผรู ้ ับการนิ เทศมีสมรรถภาพในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน อยูใ่ นระดับสู งมาก และ
เมื่ อพิ จารณาสมรรถภาพในการท าวิ จยั ในชั้น เรี ย นตามวิธี ก ารนิ เทศ พบว่า ครู ผู ร้ ั บ การนิ เทศมี
สมรรถภาพในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนอยูใ่ นระดับสู งมาก คือ ครู ผรู ้ ับการนิ เทศแบบให้คาปรึ กษาครู
ผูร้ ับการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และครู ผรู ้ ับการนิเทศแบบพัฒนาตนเอง
ผลการประเมิ น สมรรถนะด้า นจิ ต วิ ท ยาของนัก ศึ ก ษาครู โ ดยนัก ศึ ก ษาครู พบว่า ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก (x̅ = 4.63, S.D. = 0.15) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงตามลาดับจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน (x̅ = 4.67, S.D.
= 0.18), ด้านความสามารถช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เรี ยนรู ้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน (x̅ = 4.59,
S.D. = 0.23), ด้านความเข้าใจธรรมชาติของผูเ้ รี ยน (x̅ = 4.54, S.D. = 0.17), และด้านความสามารถ
ส่ งเสริ มความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน (x̅ = 4.50, S.D. = 0.53) สอดคล้องกับ วชิรา เครื อคา
อ้าย (2552: 334) ที่ทาการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการคิดของนักเรี ยนประถมศึกษา”ผลการวิจยั
พบว่า อาจารย์ พี่เลี้ยงมีสมรรถภาพการนิ เทศการสอนที่ส่งเสริ มการคิดหลังใช้รูปแบบการนิเทศสู ง
กว่ า ก่ อ นใช้ รู ปแบบการนิ เ ทศอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชี พครู พบว่า มีสมรรถภาพการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการคิดหลังใช้รูปแบบการ
นิเทศสู งกว่าก่อนใช้รูปแบบการนิเทศอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นอกจากนี้ความสามารถ
ในการคิ ดของนักเรี ย นที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ส่ง เสริ มการคิ ดจากนัก ศึ กษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พครู พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
4. ผลการปรั บปรุ งและข้ อเสนอแนะการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้ วิชาชี พครู
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ผลการประเมินความคิดเห็ นของครู พี่เลี้ ยงเกี่ ยวกับการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (x̅ =
4.55, S.D. = 0.17) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับดีมากสอดคล้องกับ ธัญพร ชื่น
กลิ่น (2553) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการโค้ช เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์พยาบาล ที่ ส่งเสริ มทักษะการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณของนักศึ กษาพยาบาลในสังกัด
สถาบันพรบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุ ข ผลการวิจยั พบว่าอาจารย์พยาบาลและผูบ้ ริ หารมี
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ความพึงพอใจต่อรู ปแบบการโค้ชพีพีซีอีในระดับมากที่สุด รวมทั้งนักศึกษาพยาบาลมีความคิดเห็น
ว่า การจัด การเรี ย นรู ้ ที่ ส่ ง เสริ ม การคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณมี ค วามเหมาะสมในระดับ มาก และ
สอดคล้องกับ เกรี ยงศักดิ์ สังข์ชยั (2552: 391) ที่ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการนิเทศการสอนครู
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ด้านความพึง
พอใจต่อการใช้รูปแบบการนิ เทศการสอนของครู วิทยาศาสตร์ ผทู ้ าหน้าที่นิเทศและครู วิทยาศาสตร์
ผูท้ าหน้าที่จดั การเรี ยนรู ้ พบว่า โดยภาพรวมครู วิทยาศาสตร์ ผูท้ าหน้าที่นิเทศและครู วิทยาศาสตร์
ผูท้ าหน้าที่จดั การเรี ยนรู ้มีความพึงพอใจการใช้รูปแบบการนิเทศการสอน อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาครู เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (x̅ =
4.64, S.D. = 0.12)เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับดีมาก สอดคล้องกับ วชิรา เครื อ
คาอ้าย (2552: 334) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิช าชี พ ครู เพื่ อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ ส่ ง เสริ ม การคิ ดของนัก เรี ย นประถมศึ ก ษา
ผลการวิจยั พบว่า การสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการคิด
ของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู พบว่า ในภาพรวมนักเรี ยนเห็นด้วยกับการจัดการเรี ยนรู ้ที่
ส่ งเสริ มการคิดของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ ยระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 2.55 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 และสอดคล้องกับ เกรี ยงศักดิ์ สังข์ชยั (2552:
391) ที่ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการนิเทศการสอนครู วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนที่มี
แววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ด้านความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการนิ เทศการสอน
ของครู วิ ท ยาศาสตร์ ผู ท้ าหน้า ที่ นิเทศและครู วิท ยาศาสตร์ ผูท้ าหน้า ที่ จดั การเรี ย นรู ้ พบว่า โดย
ภาพรวมนักเรี ยนเห็นด้วยกับการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนของครู วิทยาศาสตร์ ผทู ้ า
หน้าที่จดั การเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ผลการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและครู ผูส้ อน พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและ
ครู ผูส้ อนส่ งเสริ ม ให้ครู จดั การเรี ย นการสอนที่ เน้นสมรรถนะทางจิ ตวิทยา เนื่ องจากครู ได้มีการ
พัฒนาตนเองเพื่อสร้างจิตสานึ กความตระหนักในการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งการจัดการเรี ยนการ
สอนที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยามีความสาคัญต่อการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมากเพราะทาให้ครู
เข้าใจนักเรี ยนมากขึ้น โดยการดาเนินการให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยา
เป็ นการเพิ่มบทบาทชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ เปิ ดรับการเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ใหม่ท้ งั ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
ปรึ กษาแลกเปลี่ ยนการเรี ยนรู ้ ต่อกันและครู เป็ นกัลยาณมิตรต่อผูเ้ รี ยนในการจัดการเรี ยนการสอน
สอดคล้องกับ Wood and Mc Quarrie (1999) ; Evans and Jolly (2005) ;Wood and Killian (1998)
;Middleton (1999) & Lankau and Scandura (2002) (อ้างถึงใน Zepeda J.S., 2003 : 147-149) ที่ได้
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ศึกษาการพัฒนาวิชาชีพแบบบรู ณาการกับการทางานโดยใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พที่หลากหลาย
ซึ่ งผลของการศึ ก ษา พบว่ า การพัฒ นาวิ ช าชี พ แบบบู ร ณาการกับ การท างานโดยการร่ ว มกัน
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกันและกัน ไตร่ ตรองสะท้อนคิดการปฏิ บตั ิซ่ ึ งเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการ
พัฒนาวิชาชี พ ตลอดจนมี การใช้วิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาวิชาชี พ เช่ น ทีมสอน กลุ่มการสอน
แบบร่ วมมือ การทาแบบให้ดู การโค้ช การดูแลให้คาปรึ กษาแนะนา เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
แนวทางการปฏิบตั ิ ซึ่งช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการวิจยั จากการพัฒนาการนาการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อ
เสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา (PLEASE MODEL) พบว่าเป็ นการสร้ างความเข้าใจร่ วมกัน
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน มีจุดมุ่งหมายที่ชดั เจน รวมทั้งมีแผนการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ดงั นั้น
หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาชุ มชนการเรี ย นรู ้ วิชาชี พ เพื่ อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ในสถาบันพัฒนาวิชาชีพครุ และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ได้ โดยกาหนดระบบสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู ให้สอดคล้องกับบริ บทแต่ละสถานศึกษา ทั้งนี้
เพื่อให้การนารู ปแบบ PLEASE MODEL ไปใช้ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
2. กิ จกรรมการพัฒนาชุ มชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ควรเป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผรู ้ ่ วมวิชาชีพทุกคน มีส่วนเสริ มสร้าง (Empowerment) เพื่อขับเคลื่อน
กระบวนการ (Peer Coaching) ที่เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ร่ วมแรงร่ วมใจกันอย่างจริ งจัง
บนฐานงานจริ ง
3. การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ย นรู ้ วิชาชี พ ครู เพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถนะทาง
จิตวิทยานี้ เน้นการเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิ ตวิทยาของนักศึ กษาครู ร่วมกันในด้านผลสาเร็ จที่
เกิ ดขึ้ นจากการปฏิ บตั ิ เพื่อบรรลุ มาตรฐานวิชาชี พและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ในรู ปแบบชุ มชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู (PLC) ที่เน้นกระบวนการนิ เทศแบบร่ วมพัฒนาวิชาชี พครู ดงั นั้นผูท้ าหน้าที่ติดตาม
ดูแล (Mentor) จะต้องติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อนาข้อมูลต่าง ๆ มาให้คาแนะนาและช่วยเหลือครู
ซึ่ งก่ อนการนารู ป แบบการนิ เทศการสอนไปใช้ควรจัดอบรมเชิ ง ปฏิ บตั ิ การในสาระความรู ้ และ
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ทักษะที่จาเป็ นสาหรับการติดตามดูแล การให้คาแนะนาและการช่ วยเหลื อให้กบั ผูใ้ ห้ การติดตาม
ดูแล
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิ ตวิทยาเพื่อพัฒนากระบวนการพัฒนากระบวนทัศ น์ที่ เป็ นผลจากความร่ วมมื อ
ระหว่างโรงเรี ยน สถาบันพัฒนาวิชาชีพครู และศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะทางจิ ตวิทยา ส าหรั บบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ไม่ จบตรงตามวุฒิค รู และอาจมี
การศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิผลของกระบวนทัศน์สาหรับครู ที่มีคุณวุฒิครู
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คณะครุ ศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม

2. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรและการสอน
ดร. สุ จิตรา ปันดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

3. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรและการสอน
ดร. นฤมล ปภัสสรานนท์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

4. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านนิเทศติดตามและประเมินผล
ดร. บุษราคัม ศรี จนั ทร์

หัวหน้ากลุ่มแผนและนโยบาย ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
ชานาญการพิเศษ สานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร

5. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านนิเทศติดตามและประเมินผล
ดร. ณฐกร รักษ์ธรรม

ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธานี เขต 1
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รายนามผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบรู ปแบบทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เรื่ อง การพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้ วชิ าชี พครู เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา

........................
1. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการแนะแนว
ผศ.ดร. นัฎจรี เจริ ญสุ ข

อาจารย์ประจาสาขาจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ธานี

2. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการแนะแนว
ผศ.ดร. สมเจตน์ ผิวทองงาม

อาจารย์ประจาสาขาจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ธานี

3. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรและการสอน
ดร. กฤษณี สงสวัสดิ์

คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
อาจารย์ประจาสาขาหลักสู ตรและการสอน
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ธานี

4. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา
ดร. สถาพร สังข์ขาวสุ ทธิรักษ์

ผูอ้ านวยการสถาบันพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา อาจารย์ประจาสาขาบริ หารการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ธานี

5. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการนิเทศการศึกษา
ดร. ธัญญา กาศรุ ณ

กรรมการฝ่ ายฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
อาจารย์ประจาสาขาคณิ ตศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี
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ภาคผนวก ข

คู่มือการใช้ การพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรียนรู้ วชิ าชี พครู
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คู่มือการใช้ การพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรียนรู้ วชิ าชี พครู
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา (PLEASE MODEL)

อัญชลี แสงอาวุธ
นักศึกษาหลักสู ตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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หลักการ

ขั้นที่ 1 : P
Planning

การพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรียนรู้ วชิ าชีพครูจะช่ วยเสริมสร้ างสมรรถนะ

ทาง

จิตวิทยาได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพและตรงตามศักยภาพผู้เรียน

ขั้นที่ 2 : L
Leading
Instruction

ขั้นที่ 3 : E
Empowerment

ขั้นที่ 4 : A
Assessment

ขั้นที่ 5 : S
Standard

ขั้นที่ 6 : E
Evaluation

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู้
วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
2. เพื่อมุ่งพัฒนาแผนการสอนที่เน้นสมรรถนะทาง
จิตวิทยาสาหรับครู สู่ศกั ยภาพการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ดังนี้
2.1 ความเข้าใจธรรมชาติของผูเ้ รี ยน
2.2 ความสามารถช่วยเหลือให้เรี ยนรู ้ และ
พัฒนาได้ตามศักยภาพของตน
2.3 ความสามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือ
ผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน
2.4 ความสามารถส่ งเสริ มความถนัดและ
ความสนใจของผูเ้ รี ยน

ระบบสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู
1. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาปรับบทบาทเป็ นผูส้ นับสนุน ให้กาลังใจครู และส่ งเสริ มให้มี
กิจกรรมชุมชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พสาหรับครู อย่างต่อเนื่ อง
2. ผูร้ ับการพัฒนาวิชาชี พครู สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่ อง มีใจรัก
และศรัทธาในวิชาชี พครู เป็ นผูอ้ านวยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
3. ผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่นิเทศ/ชี้ แนะของการพัฒนาวิชาชี พครู โดยวิธีการต่างๆ มีความเชี่ ยวชาญ
ในทักษะวิชาชี พครู ให้คาแนะนาช่วยเหลือ (Coaching) และการดูแลให้คาปรึ กษาแนะนา
(Mentoring)
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แผนภาพที่ 20 การพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรียนรู้ วชิ าชี พครู เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา “PLEASE MODEL”
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คู่มือการใช้ การพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรียนรู้ วชิ าชี พครู
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา(PLEASE MODEL)
คานา
คู่ มื อ การใช้ก ารพัฒ นากระบวนทัศ น์ ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิช าชี พ ครู เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะทางจิตวิทยา(PLEASE MODEL) เล่มนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาจารย์
นิ เทศก์ครู พี่เลี้ยง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching) ที่ตอ้ งการนารู ปแบบการพัฒนากระบวนทัศน์
ชุ มชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พ ครู ไปใช้ท ราบถึ งสิ่ งที่ ตอ้ งศึ กษาและจัดเตรี ยม เพื่อให้การดาเนิ นการ
พัฒนาชุ มชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เป็ นไปอย่างราบรื่ น และบรรลุ ผลตามจุดมุ่งหมายที่ กาหนดไว้
ดังนั้น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ยง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching) จึงควร
ศึกษาคู่มือการใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู น้ ี ให้เข้าใจก่อนที่ จะนาการ
พัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู น้ ีไปใช้
คู่มือการใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เล่ มนี้ ประกอบด้วย
ส่ วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. คาชี้ แจงการใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา
2. หลักการและความเป็ นมาของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
3. ทฤษฎี และแนวคิ ด พื้ นฐานที่ รองรั บ การพัฒนากระบวนทัศ น์ ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้
วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
5. องค์ประกอบของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู
7. ปฏิทินแผนการดาเนิ นการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่ อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
6. แผนการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยา
7. เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการพัฒ นากระบวนทัศ น์ ชุ ม ชนการเรี ยนรู ้ วิ ช าชี พ ครู เพื่ อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
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คาชี้แจงการใช้ การพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรียนรู้ วชิ าชี พครู
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา(PLEASE MODEL)
ข้ อควรปฏิบัติก่อนใช้ การพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้ วชิ าชี พครู เพื่อ
เสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา
1. ศึกษารายละเอียดในส่ วนต่าง ๆ ของคู่มือการใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
1.1 ศึ ก ษาค าชี้ แจงการใช้ก ารพัฒ นากระบวนทัศ น์ ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ ครู
ประกอบกับการศึกษาส่ วนอื่นๆ ในคู่มือการใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู
1.2 ศึก ษาความเป็ นมาของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ย นรู ้ วิชาชี พครู
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด พื้ น ฐานที่ ร องรั บ การพัฒ นากระบวนทัศ น์ ชุ ม ชนการเรี ยนรู ้ วิ ช าชี พ ครู
องค์ประกอบของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู และแผนการพัฒนากระบวน
ทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู ปฏิทินแผนการดาเนิ นการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชี พครู โครงการพัฒนาวิชาชี พเพื่อทาความเข้าใจเกี่ ยวกับแนวคิด ทฤษฎีอนั เป็ นที่มาการพัฒนา
กระบวนทัศ น์ ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิช าชี พ ครู น้ ี ซึ่ ง จะช่ วยให้เห็ นภาพรวม เห็ นความสั มพันธ์ ข อง
องค์ประกอบต่างๆ ในการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู รวมทั้งมีความเข้าใจใน
ศัพท์เฉพาะต่างๆ
1.3 ศึกษาแผนการการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู โครงการ
การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ในคู่มือ
เล่มนี้ โดยมีตวั อย่างแผนการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู ซึ่ งมีลกั ษณะดังนี้
1.3.1 การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิ ชาชี พครู ประกอบด้วย ชื่ อ
การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ขอบเขตการ
พัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู สื่ อ/เครื่ องมือการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู การวัดผลประเมินผล และปฏิทินการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพ
ครู ซ่ ึ งเกิดจาก ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ ยง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching)
ร่ วมมือกันพัฒนาแผนการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู โดยมุ่งพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นครู ของนักศึกษาครู
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1.3.2 ปฏิทินการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู ซึ่ งประกอบ
ชื่อของผูท้ าหน้าที่นิเทศ ผูร้ ับการนิเทศ ประเด็นที่สังเกต/กิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอน การระบุ
วันและเวลาในการสังเกตและการประเมินผลการสอน
2. จัดเตรี ยมสิ่ งที่จาเป็ นในการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เมื่อได้
ศึกษาส่ วนต่าง ๆ ในคู่มือการใช้กระบวนทัศน์ครบแล้ว ควรดาเนินการก่อนดังนี้
2.1 ศึกษาแผนการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู อย่างละเอียดอีก
ครั้งหนึ่ง
2.2 ศึกษาและจัดเตรี ยมเครื่ องมื อต่าง ๆ ทั้งส่ วนของครู ผูท้ าหน้าที่ นิเทศและผูร้ ั บ
การนิ เทศที่เสนอไว้ในแผนการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู ให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู
แนวทางในการดาเนินการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้ วชิ าชี พครู
เมื่ อ ได้ศึ ก ษาและจัด เตรี ย มสิ่ ง ที่ จ าเป็ นต่ า ง ๆ ไว้พ ร้ อ มแล้ว ก็ ด าเนิ น การดู แ ลให้
คาปรึ กษาตามการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู น้ นั มีแนวทางในการดาเนิ นการ
พัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู ดังนี้
1. บทบาทจาก ผู้บ ริ หารสถานศึ ก ษา อาจารย์ นิเทศก์ ครู พี่เลี้ยง เพื่ อ นนั ก ศึ กษาครู
(Peer Coaching) ในการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู จาก ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ยง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching) ควรคานึงถึงบทบาทต่อไปนี้
1.1 ผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา อาจารย์นิ เ ทศก์ ครู พี่ เ ลี้ ยง เพื่ อ นนัก ศึ ก ษาครู (Peer
Coaching) ร่ วมมือกันในการวางแผนการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู กาหนด
สิ่ งที่ตอ้ งการพัฒนาสมรรถนะจิตวิทยา สาหรับครู และดาเนินการตามแผนที่กาหนด
1.2 เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching) สลับกันทาหน้าที่เป็ นผูท้ าหน้าที่ดูแลให้
คาปรึ กษาและผูร้ ับการดูแลให้คาปรึ กษาและแลกเปลี่ยนให้ขอ้ มูลย้อนกลับไตร่ ตรองสะท้อนคิดผล
การปฏิบตั ิซ่ ึ งกันและกัน
2. บทบาทของผู้รับการดูแลให้ คาปรึ กษา (Coaching Mentoring) การพัฒนาความรู ้
ความเข้าใจ และความสามารถในการใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู ให้
ประสบความสาเร็ จนั้น จากผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ยง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer
Coaching) ที่ทาหน้าที่ดูแลให้คาปรึ กษาจาเป็ นที่จะต้องให้การดูแลให้คาปรึ กษาแนะนาจากผูท้ ี่มี
ความรู ้ความสามารถเป็ นผูแ้ นะนาช่วยเหลือ
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หลักการและความเป็ นมาของการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้ วชิ าชี พครู
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา (PLEASE MODEL)
การสร้างความเข้มแข็งทางด้านการศึกษาไทยภายใต้บริ บทแห่ งการเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ดขึ้ นล้วนต้องตระหนักถึ งความสาคัญในการกาหนดยุทธศาสตร์ ของการพัฒนาบุคลากรสู่ การ
พัฒนาชาติ เพื่อก้าวสู่ การแข่งขันของคนในชาติ ทุกฝ่ ายต้องทางานร่ วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ปฏิรูปการศึกษา (Educational reform) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการทางานควรมีการปฏิรูป
ครู ยุคใหม่ การปฏิ รูปโรงเรี ยนและการปฏิ รูปแหล่งเรี ยนรู ้ยุคใหม่ ชุ มชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พ (PLCs)
และพัฒนาคน เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรครู มุ่งสู่ การพัฒนานักเรี ยนต่อไป
ทั้งนี้ ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พ Professional Learning Communities คือ รู ปแบบ
องค์การแบบหนึ่ งซึ่ งจะเชื่ อมโยงความสาเร็ จของโรงเรี ยนเข้า กับปั จจัยต่า งๆ องค์ป ระกอบหรื อ
ปั จจัยของความสาเร็ จประกอบไปด้วยองค์ประกอบของสถานที่ ซึ่ งรวมถึ งทรัพยากร (Resource)
บรรยากาศ (Climate) การมี วิสั ยทัศน์ ร่วมกัน (Shared vision) และความเป็ นผูน้ า (Leadership)
นอกจากนี้ การสนับสนุนในเรื่ องการเรี ยนการสอนจากองค์กร โอกาสที่ครู จะเรี ยนรู ้และการทางาน
ร่ วมกันเป็ นทีม และการตัดสิ นในร่ วมกันยังเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้เกิดชุ มชนการเรี ยนรู ้อีกด้วยชุมชน
การเรี ยนรู ้ วิ ช าชี พ มี ค วามหมายใกล้ เ คี ย งและเที ย บเท่ า องค์ ก ารแห่ ง การเรี ยนรู ้ (Learning
Organization)จึงมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งพัฒนาการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ซึ่ งผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิดกับนักศึกษาครู และจะเป็ นผู ้
ที่คอยให้คาปรึ กษาแนะนาแก่นกั ศึกษาครู มากที่สุดคือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่
เลี้ยง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching) เพื่อการให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษาครู เป็ นไปอย่างทัว่ ถึง อีก
ทั้งยังช่วยดูแลให้คาปรึ กษาและแก้ปัญหาที่นกั ศึกษาได้พบอย่างทันท่วงที เสริ มสร้างความรู ้ ความ
เข้าใจ และคุณลักษณะของความเป็ นครู ที่ดี ซึ่ งจะส่ งผลต่อคุณลักษณะความครู เจตคติ และเกิดความ
รัก ศรั ทธาในอาชี พครู ข องนักศึ ก ษาที่จะสาเร็ จการศึ กษาไปเป็ นครู มืออาชี พในอนาคตและเป็ น
บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา (PLEASE MODEL)
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หลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนากระบวนทัศน์
ชุ มชนการเรียนรู้ วชิ าชี พครู เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา
จากการพัฒ นาการพัฒ นากระบวนทัศ น์ ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ ครู เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะทางจิตวิทยา ผูว้ จิ ยั ได้แบบจาลองการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู ที่มี
ชื่ อว่า PLEASE MODEL ซึ่ งได้พฒั นาขึ้นตามแนวคิดเกี่ ยวกับชุ มชน การเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พครู
(Professional Learning Community) แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การพัฒ นาวิ ช าชี พ (Professional
Development) แนวคิ ดเกี่ ยวกับสมรรถภาพมาตรฐานวิชาชี พ ครู ด้านจิตวิทยาส าหรับครู แนวคิ ด
เกี่ยวกับ ทฤษฏีการเรี ยนรู ้การสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองแนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลและส่ งผลต่อ
การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
โดยการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ย นรู ้ วิชาชี พ ครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทาง
จิตวิทยา (PLEASE MODEL) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 Planning : P ขั้นที่ 2 Leading
Instruction : L ขั้นที่ 3 Empowerment : E ขั้นที่ 4 Assessment : A ขั้นที่ 5 Standard : S และ ขั้นที่ 6
Evaluation : E
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หลักการของการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรียนรู้ วิชาชี พครู
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา (PLEASE MODEL)
หลักการ คือ การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู จะช่ วยเสริ มสร้ าง
สมรรถนะทางจิตวิทยาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและตรงตามศักยภาพผูเ้ รี ยน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา
2. เพื่อมุ่งพัฒนาแผนการสอนที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาสาหรับครู สู่ศกั ยภาพการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ดังนี้
2.1 ความเข้าใจธรรมชาติของผูเ้ รี ยน
2.2 ความสามารถช่วยเหลือให้เรี ยนรู ้
2.3 ความสามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
2.4 ความสามารถส่ งเสริ มความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน
ขั้นตอนการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้ วชิ าชี พครู 6 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 Planning: P เป็ นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ข้ อมูลพื้นฐาน สมรรถนะจิตวิทยาที่
เกิดขึน้ ในชั้ นเรี ยน และร่ วมกันวางแผนพัฒนาผู้บริ หารสถานศึกษา อาจารย์ นิเทศ ครู พี่เลีย้ ง เพื่อน
นักศึกษาครู (Peer Coaching) ผู้วิจัย ให้ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะตามการพัฒนาวิชาชี พครู
(กระบวนทัศน์ การพัฒนาชุ มชนแห่ งเรี ยนรู้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา) คือ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ ยง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching) ร่ วมมื อกัน
วิเคราะห์สภาพและปัญหาของการดูแลให้คาปรึ กษานักศึกษาครู สภาพและปั ญหาด้านกระบวนของ
การนิ เทศนักศึกษาครู และกระบวนการในการให้คาปรึ กษาในขณะฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เต็ม
รู ปแบบ ตลอดจนศึ กษาความต้องการในการพัฒนาวิชาชี พ ครู และร่ วมกันกาหนดสิ่ งที่ มี ความ
จาเป็ นและควรได้รับการพัฒนา โดยเริ่ มต้นแบบสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ
จาเป็ น (Need Assessment) จากผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ครู ผูส้ อน และครู พี่เลี้ ยง เพื่อให้ได้ขอ้ มู ล
(Actual) จากผูท้ ี่สัมภาษณ์ (ตัวแทนผูใ้ ห้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับการติดตาม ช่ วยเหลื อการพัฒนากระบวน
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ทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาจากสร้างความเชื่ อมัน่ และ
ความไว้วางใจโดยไม่ มี ก ารประเมิ นผล (Peer Watching) ตามด้วยการให้ ข ้อเสนอแนะอย่า ง
สร้างสรรค์กบั นักศึกษาครู รวมถึงเพื่อนนักศึกษาสามารถให้ขอ้ สังเกตต่างๆ ระหว่างกันได้ เพื่อฝึ ก
สะท้อนผลในการพัฒนา (Peer Feedback) ซึ่ งตลอดกระบวนการมีผเู ้ ชี่ ยวชาญช่วยให้ขอ้ เสนอแนะ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ยง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching) เป็ นผูด้ ูและให้
คาปรึ กษาแนะนา (Mentor)
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปั ญหาของนัก ศึกษาครู และความต้องการในการ
พัฒนาการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ของนักศึกษาครู และนาไปสู่ การวางแผนการพัฒนาคุณภาพคุณภาพการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู
ของนักศึกษาครู
วิธีการดาเนินการ
บทบาทของผู้บริ หารสถานศึ กษา อาจารย์ นิเทศก์ ครู พี่เลีย้ ง เพื่อนนักศึ กษาครู (Peer
Coaching)
1. ร่ วมสร้างความคุน้ เคยและความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันโดยการวิเคราะห์สภาพ
ปั ญหาของการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู (Peer Watching)และมีการฝึ กการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
(Peer Feedback)โดยวิธีสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น (Need Assessment)
2. ร่ วมกันสรุ ปปั ญหาที่เกิดขึ้นที่ส่งผลถึงการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู ของนักศึกษา
ครู และความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนาคุณภาพของดูแลให้คาปรึ กษาการ
พัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู แก่นกั ศึกษาครู และคุณภาพของตนเอง
บทบาทของผู้ดูแลให้ คาปรึกษา
ผูท้ าหน้าที่ให้ดูแลให้คาปรึ กษา (Mentor) ดูแลให้คาปรึ กษาแนะนา สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนกัน และช่ วยในการหาแหล่งของมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ปัญหา และให้
ข้อแนะนาในการวางแผน การแก้ไขปั ญหา การกาหนดความต้องการจาเป็ น การพัฒนาความพร้อม
ของผูท้ าหน้าที่ ดูแลให้คาปรึ กษา และผูร้ ับการดู แลให้คาปรึ กษาก่อนปฏิ บตั ิการดู แลให้คาปรึ กษา
การพัฒนากระบวนทัศน์ชุม ชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยาของ
นักศึกษาครู
ขั้นที่ 2 Leading instruction : L เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมของผู้ที่มีความเกี่ยวข้ อง
ในการพัฒนาการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทาง
จิตวิทยา คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ ยง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching)
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จัดทาโครงการนิเทศการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยา ปฏิทินการดู แลให้คาปรึ กษา และกาหนดวัตถุ ประสงค์ของการดูแลให้คาปรึ กษาการ
พัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู ที่มีความชัดเจนและเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
วัตถุประสงค์ เพื่อวางแผน กาหนดวัตถุ ประสงค์การดู แลให้คาปรึ กษา และกาหนด
แผนปฏิ บตั ิ การโดยร่ วมมือร่ วมแรงร่ วมใจช่ วยเหลื อซึ่ งกันในการพัฒนาคุ ณภาพนักศึกษาครู และ
ร่ วมพัฒนาชุมชนการเรี ยนรู ้
วิธีการดาเนินการ
บทบาทหน้ าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ นิเทศก์ ครู พเี่ ลีย้ งเพื่อนนักศึกษาครู
(Peer Coaching)
ร่ วมกันกาหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนา วางแผนการดูแลให้คาปรึ กษา ปฏิ ทินการ
ดูแลให้คาปรึ กษา และสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินผลด้านสมรรถนะจิตวิทยาสาหรับครู
ได้แก่ การวางแผนและการเตรี ยมความพร้อมในการจัดการเรี ยนการสอน การจัดการชั้นเรี ยนความ
รับผิดชอบในหน้าที่ครู ด้วยกระบวนการการดูแลให้คาปรึ กษา โดยตลอดกระบวนการมีผเู ้ ชี่ยวชาญ
ดูแลให้คาปรึ กษา
บทบาทของผู้ดูแลให้ คาปรึกษา
ผู้ทาหน้ าที่ให้ ดูแลให้ คาปรึ กษา (Mentor) ขั้นตอนนี้ ผูด้ ู แลให้คาปรึ กษาการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู จะให้ขอ้ แนะนาเกี่ ยวกับการวางแผนการและการเตรี ยม
ความพร้ อมในการจัดการเรี ย นการสอน การจัดการชั้นเรี ยน ความรั บผิดชอบในหน้าที่ ครู และ
สมรรถนะจิตวิทยาสาหรับครู โดยการโค้ชแบบเพื่อนช่ วยเพื่อน (Peer Coaching) การโค้ชแบบพี่
เลี้ ยง (Mentor Coaching) ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ยง เพื่อนนักศึกษาครู
(Peer Coaching)
ขั้นที่ 3 Empowerment : E คื อ การกระตุ้นการมีส่วนร่ วม และความรั บผิดชอบ คือ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ยง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching) ร่ วมกระตุน้ การ
พัฒนาช่วยเหลือ ตารางแผนการสอน ตรวจวิจยั ในชั้นเรี ยน ตรวจแผนพัฒนาตนเองเป็ นระยะๆ และ
ร่ วมกระบวนการนิ เทศตามการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุ มชนการเรี ยนรู ้ วิช าชี พ ครู เพื่อเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะทางจิตวิทยา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การฝึ กปฏิบตั ิการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู เต็มรู ปแบบของ
นักศึกษาครู ได้รับการดู แลให้คาปรึ กษาจากอาจารย์นิเทศมี จานวนครั้ งที่มากขึ้นด้วยการดู แลให้
คาปรึ กษาการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู ตามแผนการที่ร่วมกันวางไว้
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วิธีการดาเนินงาน
บทบาทหน้ าที่ของผู้บริ หารสถานศึ กษา อาจารย์ นิเทศก์ ครู พี่เลีย้ ง เพื่อนนักศึ กษาครู
(Peer Coaching)
การทบทวนแผนการดู แลให้ค าปรึ กษาเพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถนะจิ ตวิทยาและสร้ าง
ความเข้าใจร่ วมกัน (Review Action Plan) คือ การทบทวนความพร้อมและความเข้าใจเกี่ยวกับ
ยุทธวิธีการดูแลให้คาปรึ กษาและเครื่ องมือที่ใช้ก่อนการปฏิบตั ิตามการดูแลให้คาปรึ กษาการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู ร่วมกัน โดยแต่ละกลุ่มมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. กลุ่ ม ผู บ้ ริ หารสถานศึ ก ษา อาจารย์นิ เ ทศก์ ครู พี่ เ ลี้ ย ง เพื่ อ นนัก ศึ ก ษาครู ( Peer
Coaching) มีหน้าที่ ให้คาปรึ กษาการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู สังเกตการ
สอนและประเมิ นการสอนในชั้นเรี ย น ที่ นัก ศึ ก ษาครู ไ ด้ใ ห้ข ้อ เสนอแนะ และประเมิ นผลผ่า น
เครื่ องมือการประเมินการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และให้ขอ้ เสนอแนะคาแนะนาหลังการสอน
ตัวนักศึกษาครู เพื่อการพัฒนาในครั้งต่อๆ ไป ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น
2. กลุ่มนักศึกษาครู มีหน้าที่ บันทึกภาพวีดีทศั น์ การจัดการเรี ยนการสอนของตนเอง
ในชั้นเรี ยนจริ ง ตามกาหนดการที่ร่วมกันวางแผนกาหนดช่ วงเวลาไว้ สังเกตการจัดการเรี ยนการ
สอนในชั้นเรี ยนของตนเอง และของนักศึกษาครู (Peer Coaching) พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะซึ่ งกัน
และกัน
บทบาทของผู้ดูแลให้ คาปรึกษา
ผูท้ าหน้าที่ ให้ดูแลให้คาปรึ กษา (Mentor) ร่ วมกระตุ ้นการพัฒนาช่ วยเหลื อตาราง
แผนการสอน ตรวจวิจยั ในชั้นเรี ยน ตรวจแผนพัฒนาตนเองเป็ นระยะๆ ร่ วมกระบวนการนิ เทศตาม
และผูร้ ับการดูแลให้คาปรึ กษาก่อนปฏิบตั ิการดูแลให้คาปรึ กษาการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาของนักศึกษาครู
 ขั้นที่ 4 Assessment : Aตรวจสอบทบทวนร่ วมกับเกณฑ์ ประเมิน เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนคือ การประเมินผลการใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาของนักศึกษาครู ร่วมกันในด้านผลสาเร็ จที่เกิ ดขึ้น
จากการปฏิ บตั ิท้ งั ในด้านผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาครู และประเมินผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน โดยนา
ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิมาใช้ในการประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู ร่วมกัน
วัตถุ ประสงค์ เพื่อเป็ นการประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของรู ป แบบการ
พัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
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วิธีการดาเนินงาน
บทบาทหน้ าที่ของผู้บริ หารสถานศึ กษา อาจารย์ นิเทศก์ ครู พี่เลีย้ ง เพื่อนนักศึ กษาครู
(Peer Coaching)
1. ผูด้ ูแลให้คาปรึ กษาและผูร้ ับการดูแลให้คาปรึ กษา ประเมินแสดงความคิดเห็นต่อผล
ที่เกิ ดขึ้นจากการใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยา
2. นาข้อมูลจากผลการปฏิ บตั ิ การดู แลที่เกิ ดขึ้ นมาเป็ นตัวบ่งชี้ ถึงประสิ ทธิ ภาพ และ
ประสิ ทธิผลของการใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา
บทบาทของผู้ดูแลให้ คาปรึกษา
ผูท้ าหน้าที่ให้ดูแลให้คาปรึ กษา (Mentor) ตรวจสอบทบทวนร่ วมกับเกณฑ์ประเมิ น
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน คือ การประเมินผลการใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาของนักศึกษาครู ร่วมกันในด้านผลสาเร็ จที่
เกิ ดขึ้นจากการปฏิ บตั ิท้ งั ในด้านผลที่เกิ ดขึ้นกับนักศึกษาครู และประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
โดยนาข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิมาใช้ในการประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนทัศน์
ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู ร่วมกัน
ขั้นที่ 5 Standard : S ร่ วมตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชี พและมาตรฐานการเรี ยนรู้
คือ ครู ตอ้ งออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือในการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับหน่ วยการเรี ยนรู ้ /
แผนการเรี ยนรู ้/ รู ปแบบ เทคนิค วิธีการสอนที่เน้นส่ งเสริ มสมรรถนะทางจิตวิทยา
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถของครู ในการวัดและประเมินผลที่เน้นส่ งเสริ ม
สมรรถนะทางจิตวิทยา
วิธีการดาเนินการ
บทบาทหน้าที่ของเพื่อนนักศึกษาครู
1. ร่ วมกันออกแบบเครื่ องมื อวัดและประเมิ นผลที่ มี ค วามสอดคล้องกับ หน่ วยการ
เรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู ้ รู ปแบบ เทคนิ ค วิธีการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่ งใช้เทคนิ ค
การโค้ชแบบเพื่อนช่ วยเพื่อน (Peer Coaching) ของครู ที่สอนในระดับชั้นเดี ยวกันหรื อสายชั้น
เดี ยวกัน การโค้ชเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching) โดยทีมงานวิชาการอัน
ประกอบด้วย โดยตลอดกระบวนการมีผเู ้ ชี่ ยวชาญคอยให้คาแนะนาและช่วยเหลือในการออกแบบ
เครื่ องมือวัดและประเมินผลให้มีประสิ ทธิภาพ
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2. ครู นาเครื่ องมื อที่ผ่านการตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อผูท้ ี่ทาหน้าที่การโค้ชเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนสอน ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน
3. น าผลที่ ไ ด้จ ากการวัด และประเมิ น ผลการจัด การเรี ย นการสอนในชั้น เรี ย นมา
วิเคราะห์ผลเพื่อนาผลที่ได้มาใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุ งและพัฒนาเครื่ องมือการวัดและ
ประเมินผล ในครั้งต่อไป
บทบาทของผู้ดูแลให้ คาปรึกษา
ผูท้ าหน้าที่ให้ดูแลให้คาปรึ กษา (Mentor) ร่ วมตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชี พและ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ คือ ครู ตอ้ งออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือในการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้อง
กับ หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ / แผนการเรี ย นรู ้ / รู ป แบบเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที่ เน้นส่ ง เสริ ม สมรรถนะทาง
จิตวิทยา
ขั้นที่ 6 Evaluation : E ตัดสิ นและให้ ข้อมูลย้ อนกลับ คือ การนาผลที่ได้จากการวิจยั /
วิจยั ในชั้นเรี ยนมาวินิจฉัยเพื่อศึกษาพัฒนาการของผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล และเลือกนวัตกรรมการเรี ยน
การสอนรู ปแบบวิ ธี ก ารสอนเทคนิ ค ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งและมี ค วามเหมาะสมกับ ความรู ้
ความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของนักเรี ยนแต่ละบุคคล
วัตถุ ประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการส่ งเสริ มสมรรถนะทางจิ ตวิทยาครู ได้
อย่างถูกต้องชัดเจน
วิธีการดาเนินการ
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ยง และนักศึกษาครู
1. อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ยง และนักศึกษาครู นาผลที่ได้จากการวิจยั /วิจยั ในชั้นเรี ยนมา
วินิจฉัยความแตกต่างของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล โดยจัดกลุ่มนักศึกษาครู ที่มีสมรรถนะทางจิตวิทยา
เพื่อเลือกสรรนวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่มีความสอดคล้องกับความรู ้ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผูเ้ รี ยน โดยตลอดกระบวนการมีพี่เลี้ยง ผูเ้ ชี่ ยวชาญคอยให้คาแนะนาและชี้ แนะ
อย่างต่อเนื่อง
2. อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ ยง และนักศึกษาครู ร่ วมกันตรวจแผนการจัดการเรี ยนการ
สอนที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยา และเลือกนวัตกรรมการเรี ยนการสอน รู ปแบบ เทคนิ ควิธีการ
สอนให้มีความเหมาะสม/ความสอดคล้อง เพื่อเสริ มสร้ างผูเ้ รี ยนให้ตรงกับความรู ้ ความสามารถ
ความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยนโดยตลอดกระบวนการมีพี่เลี้ยง ผูเ้ ชี่ ยวชาญคอยให้คาแนะนา
และชี้แนะอย่างต่อเนื่อง
3. อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ยง และนักศึกษาครู นานวัตกรรมการเรี ยนการสอน รู ปแบบ
เทคนิ ค วิธีก ารสอนที่ มี ความเหมาะสม/ความสอดคล้องเพื่อเสริ มสร้ า งผูเ้ รี ยนให้ตรงกับ ความรู ้
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ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยนไปใช้กบั นักเรี ยนในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนาการ
เรี ยนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยตลอดกระบวนการมีครู พี่
เลี้ยง ผูเ้ ชี่ยวชาญคอยให้คาแนะนาและชี้แนะอย่างต่อเนื่อง
บทบาทของผู้ดูแลให้ คาปรึ กษา
ผูท้ าหน้าที่ให้ดูแลให้คาปรึ กษา (Mentor) ร่ วมตัดสิ นและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ คือ การนา
ผลที่ได้จากการวิจยั /วิจยั ในชั้นเรี ยนมาวินิจฉัยเพื่อศึกษาพัฒนาการของผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล และเลื อก
นวัตกรรมการเรี ยนการสอน รู ปแบบ วิธีการสอน เทคนิ คให้มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมกับ
ความรู ้ ความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของนักเรี ยนแต่ละบุคคล
ระบบสนับสนุน
ในการนารู ปแบบการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิ ต วิ ท ยา (PLEASE MODEL) ที่ พ ัฒ นาขึ้ น ไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผลจะต้องมี ระบบสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู 3 ประการ คือ
1. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษารับบทบาทเป็ นผูส้ นับสนุ น ให้กาลังใจครู และส่ งเสริ มให้มีกิจกรรม
ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู อย่างต่อเนื่ อง
2. ผูร้ ับการพัฒนาวิชาชี พครู สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู ้ อย่างต่อเนื่ อง มีใจรั ก
และศรัทธาในวิชาชีพครู เป็ นผูอ้ านวยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
3. ผูท้ ี่ปฏิ บตั ิหน้าที่นิเทศ/ชี้ แนะของการพัฒนาวิชาชี พครู โดยวิธีการต่างๆ มีความเชี่ ยวชาญ
ในทัก ษะวิ ช าชี พ ครู ให้ ค าแนะน าช่ ว ยเหลื อ (Coaching) และการดู แ ลให้ ค าปรึ กษาแนะน า
(Mentoring)
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แผนการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้ วชิ าชี พครู
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา (PLEASE MODEL)
1. หลักการและเหตุผล
สถาบันทางการศึกษาโดยเฉพาะสถาบันที่ผลิ ตครู มีบทบาทและหน้าที่สาคัญในการผลิ ต
บัณฑิตสาขาศึกษาศาสตร์ /ครุ ศาสตร์ ที่มีคุณลักษณะตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ประสบการณ์
วิชาชี พ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชี พครู อีกทั้งเสริ มสร้ างความเข้มแข็งของวิชาชี พครู และ
บุคคลากรทางการศึกษานับเป็ นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ การควบคุมคุณภาพทางการศึกษาของสถาบันผลิต
ครู จึงดาเนินตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา กล่าวคือ ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และ
คุณภาพ ที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้อง
ประพฤติปฏิบตั ิตาม เพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชี พ โดยกาหนดให้มีมาตรฐานวิชาชี พ 3
ด้าน ประกอบด้วย 1. มาตรฐานความรู ้และประสบการณ์วิชาชี พ หมายถึง ข้อกาหนดสาหรับผูท้ ี่จะ
เข้ามาประกอบ 2. มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน หมายถึ ง ข้อกาหนดเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิงานในวิชาชี พ
ให้เกิดผลเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดและ 3. มาตรฐานการปฏิ บตั ิ หมายถึ ง ข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การประพฤติตนของผูป้ ระกอบวิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็ นแนวทาง และข้อพึงระวัง
ในการพฤติปฏิบตั ิ จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 กาหนดให้จดั ทา
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรื อสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานาไปจัดทาหลักสู ตร หรื อปรับปรุ ง
หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน สุ เทพ อ่วมเจริ ญ(2555)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาได้ประกาศเรื่ อง มาตรฐานคุ ณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขาครุ ศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตรห้าปี ) กาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้
ว่า 1) มีคุณธรรม มรความกล้าหาญทางจริ ยธรรมวิชาชี พครู และมีความรับผิดชอบสู งต่อวิชาการ
วิชาชีพ เศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อม 2) ความอดทน ใจกว้างและมีความเชี่ ยวชาญในการจัดการเรี ยนรู ้
รวมทั้งการทางานร่ วมกันกับผูเ้ รี ย นและผูร้ ่ วมงานทุ กกลุ่ ม 3) มีความรอบรู ้ และมีความสามารถ
ประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และระเบี ยบวิธีการศึกษาวิจยั เพื่อสร้ างความรู ้ ใหม่ 4) มี
ความคิ ดริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ใ นกาแก้ปั ญหา และข้อโต้แย้ง โดยการแสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าในการ
แสวงหาทางเลื อกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิ บตั ิได้ 5) มี ความสามรถในการพิจารณาแสวงหา และ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพและสังคมอย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดย
การบูรณาการศาสตร์ แบบสหวิทยาการและพหุ วิทยาการ เพื่อเสริ มสร้างการพัฒนาที่ยง่ั ยืนและ 6) มี
ความสามารถในการติ ด ตามพัฒ นาการของศาสตร์ ท้ ัง หลาย และมี ค วามมุ่ ง มั่น ในการพัฒ นา
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สมรรถนะของตนอยู่เสมอ จึงมีความจาเป็ นที่ ตอ้ งมีการศึกษาวิจยั เพื่อช่ วยให้นักศึ กษาวิชาชี พครู
บรรลุคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดงั กล่าวนี้ โดยคานึ งมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ทั้งหกด้านแประกอบ
ด้วย 1) ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม 2) ด้านความรู ้ 3) ด้านทักษะทางปั ญญา 4) ด้านทัก ษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านทักษะการจัดการเรี ยนรู ้สาหรับการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ใช้คาว่าการ
จัดการเรี ยนรู ้ หรื อการเรี ยน การสอน ในความหมายของการนาเหลักสู ตรไปใช้เพื่อมุ่งจัดการศึกษา
ให้กบั ผูเ้ รี ยนโดนคานึงความเป็ นมนุษย์ (Human being) สุ เทพ อ่วมเจริ ญ(2555)
อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 มีบทบัญญัติที่สร้างแนวความคิด และ
วิธีการปฏิ บตั ิระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยนที่ชดั เจนขึ้น โดยการกาหนดให้นกั เรี ยนเป็ นศูนย์ก ลางแห่ งการ
เรี ยนรู ้ เป็ นศู นย์กลางแห่ งการเรี ยนรู ้ เป็ นศู นย์กลางของการเรี ยนการสอน และการจัดการศึ กษา
บทบัญญัติต่ า งๆเหล่ า นี้ จะส่ ง ผลพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย นในยุค อนาคต ฉะนั้นครู ใ นยุ ค
ศตวรรษที่ 21 จึ งเป็ นสิ่ งที่ ค รู จะต้องเตรี ย มตัวให้พร้ อม ดังทัศนะของ Gates (1995 : 187-188)
ประธานบริ ษทั ไมโครซอฟท์ เจ้าของโปรกรมคอมพิวเตอร์ วินโดว์ (Windows) ได้เสนอทัศนะ
เกี่ ยวกับ ครู ใ นศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า “…ในภาวการณ์ ดารงชี วิตที่ ยุ่ง ยากในทุ ก วันนี้ นัก การศึ ก ษา
ทั้งหลายต้องเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกท่ามกลางสภาวการณ์ ต่างๆที่ เป็ นไป (educators, like so
many in today’s are among other things.) เช่นเดียวกับวงการวิชาชี พต่างๆ ในยุคนี้ ที่ทุกอาชี พต้อง
ปรับตัวตลอดเวลาตามสภาวะที่ แปรเปลี่ ยนไป ส่ วนที่ต่างจากวิชาชี พอื่นก็คือ วิชาชี พการสอนใน
อนาคตนั้น มีช่องทางที่สดใส เฉกเช่ นวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานการดาเนิ นชี วิตนั้นก็
ช่ วยส่ งเสริ มศักยภาพในการปฏิ บตั ิงานทางดารศึกษาเช่ นกัน นักการศึกษาต้องมุ่งมัน่ ที่จะนาพลัง
และสร้างสรรค์ มาสู่ ห้องเรี ยน ในทานองเดียวกันสาหรับครู นอกจากเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกใน
การเรี ยนรู ้ให้กบั ศิษย์แล้ว ครู ตอ้ งเป็ นผูม้ ีสัมพันธภาพที่ดีเยี่ยมกับศิษย์ เพราะเด็กย่อมรักห้องเรี ยนที่
สอนโดยผูท้ ี่คานึ งถึงความรู ้สึกและศักยภาพของตน...” สอดคล้องกับการศึกษาคุณสมบัติของครู
Denis Lawsence (p.30-38 : 1999) สรุ ป ได้ว่ า ครู จ ะต้อ งมี คุ ณ สมบัติ 1. ความยื ด หยุ่น 2.
ความสามารถในการเข้าใจผูอ้ ื่น 3. มีบุคลิกทางการสอน 4. มองโลกในแง่ดี และ 5. มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ที่เหมาะสม กล่าวโดยสรุ ป ความเป็ นครู ในศตวรรษที่ 21 คือ การเป็ นผูท้ ี่มีจิตวิญญาณครู ที่ดี
ต้องดารงความเป็ นปูชนียบุคคลเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ตลอดเวลา และคุณภาพครู ที่ดีตอ้ งปรับ
วิธีการ/ทักษะในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ปฏิ บตั ิ
หน้าที่เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้และมีความสามารถในการสร้างความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
คณะกรรมาธิ การนานาชาติว่าด้วยการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (2545 : 181-182) กล่าวว่า การสอน
เป็ นศิ ล ปะและศาสตร์ อย่า งหนึ่ ง เนื่ องจากงานของผูส้ อนนั้นไม่ ใช่ เพี ย งแต่ถ่ า ยทอดข้อมู ล หรื อ
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แม้กระทัง่ ความรู ้เท่านั้น แต่ผสู ้ อนจะต้องนาเสนอความรู ้ในลักษณะของการเสนอปั ญหาในบริ บท
ใดบริ บ ทหนึ่ ง และเสนอปั ญหาต่ า งๆ ดัง กล่ า วอย่า งถู ก ต้อง เพื่ อผูเ้ รี ย นจะได้ส ามารถนาวิธี ก าร
แก้ปัญหานั้นไปใช้กบั เรื่ องอื่นๆ ได้ต่อไปในความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยนนั้นมุ่งในด้าน
การพัฒนาบุคลิกภาพของผูเ้ รี ยนอย่างเต็มที่ โดยเน้นการพึ่งตนเอง เมื่อมองโลกฝนแง่น้ ี เรื่ องอานาจ
ในตัวผูส้ อน ดูจะเป็ นเรื่ องขัดกันในตัวเองเสมอ เพื่อไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั ว่าผูส้ อนเป็ นผูแ้ สดงอานาจ แต่
เป็ นการยอมรั บ โดยเสรี ว่ า ความรู ้ ที่ ไ ด้รั บ เป็ นสิ่ ง ที่ ถู ก ต้อ ง ภาระหน้ า ที่ ข องผู ้ส อนในฐานะ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิอาจวิวฒั นาการไป แต่ผูส้ อนยังบทบาทอันสาคัญอยู่เสมอ เพราะจะเป็ นผูใ้ ห้คาตอบ
ส าหรั บ ค าถามต่ า งๆ เกี่ ย วกับ โลกเรา ซึ่ ง ผูเ้ รี ย นจะเฝ้ า ถาม หากปราศจากผู ส้ อนแล้ว ผูเ้ รี ย นจะ
สามารถเรี ยนรู ้ประสบผลสาเร็ จได้ แต่อย่างใด นอกจากในสังคมสมัยใหม่มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่ อยๆ
คือ ผูส้ อนจะต้องช่ วยให้ผูเ้ รี ยนสร้ าง จิ ตวิจารณญาณของตนเอง และมี ความรู ้ สึกรั บผิดชอบของ
ตนเอง เพื่อผูเ้ รี ยนจะได้สามารถคาดสถานการณ์ล่วงหน้าว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างและปรับตน
ไปตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นัน่ คือ เรี ยนรู ้ไปตลอดชีวติ
จึ ง ส่ ง ผลให้ห ลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 ก าหนดให้
“กิ จกรรมแนะแนว” เป็ นกิ จกรรมที่ ส่ ง เสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ย นให้รู้จกั ตนเอง รู ้ รัก ษ์สิ่ง แวดล้อม
สามารถคิ ดตัดสิ นใจ คิ ด แก้ปั ญหา ก าหนดเป้ า หมาย วางแผนชี วิต ทั้ง ด้า นการเรี ย นและอาชี พ
สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยงั ช่วยให้ ครู รู้จกั และเข้าใจผูเ้ รี ยน ทั้งยังเป็ นกิจกรรม
ที่ช่วยเหลือ และให้คาปรึ กษาแก่ผปู ้ กครองในการมีส่วนร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยน (กระทรวงศึกษาธิ การ,
2551: 20) ทั้งนี้ การแนะแนวมีลกั ษณะงานที่ครอบคลุมทั้งการจัดกิ จกรรมด้วยกระบวนการทาง
จิ ต วิ ท ยาให้ แ ก่ ผู เ้ รี ย นทั้ง เป็ นรายบุ ค คลและกลุ่ ม การจัด บริ ก ารแนะแนว ทั้ง 5 บริ ก าร ซึ่ ง
ประกอบด้วย บริ การศึกษารวบรวมข้อมูล (Individual Inventory Service) บริ การสารสนเทศ
(Information Service) บริ การให้การปรึ กษา (Counseling Service) บริ การจัดวางตัวบุคคล
(Placement Service) และบริ การติดตามผล (Follow-up Service) ตลอดจนการบูรณาการแนะแนว
ในการเรี ยนการสอน โดยมีขอบข่ายการแนะแนว 3 ด้าน คือ การแนะแนวการศึกษา (Educational
Guidance) การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance) การแนะแนวส่ วนตัวและสังคม (Personal
and Social Guidance)
ในการดาเนิ นการแนะแนวดังกล่าวข้างต้นครู แนะแนวจะต้องมีบทบาทหน้าที่เป็ นทั้งที่
ปรึ กษา (Supervisor) ในการให้ความรู ้ และคาแนะนาด้านจิตวิทยาการแนะแนวแก่ครู ผูป้ กครอง
และผูเ้ กี่ยวข้องทุกคน เพื่อทาความรู ้จกั และเข้าใจผูเ้ รี ยน ตลอดจนการดูแล ช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม และ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และสามารถพัฒนาตนเองได้
เต็มศักยภาพ เป็ นผูใ้ ห้การปรึ กษา (Counselor) แก่ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และผูม้ าขอรับบริ การทัว่ ไป
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ทาการศึกษารายกรณี (Case Study) ตลอดจนการประสานงานกับผูเ้ กี่ ยวข้องทั้ง ในและนอก
สถานศึกษาในการดู แลช่วยเหลือนักเรี ยนกลุ่มพิเศษ นอกจากนี้ ครู แนะแนวยังมีบทบาทหน้าที่ใน
การเป็ นผูป้ ระสานงาน (Coordinator) กับผูเ้ กี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างเครื อข่าย
ในการดาเนิ นงานแนะแนวและการดู แลช่ วยเหลื อ ส่ งเสริ ม และพัฒนาผูเ้ รี ยน (โครงการยกระดับ
คุณภาพครู ท้ งั ระบบตามแผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง, 2553 หน้า2-3) การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ถือเป็ นหัวใจสาคัญของกระบวนการผลิตครู เพราะเป็ นกระบวนการภาคปฏิบตั ิที่จะช่วยเสริ มสร้าง
นักศึกษาครู ให้เป็ นผูม้ ีความรัก ความศรัทธาต่ออาชีพครู และมีความรู ้ความสามารถที่จะปฏิบตั ิงาน
ในหน้าที่ครู ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นที่พึงพอใจแก่หน่ วยงานผูใ้ ช้ครู ซึ่ งหน้าที่หลักอย่างหนึ่ ง
ของการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ คือ การสอน ซึ่ งวิธีการสอนเพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะทางจิตวิทยา
สาหรับ ครู น้ ัน จาต้องเป็ นวิธี การสอนที่ เน้นการฝึ กปฏิ บตั ิและการจัดประสบการณ์ ให้ผูเ้ รี ยนได้
เรี ย นรู ้ จ ริ ง โดยเน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นศู นย์ก ลางโดยใช้คุณ ธรรมจริ ย ธรรมสอดแทรกในรายวิช าและ
กิจกรรมการพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งนี้เพื่อให้นกั เรี ยนในอนาคตมีคุณลักษณะที่สาคัญคือ 1) วิถีทางของการ
คิด ได้แก่ สร้ างสรรค์ คิดวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การเรี ยนรู ้และตัดสิ นใจ 2) วิถีทางของการ
ทางาน ได้แก่ การติดต่อสื่ อสาร และการร่ วมมือ 3) เครื่ องมือสาหรับการทางาน ได้แก่ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และความรู ้ ด้านข้อมูลและ 4) ทักษะสาหรับดารงชี วิตในโลกปั จจุบนั ซึ่ งนักศึกษา
วิชาชีพครู จาเป็ นต้องได้รับการดูแลและส่ งเสริ มในเรื่ องดังกล่าว
แต่ปัจจุบนั กระบวนการดู แลการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ของหลักสู ตรวิชาวิทยาศาสตร์
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุ ราษฎร์ ธานี นั้น ยังไม่สามารถส่ งเสริ มสมรรถนะทางจิตวิทยา
สาหรับครู สาหรับการพัฒนาผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ พิจารณาได้จากแผนการ
สอนและการปฏิบตั ิการสอนในชั้นเรี ยนที่มีรูปแบบ และทิศทางเดียวกันทั้งระบบ และเป็ นรู ปแบบที่
ยังไม่สอดคล้องกับทิ ศทางของการปฏิ รูปการสอนกล่ าวคื อ นักเรี ยนมี ส่วนร่ วมเพียงเล็กน้อยใน
กิจกรรมการสอนของครู และขาดการฝึ กปฏิบตั ิ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะนักศึกษาใช้เวลาส่ วนใหญ่อยูใ่ น
โรงเรี ยน การให้คาปรึ กษาในเรื่ องการสอนและการจัดทาแผนการสอนมักดาเนิ นการโดยครู พี่เลี้ยง
ซึ่ งอาจจะยังขาดเครื่ องมือและมุมมองเกี่ยวกับเทคนิ คและทิศทางของการสอนใหม่ๆ โดยที่อาจารย์
นิเทศยัง ไม่สามารถทาหน้าที่ติดตามให้คาปรึ กษาอย่างเต็มที่และต่อเนื่องใกล้ชิด
ทั้งนี้ จึงเล็งเห็ นความสาคัญของการพัฒนาชุ มชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู (Professional learning
community) หรื อ PLC นั้น มีพ้ืนฐานมาจากภาคธุ รกิ จเกี่ ยวกับความสามารถขององค์กรในการ
เรี ยนรู ้ (Thompson, Gregg &Niska2004) กล่าวได้วา่ PLC เกิดจากการประยุกต์แนวคิดองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู ้ (Senge1990) ประยุกต์สู่โรงเรี ยนแห่ งการเรี ยนรู ้ (Senge et al. 2000) อย่างไรก็ตาม การ
บริ หารองค์ ก รโรงเรี ยนโดยทั่ว ไปได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากแนวคิ ด การบริ หารอุ ต สาหกรรมหรื อ
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วิทยาศาสตร์การจัดการ (Management sciences) ในตอนต้นยุคศตวรรษที่ 20 ตามแนวคิดของ Fayol
(1916) (อ้างถึงใน Wood, 2002) ที่อธิ บายการจัดองค์กรแบ่งตามหน้าที่โดยมีการจัดการ คือ การ
วางแผน การจัดองค์กร การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม อีกทั้งมุ่งเน้นการ
ฝึ กอบรมด้า นเทคนิ ค วิ ธี ก ารท างานมากกว่า การเรี ย นรู ้ ใ นฐานงานจริ ง เช่ นนี้ ท าให้ ก ารบริ ห าร
โรงเรี ยนส่ วนใหญ่จึงเป็ นระบบควบคุมบังคับบัญชาและความสัมพันธ์แบบแนวดิ่ง ลักษณะเช่นนี้ ทา
ให้เกิ ดความร่ วมมื อน้อย การแยกส่ วนการทางาน และการเรี ยนรู ้ มีน้อยขาดความสามารถในการ
แก้ปั ญ หา นอกจากนั้น ยัง ท าให้ ล ดทอนประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานแบบเปิ ดใจเรี ย นรู ้ รั บ ฟั ง
เปลี่ยนแปลง (ประเวศ วะสี และคณะ, 2547) ในทางกลับกันมิติที่แตกต่างแห่ งยุคศตวรรษที่ 21 เป็ น
ยุคความรู ้มากมายที่มีการเปลี่ยนแปลง ถ่ายโอน และเชื่ อมโยงทัว่ ถึงกันอย่างรวดเร็ วด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพียงปลายนิ้ ว ทาให้เกิ ดการพัฒนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว โลกที่
เปลี่ยนแปลงไปยังส่ งผลต่อวิถีการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน (Trilling, &Fadel, 2009; วิจารณ์ พานิ ช, 2554)
การเปลี่ ยนเช่นนี้ เป็ นสัญญาณเตือนว่าการทางานและการเรี ยนรู ้ ของวิชาชี พครู ไม่สามารถทาอย่าง
โดดเดี่ยว แบ่งแยกกันทาตามสายงาน หรื อทางานภายในกรอบแนวคิดเดิมที่มุ่งเน้นเนื้ อหาเพื่อสอน
มากกว่าการเรี ยนรู ้ (Ministry of Education, 2010) เช่นเดิม จึงเป็ นเหตุให้มีการพัฒนาแนววิถีการ
เรี ยนรู ้และพัฒนาขององค์กรแบบโรงเรี ยนที่เรี ยกว่า PLC อย่างหลากหลายรู ปแบบในบริ บทต่างๆ
ของแต่ละประเทศที่ ตื่นตัวเพื่อเปลี่ ยนผ่านให้ทนั ต่อการเปลี่ ยนแปลงของในยุคศตวรรษที่ 21 ทั้ง
กรณี ศึกษากลุ่มศึ กษาบทเรี ยน หรื อ Lesson study ในประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาวิชาชี พครู แบบ
Problem-solving groups ของประเทศฟิ นแลนด์และการพัฒนาวิชาชีพครู แบบ Lesson group and
research group ในเมืองเซี่ ยงไฮ้ และ PLC แห่ งชาติเพื่อปฏิรูปการเรี ยนรู ้ “Teach less, Learn more”
ในประเทศสิ งคโปร์ เป็ นต้น เป็ นรู ปแบบ PLC ที่หลากหลาย และล้วนมุ่งเน้น การปฏิรูปการจัดการ
เรี ยนรู ้ผ่าน PLC แบบร่ วมแรงร่ วมใจกันอย่างจริ งจังบนฐานงานจริ งมากกว่า การอบรมนอกหน้า
งาน อย่างไรก็ตาม องค์ความรู ้เกี่ยวกับ PLC ในประเทศไทยยังเป็ นแนวคิดที่ยงั ไม่แพร่ หลาย เฉพาะ
กลุ่มโรงเรี ยนที่มุ่งปฏิรูปการเรี ยนรู ้โดยใช้ PLC เพื่อพัฒนาวิชาชีพบนฐานงานจริ งภายในโรงเรี ยน
เป็ นหลัก จึงได้มีการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากเอกสารทางวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ
สังเคราะห์เป็ นองค์ความรู ้ เพื่อ ความเข้าใจเกี่ ยวกับความเป็ นมาและความสาคัญ ความหมาย การ
แบ่งระดับ PLC และองค์ประกอบ PLC ในบริ บทสถานศึกษา โดยหวังว่าแนวคิดนี้ จะสามารถจุด
ประกายความสนใจในการประยุกต์แนวคิด PLC ในโรงเรี ยนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นหัวใจสาคัญ
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ดังนั้น การวิจยั นี้ จึงมีเป้ าหมายเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา รวมถึงพัฒนาการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชี พสาหรับนักศึกษาครู ของหลักสู ตรวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ การพัฒนาชุ มชน
กระบวนทัศ น์ ก ารเรี ย นรู ้ วิช าชี พ ครู เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะทางจิ ต วิท ยา (PROFESSIONAL
LEARNING COMMUNITIES PARADIGM FOR
TEACHERS’ TO ENHANCE
PSYCHOLOGICAL COMPETENCIES) ที่มีเป้ าหมาย เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะทางจิตวิทยา และมุ่ง
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามสมรรถนะให้เป็ นครู ดี ครู เก่ง มีคุณภาพเน้นพัฒนาวิชาชี พ
ครู โดยอาศัยโรงเรี ยนทั้งระบบเป็ นฐานโดยเน้นการรวมตัว ร่ วมใจ ร่ วมพลัง ร่ วมทา และร่ วมเรี ยนรู ้
ร่ วมกันของครู ผูบ้ ริ หาร และนักการศึกษาบนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่ดี
วิสั ยทัศน์ คุ ณค่า เป้ าหมาย และภารกิ จร่ วมกัน โดยทางานร่ วมกันแบบที ม เรี ย นรู ้ ที่ค รู เป็ นผูน้ า
ร่ วมกัน และผูบ้ ริ หารแบบผูด้ ู แลสนับ สนุ นสู่ ก ารเรี ยนรู ้ และพัฒนาวิชาชี พ เปลี่ ยนแปลงคุ ณภาพ
ตนเองสู่ คุณภาพการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นความสาเร็ จหรื อประสิ ทธิ ผลของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และ
ความสุ ขของการทางานร่ วมกันของสมาชิกในชุมชนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ สร้ า งการพัฒ นากระบวนทัศ น์ ชุ ม ชนการเรี ยนรู ้ วิ ช าชี พ ครู เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะทางจิตวิทยา
2.2 เพื่ อมุ่ งพัฒนาแผนการสอนที่ เน้นสมรรถนะทางจิ ตวิท ยาสาหรั บครู สู่ ศกั ยภาพการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ดังนี้
2.2.1 ความเข้าใจธรรมชาติของผูเ้ รี ยน
2.2.2 ความสามารถช่วยเหลือให้เรี ยนรู ้
2.2.3 ความสามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
2.2.4 ความสามารถส่ งเสริ มความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน
3. ขอบเขตการดาเนินการ
3.1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
3.1.1. นักศึกษาชั้นปี ที่ 5 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี ที่
กาลังฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู เต็มรู ปแบบ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2559 ในสาขากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จานวน 8 คน โดยใช้เกณฑ์เป็ น
นักศึกษาครู ที่ผวู ้ ิจยั รับผิดชอบในการนิ เทศ ติดตาม โดยได้รับผิดชอบทั้งหมด 4 โรงเรี ยน แบ่งเป็ น
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โรงเรี ยนขนาดเล็ก โรงเรี ยนขนาดกลาง และโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ได้แก่ นักศึ กษาครู กลุ่ มทดลอง
จานวน 6 คน ทั้งหมด 3 โรงเรี ยน และนักศึกษาครู กลุ่มขยายผล จานวน 2 คน ทั้งหมด 1 โรงเรี ยน
3.1.2 ครู พี่เลี้ยงที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เป็ นครู พี่เลี้ยงนักศึกษาครู ในโรงเรี ยน
เครื อข่ายที่ร่วมพัฒนาวิชาชี พครู ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จานวน 8 คน โดยใช้เกณฑ์เป็ นครู พี่เลี้ยงที่เป็ นผูร้ ่ วม
พัฒนาวิชาชี พครู ทาหน้าที่รับผิดชอบในการนิ เทศ ติดตาม ทั้งหมด 4 โรงเรี ยน แบ่งเป็ น โรงเรี ยน
ขนาดเล็ก โรงเรี ยนขนาดกลาง และโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ได้แก่ ครู พี่เลี้ยงกลุ่มทดลอง จานวน 6 คน
ทั้งหมด 3 โรงเรี ยน และครู พี่เลี้ยงกลุ่มขยายผล จานวน 2 คน ทั้งหมด 1 โรงเรี ยน
3.1.3 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้รับมอบหมายหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุน และผูร้ ่ วม
พัฒ นาวิ ช าชี พ ครู นั ก ศึ ก ษาครู ในโรงเรี ยนเครื อข่ า ยที่ ร่ ว มพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู ของนั ก ศึ ก ษาครู
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง
จานวน 4 คน โดยใช้เกณฑ์เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ผเู ้ ป็ นสนับสนุ น และผูร้ ่ วมพัฒนาวิชาชี พครู
ทาหน้าที่รับผิดชอบ ในการนิเทศ ติดตาม ทั้งหมด 4 โรงเรี ยน แบ่งเป็ น โรงเรี ยนขนาดเล็ก โรงเรี ยน
ขนาดกลาง และโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษากลุ่มทดลอง จานวน 3 คน ทั้งหมด
3 โรงเรี ยน และผูบ้ ริ หารสถานศึกษากลุ่มขยายผล จานวน 1 คน ทั้งหมด 1 โรงเรี ยน
3.1.4 อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษาครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์
ธานี จานวน 1 คนสุ ราษฎร์ธานีจานวน 1 คน
3.2 มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
มาตรฐานความรู ้จิตวิทยาสาหรับครู
สาระความรู ้
1. จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์
2. จิตวิทยาการศึกษา
3. จิตวิทยาการแนะแนวและให้คาปรึ กษา
สมรรถนะ
1. เข้าใจธรรมชาติของผูเ้ รี ยน
2. สามารถช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เรี ยนรู ้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน
3. สามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
4. สามารถส่ งเสริ มความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน
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3.3วิธีการนิเทศแบบ
3.3.1 การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching หรื อ Peer Supervision)
3.3.2 การนิเทศโดยผูบ้ ริ หาร (Administrative Monitoring)
3.3.3 การนิเทศแบบพัฒนาตนเอง (Self-directed Development)
3.3.4 การชี้แนะโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert Coaching)
3.3.5 การดูแลให้คาปรึ กษาแนะนา (Coaching & Mentoring)
3.4 ระยะเวลาในการปฏิบตั ิการนิเทศ
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ถึง วันที่ 9
กันยายน 2559
3.5 สถานที่
โรงเรี ยนที่เป็ นเครื อข่ายร่ วมพัฒนาวิชาชีพครู ของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานีได้แก่ โรงเรี ยนวัดสมหวัง โรงเรี ยนวัดกาญจนาราม โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา 88
(บ้านคลองควน) และโรงเรี ยนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
4. กิจกรรมการดูแลให้ คาปรึ กษาการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรียนรู้ วชิ าชี พครู
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ยง และเพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching)
ร่ วมมือกันปฏิบตั ิงานตามโครงการนิ เทศการดูแลให้คาปรึ กษาการพัฒนาชุมชนกระบวนทัศน์ การ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู ดังนี้
1. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ยง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching)
ร่ วมกันดาเนินโครงการนิเทศการดูแลให้คาปรึ กษาการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพ
ครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา วางแผนการดาเนินการให้คาปรึ กษาภายในระยะเวลา 3
เดื อน โดยกาหนดเป็ นปฏิ ทินแผนการดาเนิ นการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
2. นักศึกษาครู ผูร้ ั บการดู แลให้คาปรึ กษาการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู ปฏิบตั ิการตามภาระงานของนักศึกษาครู ส่ วนในด้านการสอนดาเนิ นการสอนจริ งในชั้น
เรี ยนและบันทึกวีดีทศั น์การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน 3 ช่วง ช่วงละประมาณ 10-15 นาที โดยมี
อาจารย์นิเทศก์ ดาเนินการให้ขอ้ เสนอแนะ ให้คาปรึ กษาหากนักศึกษามีขอ้ สงสัยได้ทนั ทีตามแผนที่
กาหนดไว้
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3. ในการสังเกตการสอนจริ งในชั้นเรี ยน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ยง
เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching) ผูร้ ับการดูแลให้คาปรึ กษาจะต้องตกลงร่ วมกันในการส่ งไฟล์
แผนการสอนและท าการบันทึ ก การสั ง เกตการปฏิ บ ัติง าน/ การสอนโดยมี ค วามสอดคล้อ งกับ
โครงการที่กาหนดไว้
4. ขณะที่ สั ง เกตพฤติ ก รรมการสอนของนัก ศึ ก ษาครู ที่ ดาเนิ นการสอนแต่ ล ะครั้ ง ผู ้
นิ เทศก์ จะเข้าไปช่ วยเหลื อแนะนาและสังเกตการสอนตามปฏิ ทินที่ กาหนดร่ วมกัน โดยใช้แบบ
สังเกตที่ร่วมกันเลือกใช้ โดย Peer Coaching
5. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ ครู พี่เลี้ยง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching)
ร่ วมกันวิเคราะห์ผลการสังเกตการสอน พิจารณาปรับปรุ ง แก้ไขพฤติกรรมที่ยงั เป็ นปั ญหา โดยการ
ให้ขอ้ เสนอแนะร่ วมกัน
5. สื่ อ / เครื่ องมือการดูแลให้ คาปรึกษา
ส่ วนที่ 1 ตารางสังเกตการสอนร่ วมกันและปฏิทินแผนการดาเนินการพัฒนากระบวน
ทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ส่ วนที่ 2แบบบันทึกประเด็นสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาที่มีต่อการพัฒนากระบวน
ทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ส่ วนที่ 3 แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็ นไปได้ที่มีต่อการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ส่ วนที่ 4 แบบบันทึกประเด็นสัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่มีต่อการพัฒนากระบวน
ทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ส่ วนที่ 5 แบบบันทึกประเด็นสัมภาษณ์ ครู ผสู ้ อนที่มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ส่ วนที่ 6 แบบประเมินตนเองของนักศึกษาครู ด้านความรู ้ ความเข้าใจที่มีต่อการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ส่ ว นที่ 7 แบบสั ง เกตและบัน ทึ ก พฤติ ก รรมการสอนของครู และพฤติ ก รรมการ
ตอบสนองของนักเรี ยนที่มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา
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ส่ วนที่ 8 แบบประเมิ น ความสามารถในการจัดการเรี ย นการสอนที่ มี ต่อการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ส่ วนที่ 9 แบบบันทึ กหลังการจัดการเรี ยนการสอน แบบย่อความหรื อพรรณนาความ
(Journal Writing) ที่ มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุ มชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ า ง
สมรรถนะทางจิตวิทยา
ส่ วนที่ 10 แบบประเมิ นสมรรถนะทางจิ ตวิทยาที่มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ส่ วนที่ 11 แบบประเมินความคิดเห็ นของครู พี่เลี้ ยง และ นักศึกษาครู ที่มีต่อการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
6. การประเมินผลการนิเทศ
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
1. นักศึกษาครู
1.1 แผนการเรี ยนรู ้

วิธีการ
- ตรวจแผนการ
เรี ยนรู ้

1.2 ภาพวีดีทศั น์การจัดการเรี ยนการสอน - สังเกตพฤติกรรม
การสังเกต
1.3 โครงการพัฒนาตนเอง เพื่อเสริ มสร้าง - ตรวจโครงการ
พัฒนาตนเอง
สมรรถนะทางจิตวิทยา
เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทาง
จิตวิทยา
1.4 งานวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา

เครื่ องมือ
- แบบประเมิน
ความสามารถใน
การจัดการเรี ยน
การสอน
- แบบบันทึกหลังการ
จัดการเรี ยนการสอน
- แบบสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมการสอน
ของครู และพฤติกรรม
การตอบสนองของ
นักเรี ยน

- ตรวจงานวิจยั ในชั้น - แบบบันทึกตรวจสอบ
เรี ยน
เอกสารของนักศึกษา
เพื่อเสริ มสร้าง
ครู ในการพัฒนา

332
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

2. ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ นิเทศก์
ครู พเี่ ลีย้ ง เพื่อนนักศึกษาครู
(Peer Coaching)

วิธีการ
สมรรถนะทาง
จิตวิทยา

- การทดสอบ

2.1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ - การบันทึก
ประเด็นสัมภาษณ์
ครู พี่เลี้ยง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer
Coaching) ร่ วมมือกันในการวางแผนการ
- ตรวจสอบเอกสาร
พัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
ของนักศึกษาครู
วิชาชีพครู กาหนดสิ่ งที่ตอ้ งการพัฒนา
สมรรถนะจิตวิทยา และดาเนินการตาม
แผนที่กาหนด

2.2 เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching)
สลับกันทาหน้าที่เป็ นผูท้ าหน้าที่ดูแลให้
คาปรึ กษาและผูร้ ับการดูแลให้คาปรึ กษา
และแลกเปลี่ยนให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
ไตร่ ตรองสะท้อนคิด ผลการปฏิบตั ิซ่ ึ งกัน
และกัน

เครื่ องมือ
กระบวนทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู
- แบบบันทึกตรวจสอบ
เอกสารของนักศึกษา
ครู ในการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู
- แบบประเมิน
ตนเองของนักศึกษาครู
ด้านความรู ้ ความเข้าใจ
- แบบบันทึก
ประเด็นสัมภาษณ์
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
- แบบบันทึก
ประเด็นสัมภาษณ์
ครู ผสู ้ อน
- แบบบันทึกตรวจ
เอกสารของนักศึกษาครู
ในการพัฒนากระบวน
ทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู

333
ปฏิทนิ การดูแลให้ คาปรึกษาการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรียนรู้ วชิ าชี พครู เพื่อ
เสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยาของผู้บริ หารสถานศึกษา
อาจารย์ นิเทศก์ ครู พเี่ ลีย้ ง เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching)
วัน/เดือน/ปี

กระบวนการดาเนินงาน

1. กลุ่มตัวอย่างดาเนิ นการตอบแบบ
ประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาสาหรับ
ครู ของนักศึกษาครู
2. ดาเนิ นการปฐมนิ เทศกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อสร้างความเข้าใจร่ วมกัน
3. ประชุมชี้ทางแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู้
วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยา
27 มิ.ย.59 ถึง 4. ประชุมกลุ่มตัวอย่าง เพื่อจัดทา
1 ก.ค. 59 แผนการสอนก่อนเปิ ดภาคเรี ยน
11 ก.ค. 59 ถึง 5. นัดพบกลุ่มตัวอย่างเพื่อนาเสนอผล
9 ก.ย. 59 การปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนและให้
คาแนะนาทุก 2 สัปดาห์
6. เข้าร่ วมสังเกตชั้นเรี ยนของกลุ่ม
ตัวอย่างทุก 2 สัปดาห์และใช้แบบ
บันทึกการสังเกตชั้นเรี ยน
5– 9
7. ช่วงปลายภาคให้กลุ่มตัวอย่าง
ก.ย. 59 ดาเนินการตอบแบบประเมิน
สมรรถนะทางจิตวิทยา
8. สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ างเป็ น
รายบุคคล (in-depth interview)
20-24
มิ.ย. 59

ผู้บริหาร
สถานศึกษา

ผู้ทาหน้ าที่ประเมิน
อาจารย์
ครู
เพื่อนนักศึกษาครู
นิเทศก์
พีเ่ ลีย้ ง
(Peer Coaching)





















































หมายเหตุ
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ตารางสั งเกตการสอนร่ วมกัน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้ านคลองควน)

ทีม

ผูส้ อน

ป.3 นักศึกษาครู
ป.4 นักศึกษาครู

ผูส้ ังเกต (1)
ครู พี่เลี้ยง
(Mentor)
ครู พี่เลี้ยง
(Mentor)

ผูส้ ังเกต (2)
ผูส้ ังเกต (3)
เพื่อนนักศึกษาครู อาจารย์นิเทศก์
(Peer Coaching)
(Coach)
เพื่อนนักศึกษาครู อาจารย์นิเทศก์
(Peer Coaching)
(Coach)

ผูส้ ังเกต (4)
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
(ร.ร. ไทยรัฐวิทยา 88)
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
(ร.ร. ไทยรัฐวิทยา 88)

หมายเหตุ : ผูส้ ังเกต (1) – (3) เข้าร่ วมสังเกตการสอนอย่างสม่าเสมอ, ผูส้ ังเกต (4) เข้าร่ วม
สังเกตการสอนเป็ นบางครั้ง
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ตารางสั งเกตการสอนร่ วมกัน โรงเรียนบ้ านคลองนามิตรภาพที่ 201
ทีม
ผูส้ อน
ผูส้ ังเกต (1)
ผูส้ ังเกต (2)
ผูส้ ังเกต (3)
ป.1 นักศึกษาครู ครู พี่เลี้ยง เพื่อนนักศึกษาครู อาจารย์นิเทศก์
(Mentor) (Peer Coaching)
(Coach)
ป.4 นักศึกษาครู

ครู พี่เลี้ยง
(Mentor)

เพื่อนนักศึกษาครู อาจารย์นิเทศก์
(Peer Coaching)
(Coach)

ผูส้ ังเกต (4)
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
(ร.ร. บ้านคลองนา
มิตรภาพที่ 201)
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
(ร.ร. บ้านคลองนา
มิตรภาพที่ 201)

หมายเหตุ : ผูส้ ังเกต (1) – (3) เข้าร่ วมสังเกตการสอนอย่างสม่าเสมอ, ผูส้ ังเกต (4) เข้าร่ วม
สังเกตการสอนเป็ นบางครั้ง
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ตารางสั งเกตการสอนร่ วมกัน โรงเรียนวัดสมหวัง
ทีม
ป.1/2

ผูส้ อน
นักศึกษาครู

ป.4/2

นักศึกษาครู

ผูส้ ังเกต (1)
ผูส้ ังเกต (2)
ผูส้ ังเกต (3)
ครู พี่เลี้ยง เพื่อนนักศึกษาครู อาจารย์นิเทศก์
(Mentor) (Peer Coaching)
(Coach)
ครู พี่เลี้ยง
(Mentor)

เพื่อนนักศึกษาครู อาจารย์นิเทศก์
(Peer Coaching)
(Coach)

ผูส้ ังเกต (4)
ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
(ร.ร. วัดสมหวัง)
ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
(ร.ร. วัดสมหวัง)

หมายเหตุ : ผูส้ ังเกต (1) – (3) เข้าร่ วมสังเกตการสอนอย่างสม่าเสมอ, ผูส้ ังเกต (4) เข้าร่ วม
สังเกตการสอนเป็ นบางครั้ง

337
ตารางสั งเกตการสอนร่ วมกัน โรงเรียนวัดกาญจนาราม
ทีม ผูส้ อน ผูส้ ังเกต (1)
ป.2/3 นักศึกษาครู ครู พี่เลี้ยง
(Mentor)
ป.5/2 นักศึกษาครู ครู พี่เลี้ยง
(Mentor)

ผูส้ ังเกต (2)
ผูส้ ังเกต (3)
ผูส้ ังเกต (4)
เพื่อนนักศึกษาครู อาจารย์นิเทศก์ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
(Peer Coaching)
(Coach)
(ร.ร. วัดกาญจนาราม)
เพื่อนนักศึกษาครู อาจารย์นิเทศก์ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
(Peer Coaching)
(Coach)
(ร.ร. วัดกาญจนาราม)

หมายเหตุ : ผูส้ ังเกต (1) – (3) เข้าร่ วมสังเกตการสอนอย่างสม่าเสมอ, ผูส้ ังเกต (4) เข้าร่ วม
สังเกตการสอนเป็ นบางครั้ง

แบบบันทึกตรวจสอบเอกสารของนักศึกษาครู ในการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้ วชิ าชี พครู
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ชื่อนักศึกษาครู ……………………………………………………………………..สาขาวิชา……………….………………….
โรงเรี ยน…………………………………………………………………
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี

แผนการจัด
การเรี ยนรู ้

โครงการพัฒนา
ตนเอง

งานวิจยั ในชั้น
เรี ยน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ลงชื่อนักศึกษา
ครู

ลงชื่อ
ผูต้ รวจ

1
2
3
4
5
หมายเหตุ: ครู พี่เลี้ยงหรื ออาจารย์นิเทศก์ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่องทั้ง 3 ช่องที่นกั ศึกษาส่ งงานตรวจก่อนทาการติดตามช่วยเหลือแต่ละครั้ง
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แบบบันทึกตรวจสอบเอกสารของนักศึกษาครู ในการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้ วชิ าชี พครู
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ชื่อนักศึกษาครู ………………………………………………………………………..สาขาวิชา…….…………………………….
โรงเรี ยน…………………………………………………………………
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี

แผนการจัด
การเรี ยนรู ้

โครงการพัฒนา
ตนเอง

งานวิจยั ในชั้น
เรี ยน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ลงชื่อนักศึกษา
ลงชื่อผูต้ รวจ
ครู

6
7
8
9
10
หมายเหตุ: ครู พี่เลี้ยงหรื ออาจารย์นิเทศก์ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่องทั้ง 3 ช่องที่นกั ศึกษาส่ งงานตรวจก่อนทาการติดตามช่วยเหลือแต่ละครั้ง
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ภาคผนวก ค
ผลการตรวจสอบคุณภาพด้ านความเทีย่ งตรงของรู ปแบบคู่มือการใช้ การพัฒนากระบวนทัศน์
ชุ มชนการเรียนรู้ วชิ าชี พครู เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา (PLEASE MODEL)

341
ตารางแสดงความสอดคล้ องสมรรถนะทางจิ ตวิทยาที่มี ต่อ การพัฒ นากระบวนทัศน์ ชุม ชนการ
เรียนรู้ วชิ าชี พครู เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ความคิดเห็นของ
ข้ อที่

ผู้เชี่ ยวชาญ

คาถาม
1

2

3

4

IOC แปลผล
5

ด้ านที่ 1 ด้ านความเข้ าใจธรรมชาติของผู้เรียน
1

กำหนดผลกำรเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่เน้นกำร

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม

วิเครำะห์ สังเครำะห์ ประยุกต์ ริ เริ่ ม
เหมำะสมกับสำระกำรเรี ยนรู ้ควำมแตกต่ำง
และธรรมชำติของผูเ้ รี ยนเป็ นรำยบุคคล
2

ออกแบบกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้อย่ำง

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม

หลำกหลำยเหมำะสมสอดคล้องกับวัย และ
ควำมต้องกำรของผูเ้ รี ยน
3

เปิ ดโอกำสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกำร

+1 0 +1 +1 +1 0.80 เหมำะสม

ออกแบบกำรเรี ยนรู ้ กำรจัดกิจกรรมและกำร
ประเมินกำรเรี ยนรู ้
4

จัดทำแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้อย่ำงเป็ นระบบ

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม

โดยบรู ณำกำรอย่ำงสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
5

มีกำรนำผลกำรออกแบบกำรเรี ยนรู ้ไปใช้ใน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ และปรับใช้ตำม
สถำนกำรณ์อย่ำงเหมำะสมและเกิดผลกับ
ผูเ้ รี ยนตำมที่คำดหวัง

6

ประเมินผลกำรออกแบบกำรเรี ยนรู ้เพื่อ
นำไปใช้ปรับปรุ ง/พัฒนำ

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม
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ความคิดเห็นของ
ข้ อที่

ผู้เชี่ ยวชาญ

คาถาม
1

2

3

4

IOC

แปลผล

5

ด้ านที่ 2 ด้ านความสามารถช่ วยเหลือผู้เรียนให้ เรียนรู้ และพัฒนาได้ ตามศักยภาพของตน
7

จัดทำฐำนข้อมูลเพื่อออกแบบกำรเรี ยนรู ้

+1 +1

0

+1 +1 0.80 เหมำะสม

ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญ
8

ใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีกำรสอนอย่ำง

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม

หลำกหลำยเพื่อให้ผเู ้ รี ยนพัฒนำตำม
ศักยภำพ
9

จัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ที่ปลูกฝัง/ส่ งเสริ ม

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
สมรรถนะของผูเ้ รี ยน
10

ใช้หลักจิตวิทยำกำรเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเกิด

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม

กำรเรี ยนรู ้อย่ำงมีควำมสุ ข และพัฒนำ
อย่ำงเต็มศักยภำพ
11

พัฒนำเครื อข่ำยกำรเรี ยนรู ้ระหว่ำง

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม

โรงเรี ยนกับผูป้ กครองและชุมชน
12

ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำร

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม

จัดกำรเรี ยนรู ้อย่ำงหลำกหลำย เหมำะสม
กับเนื้อหำและกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้
13

วัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนตำมสภำพจริ ง

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม

14

นำผลกำรเรี ยนรู ้มำใช้ในกำรพัฒนำกำร

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม

จัดกำรเรี ยนรู ้
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ความคิดเห็นของ
ข้ อที่

แปลผล

ผู้เชี่ ยวชาญ

คาถาม
1

2

3

4

IOC
5

ด้ านที่ 3 ด้ านสามารถให้ คาแนะนาช่ วยเหลือผู้เรียนให้ มีคุณภาพชี วติ ทีด่ ีขนึ้
15

สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมแก่ผเู ้ รี ยนใน

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม

กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน
16

จัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม โดย +1 0 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม
ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกำรวำงแผนกิจกรรม

17

จัดทำโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริ มคุณธรรม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม
จริ ยธรรมให้แก่ผเู ้ รี ยน

18

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำผูเ้ รี ยนด้ำนกำรดูแล
ตนเอง มีทกั ษะในกำรเรี ยนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม

กำร

ทำงำน กำรอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่ำงมี
ควำมสุ ขและรู ้เท่ำทัน

กำร

เปลี่ยนแปลง
19

สอดแทรกควำมเป็ นประชำธิปไตย ควำม

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม

ภูมิใจในควำมเป็ นไทยให้แก่ผเู ้ รี ยน
20

จัดทำโครงกำร/กิจกรรมส่ งเสริ มควำมเป็ น

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม

ประชำธิปไตยควำมภูมิใจในควำมเป็ นไทย
21

ให้ผเู ้ รี ยน คณะครู ผสู ้ อน และผูป้ กครองมี
ส่ วนร่ วมในกำรช่วยเหลือนักเรี ยนรำยบุคคล

+1 0 +1 +1 +1 0.80 เหมำะสม
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ความคิดเห็นของ
ข้ อที่

ผู้เชี่ ยวชาญ

คาถาม
1

22

นำข้อมูลนักเรี ยนไปใช้ช่วยเหลือ/พัฒนำ

2

3

4

IOC แปลผล
5

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม

ผูเ้ รี ยนทั้งด้ำนกำรเรี ยนรู ้และปรับพฤติกรรม
เป็ นรำยบุคคล
23

จัดกิจกรรมเพื่อป้ องกันแก้ไขปั ญหำ และ

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม

ส่ งเสริ มพัฒนำผูเ้ รี ยนให้แก่นกั เรี ยนอย่ำง
ทัว่ ถึง
24

ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิตนอย่ำงเหมำะสม

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม

กับค่ำนิยมที่ดีงำม
25

ดูแล แนะแนว ช่วยเหลือ ผูเ้ รี ยนทุกคนอย่ำง

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม

ทัว่ ถึง ทันกำรณ์
ด้ านที่ 4 ด้ านความสามารถส่ งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
26

จัดสภำพแวดล้อมภำยในห้องเรี ยน และ

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม

ภำยนอกห้องเรี ยนที่เอื้อต่อกำรเรี ยนรู ้
27

ส่ งเสริ มกำรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงครู กบั

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม

ผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน
28

ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกำรกำหนดกฎ กติกำ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม
ข้อตกลงในชั้นเรี ยน

29

แก้ปัญหำ/พัฒนำนักเรี ยนด้ำนระเบียบวินยั ใน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมำะสม
กำรสร้ำงวินยั เชิงบวกในชั้นเรี ยน

30

ประเมินกำรกำกับดูแลชั้นเรี ยน และนำผล

+1 +1 +1 0 +1 0.80 เหมำะสม

กำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุ งและพัฒนำ
เฉลีย่

0.97 เหมำะสม
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ตารางแสดงความสอดคล้ องความคิดเห็นของครู ผ้ สู อนและนักศึกษาครู ทมี่ ีต่อการพัฒนากระบวน
ทัศน์ ชุมชนการเรียนรู้ วชิ าชี พครู เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา

ข้ อที่
1

คาถาม

ความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ
1

2

3

+1

+1

+1 +1

+1 1.00 เหมำะสม

0

+1

+1 +1

+1 0.80 เหมำะสม

เกิดสมรรถนะทำงจิตวิทยำ ที่มีต่อกำร +1

+1

+1 +1

+1 1.00 เหมำะสม

+1

+1

+1 0.80 เหมำะสม

มีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำ

4

IOC แปลผล

5

กระบวนทัศน์ชุมชนกำรเรี ยนรู ้
วิชำชีพครู (Professional learning
community) เพื่อเสริ มสร้ำง
สมรรถนะภำพทำงจิตวิทยำ
2

มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรี ยน
กำรสอน ที่มีต่อกำรพัฒนำกระบวน
ทัศน์ชุมชนกำรเรี ยนรู ้วชิ ำชีพครู เพื่อ
เสริ มสร้ำงสมรรถนะทำงจิตวิทยำ

3

พัฒนำกระบวนทัศน์ชุมชนกำรเรี ยนรู ้
วิชำชีพครู
4

ได้รับข้อเสนอแนะและแนว
ทำงแก้ไขด้ำนกำรจัดกำรเรี ยนกำร
สอนจำกผูร้ ่ วมพัฒนำวิชำชีพครู ที่มี
ต่อกำรพัฒนำกระบวนทัศน์ชุมชน
กำรเรี ยนรู ้วชิ ำชีพครู เพื่อเสริ มสร้ำง
สมรรถนะทำงจิตวิทยำ

+1

0
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ความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ
ข้ อที่
5

คาถาม
นักศึกษำได้ดำเนินกำรปฏิบตั ิตำม

IOC แปลผล
1

2

3

4

5

+1

+1

+1 +1

+1 1.00 เหมำะสม

+1

+1

+1 +1

+1 1.00 เหมำะสม

+1

+1

+1 +1

+1 1.00 เหมำะสม

+1

+1

+1 +1

+1 1.00 เหมำะสม

แผนกำร/ปฏิทินกำรกำรพัฒนำ
กระบวนทัศน์ชุมชนกำรเรี ยนรู ้
วิชำชีพครู เพื่อเสริ มสร้ำงสมรรถนะ
ทำงจิตวิทยำได้ระบุไว้
6

กำรพัฒนำกระบวนทัศน์ชุมชนกำร
เรี ยนรู ้วชิ ำชีพครู เพื่อเสริ มสร้ำง
สมรรถนะทำงจิตวิทยำ ช่วยให้
นักศึกษำครู ได้พฒั นำคุณลักษณะ
ควำมเป็ นครู เจตคติที่ดีต่อวิชำชีพและ
สมรรถนะทำงจิตวิทยำ

7

กำรพัฒนำกระบวนทัศน์ชุมชนกำร
เรี ยนรู ้วชิ ำชีพครู เพื่อเสริ มสร้ำง
สมรรถนะทำงจิตวิทยำทำให้นกั ศึกษำ
ครู รู้สึกว่ำไม่ได้เผชิญปั ญหำขณะฝึ ก
ประสบกำรณ์วชิ ำชีพเพียงลำพัง

8

ควำมเหมำะสมในกำรนำแนวคิดมำ
ใช้ในกำรพัฒนำกระบวนทัศน์ชุมชน
กำรเรี ยนรู ้วชิ ำชีพครู เพื่อเสริ มสร้ำง
สมรรถนะทำงจิตวิทยำ
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ข้ อที่
9

คาถาม
กำรพัฒนำวิชำชีพครู ตำมขั้นตอน

IOC แปลผล
1

2

3

4

5

+1

+1

0

+1

+1 0.80 เหมำะสม

+1

+1

+1

+1

+1 1.00 เหมำะสม

+1

+1

+1

+1

+1 1.00 เหมำะสม

+1

+1

+1

+1

+1 1.00 เหมำะสม

+1

+1

+1

+1

+1 1.00 เหมำะสม

+1

+1

+1

+1

+1 1.00 เหมำะสม

สำมำรถให้ครู บรรลุตำมวัตถุประสงค์
และสะท้อนถึงผูเ้ รี ยน
10

กระบวนกำรพัฒนำวิชำชีพมีควำม
เหมำะสม สำมำรถทำให้กำรเรี ยน
เรี ยนกำรสอนบรรลุผลตำม
วัตถุประสงค์

11

ระบบสนับสนุนกำรพัฒนำวิชำชีพครู
มีควำมเป็ นไปได้

12

มีควำมมุ่งหวังให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนมี
ควำมสำคัญและจำเป็ นต่อกำรพัฒนำ
วิชำชีพครู และสะท้อนถึงผูเ้ รี ยน

13

กำรวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมำยของกำรพัฒนำกระบวน
ทัศน์ชุมชนกำรเรี ยนรู ้วชิ ำชีพครู เพื่อ
เสริ มสร้ำงสมรรถนะทำงจิตวิทยำ

14

ท่ำนคิดว่ำกำรพัฒนำกระบวนทัศน์
ชุมชนกำรเรี ยนรู ้วชิ ำชีพครู เพื่อ
เสริ มสร้ำงสมรรถนะทำงจิตวิทยำมี
ควำมคุม้ ค่ำในระดับใด
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ข้ อ
ที่

ความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ
คาถาม

15 ภำพรวมหลังจำกในกำรพัฒนำ

IOC

แปลผล

1

2

3

4

5

+1

+1

+1

+1

+1 1.00

เหมำะสม

0.96

เหมำะสม

กระบวนทัศน์ชุมชนกำรเรี ยนรู ้วชิ ำชีพ
ครู เพื่อเสริ มสร้ำงสมรรถนะทำง
จิตวิทยำ มีประสิ ทธิภำพและ
ประสิ ทธิ ผลต่อกำรพัฒนำวิชำชีพครู
ผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่ำงดี
เฉลีย่
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แผนภาพ print out ประเมินความคิดเห็นของครู พเี่ ลีย้ งเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชน
การเรี ยนรู้ วชิ าชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา

350
แผนภาพ print out ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาครู เกีย่ วกับการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชน
การเรี ยนรู้ วชิ าชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา

351
แผนภาพ print out การประเมินสมรรถนะด้ านจิตวิทยาของนักศึกษาครู โดยอาจารย์ นิเทศก์

352
แผนภาพ print out การประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาของครู พเี่ ลีย้ งทีม่ ีต่อนักศึกษาครู

353
แผนภาพ print out การประเมินสมรรถนะด้ านจิตวิทยาของนักศึกษาครู โดยนักศึกษาครู

354

ภาคผนวก ง
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
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แบบประเมิน
งานวิจัย เรื่ อง การพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรียนรู้ วชิ าชีพครู
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา (PLEASE MODEL)
แบ่งการประเมินผลออกเป็ น 9 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิ งทฤษฎี ความเป็ นไปได้ ที่มีต่อการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ส่ วนที่ 2 แบบบันทึกประเด็นสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาที่มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์
ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ส่ วนที่ 3 แบบบันทึกประเด็นสัมภาษณ์ครู ผสู ้ อนที่มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ส่ วนที่ 4 แบบประเมินตนเองของนักศึกษาครู ด้านความรู ้ ความเข้าใจที่ มีต่อการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ส่ วนที่ 5 แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการสอนของครู และพฤติกรรมการตอบสนอง
ของนักเรี ยนที่มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยา
ส่ วนที่ 6 แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนที่มีต่อการพัฒนากระบวน
ทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ส่ ว นที่ 7 แบบบัน ทึ ก หลัง การจัดการเรี ย นการสอน แบบย่อ ความหรื อ พรรณนาความ
(Journal Writing) ที่ มี ต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ย นรู ้ วิชาชี พ ครู เพื่ อเสริ มสร้ า ง
สมรรถนะทางจิตวิทยา
ส่ วนที่ 8 แบบประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาที่มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ส่ ว นที่ 9 แบบประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของครู พี่ เ ลี้ ย ง และ นัก ศึ ก ษาครู ที่ มี ต่ อการพัฒ นา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
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ส่ วนที่ 1 แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิ งทฤษฎี ความเป็ นไปได้
ทีม่ ีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรียนรู้ วชิ าชี พครู เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา
สาหรับผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบกระบวนทัศน์
........................................................................
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
2. เพื่อพัฒนาเครื่ องมือประกอบการใช้การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
คาชี้แจง
1. เครื่ องมือฉบับนี้สร้างขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของท่านในฐานะผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็ นได้ และความสอดคล้องของร่ างการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
2. การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา หมายถึง
กระบวนการที่นามาใช้การพัฒนาสมรรถนะทางจิตวิทยา เพื่อพัฒนาให้ผูน้ ิ เทศและครู มีความรู ้
ความเข้าใจ ดังนี้
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ทุกขั้นตอนจะมีการกากับ ติดตาม (Coaching) และการดูแลให้คาปรึ กษาแนะนา
(Mentoring) อย่างต่อเนื่ องโดยผูว้ จิ ยั วิชาชีพครู ดังนี้
ขั้นที่ 1 Action plan : P เป็ นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลพื้นฐาน สมรรถนะจิตวิทยาที่
เกิ ดขึ้น ในชั้นเรี ยน และร่ วมกันวางแผนพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู พี่เลี้ ยง นักศึกษาครู ผูว้ ิจยั
ให้มีความรู ้ความสามารถ มีทกั ษะตามการพัฒนาวิชาชี พครู (การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา)
ขั้นที่ 2 Leading instruction : L เป็ นการเตรี ยมความพร้อมของผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องใน
การพัฒ นาการพัฒนากระบวนทัศ น์ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ วิช าชี พ ครู เพื่ อเสริ มสร้ างสมรรถนะทาง
จิตวิทยา
ขั้นที่ 3 Empowerment : E การกระตุน้ การมีส่วนร่ วม และความรับผิดชอบ
ขั้นที่ 4 Assessment : A ตรวจสอบทบทวนร่ วมกับเกณฑ์ประเมิน เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน
ขั้นที่ 5 Standard : S ร่ วมตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการเรี ยนรู ้หลักสู ตร
ขั้นที่ 6Evaluation : E ตัดสิ นและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
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3. ข้อมูลที่ได้จากเครื่ องมือฉบับนี้ จะนาไปใช้ในการปรับปรุ งการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้ วิชาชี พครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ ง
ไม่มีผลใด ๆ ต่อตัวท่าน
4. ข้อมูลที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะมีประโยชน์อย่างยิง่ จึงขอความกรุ ณา
แสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็นให้ครบทุกข้อตามความเป็ นจริ ง ๆ
5. เครื่ องมือฉบับนี้ มี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ตอนที่ 2 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และความเป็ นไปได้
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้เชี่ ยวชาญ
1.1 ชื่อ-สกุล........................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)........................................................ E-mail ........................................
1.2 ตาแหน่ง ............................................................... สังกัดสาขาวิชา..............................................
1.3 สถานที่ทางาน .............................................................................................................................
1.4 ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการทางาน 1) ต่ากว่า 15 ปี  2)16 – 20 ปี
 3) 21 ปี ขึ้นไป
1.5 วุฒิการศึกษา 1) ปริ ญญาตรี วุฒิการศึกษา.......................... สาขา .................................ปี ……...
2) ปริ ญญาโท วุฒิการศึกษา.......................... สาขา ................................. ปี
3) ปริ ญญาเอก วุฒิการศึกษา......................... สาขา ................................. ปี ……..
4) อื่นๆระบุ .........................................................................................................

หลักการ

ขั้นที่ 1 : P
Planning

การพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรียนรู้ วชิ าชีพครูจะช่ วยเสริมสร้ างสมรรถนะ

ทาง

จิตวิทยาได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพและตรงตามศักยภาพผู้เรียน

ขั้นที่ 2 : L
Leading
Instruction

ขั้นที่ 3 : E
Empowerment

ขั้นที่ 4 : A
Assessment

ขั้นที่ 5 : S
Standard

ขั้นที่ 6 : E
Evaluation

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู้
วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
2. เพื่อมุ่งพัฒนาแผนการสอนที่เน้นสมรรถนะทาง
จิตวิทยาสาหรับครู สู่ศกั ยภาพการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ดังนี้
2.1 ความเข้าใจธรรมชาติของผูเ้ รี ยน
2.2 ความสามารถช่วยเหลือให้เรี ยนรู ้ และ
พัฒนาได้ตามศักยภาพของตน
2.3 ความสามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือ
ผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
2.4 ความสามารถส่ งเสริ มความถนัดและ
ความสนใจของผูเ้ รี ยน

ระบบสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู

การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูจะช่วยเสริ1.มสร้ผูาบ้ งสมรรถนะ
ริ หารสถานศึกษาปรับบทบาทเป็ นผูส้ นับสนุน ให้กาลังใจครู และส่ งเสริ มให้มีกิจกรรม
ทางจิตวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามศักยภาพผูชุ้เมรีชุยมนชนการเรี ยนรู้วิชาชีพสาหรับครู อย่างต่อเนื่อง
2.
3.

ผูร้ ับการพัฒนาวิชาชี พครู สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่ อง มีใจรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู เป็ นผูอ้ านวยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
ผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่นิเทศ/ชี้ แนะของการพัฒนาวิชาชี พครู โดยวิธีการต่างๆ มีความเชี่ ยวชาญใน
ทักษะวิชาชี พครู ให้คาแนะนาช่วยเหลือ (Coaching) และการดูแลให้คาปรึ กษาแนะนา
(Mentoring)
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แผนภาพที่ 21 การพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้ วชิ าชีพครู เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา “PLEASE MODEL”

360
ตอนที่ 2 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิ งทฤษฎี และความเป็ นไปได้
คาชี้แจง โดยทาเครื่ องหมาย  แสดงระดับคะแนนที่มีต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชน\
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพสาหรับครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้อง เหมาะสมดีมาก
ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้องเหมาะสมดี
ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้อง เหมาะสมปานกลาง
ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง มีครบทุกรายการ แต่มีบางรายการควรปรับปรุ งแก้ไข
ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ไม่มี มีไม่ครบทุกรายการ ไม่สอดคล้อง ต้องปรับปรุ งแก้ไข
หรื อเพิ่มเติม
รายการ
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของ
การพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชน การเรี ยนรู้
วิชาชี พครู เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะ
ทางจิตวิทยา
1.1 ระบุความเป็ นมาและความสาคัญ
ของการพัฒนากระบวนทัศน์ชดั เจน
1.2 การใช้ภาษาและการเรี ยบเรี ยงความ
เป็ นมาและความสาคัญของกระบวนทัศน์
มีความต่อเนื่ องและเหมาะสมทาให้เห็น
ภาพรวม และจุดเน้นของการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชน การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
2. แนวคิดพืน้ ฐานในการพัฒนากระบวน
ทัศน์ ชุมชนการเรียนรู้ วชิ าชี พครู เพื่อ
เสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา

5

ระดับคุณภาพ
4 3 2

1

ข้ อเสนอแนะ
ปรับปรุ ง/แก้ ไข
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รายการ
2.1 ความชัดเจนในการบรรยายแนวคิด
ที่ใช้เป็ นพื้นฐานในการพัฒนากระบวนทัศน์
ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา
2.2 ความเหมาะสมในการนาแนวคิดมา
ใช้ในการพัฒนาการพัฒนากระบวนทัศน์
ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา
2.3 การใช้ภาษาในการอธิ บายเกี่ยวกับ
แนวคิดต่าง ๆ
3. การกาหนดองค์ ประกอบของ
การพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้
วิชาชี พครู เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทาง
จิตวิทยา (ภาพรวม)
3.1 การกาหนดองค์ประกอบของการ
พัฒนากระบวนทัศน์ชุมชน การเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทาง
จิตวิทยา มีความสมบูรณ์ครอบคลุมความ
ต้องการจาเป็ นต่อสมรรถนะทางจิตวิทยา
3.2 แต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์
สอดคล้องส่ งเสริ มซึ่ งกันและกัน
3.3 การเรี ยบเรี ยงลาดับองค์ประกอบใน
กระบวนทัศน์มีความเหมาะสมเข้าใจได้ง่าย
4. องค์ ประกอบของการพัฒนา
กระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้ วชิ าชี พครู
เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา (แต่
ละองค์ ประกอบ)

5

ระดับคุณภาพ
4 3 2

1

ข้ อเสนอแนะ
ปรับปรุ ง/แก้ ไข
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รายการ
4.1 หลักการ
1) ความชัดเจนของกระบวนทัศน์
2) ความสอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานที่
นามาใช้พฒั นากระบวนทัศน์
3) สามารถใช้เป็ นกรอบในการกาหนดสาระ
และวิธีการ
4) แสดงให้เห็นถึงจุดเน้นใน การพัฒนา
วิชาชีพครู
5) การใช้ภาษาและการเรี ยงลาดับของหลักการ
4.2 วัตถุประสงค์
1) ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั
หลักการ
2) วัตถุประสงค์มีความชัดเจนสามารถแสดง
ถึงสิ่ งที่ม่งุ หวังจะให้เกิดขึ้นในตัวครู และนักเรี ยน
3) วัตถุประสงค์มีความเป็ นไปได้
4) สิ่ งที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้นกับครู มีความสาคัญ
และความจาเป็ นต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน
5) การใช้ภาษาและการเรี ยบเรี ยงถ้อยคามี
ความเหมาะสม สละสลวยเข้าใจง่าย
4.3 การพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา
1) มีข้ นั ตอนการสอนครบถ้วนเหมาะสม
และสอดคล้องต่อเนื่อง
2) การพัฒนาวิชาชีพครู ตามขั้นตอนสามารถ
ให้ครู บรรลุตามวัตถุประสงค์และสะท้อนถึงผูเ้ รี ยน

5

ระดับคุณภาพ
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รายการ
3) กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู มีความ
เหมาะสม สามารถทาให้การเรี ยนการสอน
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
4) การใช้ภาษาสละสลวยเข้าใจง่าย
4.4 ระบบสนับสนุนการพัฒนาวิชาชี พครู
1) มีความสอดคล้องระหว่างหลักการ
กับวัตถุประสงค์
2) มีความชัดเจนสามารถแสดงถึงสิ่ งที่
มุ่งหวังจะให้เกิดขึ้นในตัวครู ที่สะท้อนถึง
ผูเ้ รี ยน
3) ระบบสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพ
ครู มีความเป็ นไปได้
4) มีความมุ่งหวังให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนมี
ความสาคัญและจาเป็ นต่อการพัฒนาวิชาชีพครู
และสะท้อนถึงผูเ้ รี ยน
5) การใช้ภาษาและการเรี ยบเรี ยงถ้อยคา
มีความเหมาะสม สละสลวยเข้าใจง่าย
4.5 การวัดและประเมินผล
1) การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของกระบวนทัศน์การพัฒนา
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้วชิ าชีพสาหรับครู เพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
2) การวัดและประเมินผล มีความ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ
ประเมิน
3) หลักเกณฑ์และแนวทางที่เสนอ มี
ความชัดเจนสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอื่น ๆ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ส่ วนที่ 2 แบบบันทึกประเด็นสั มภาษณ์ ผ้ บู ริหารสถานศึกษา
ทีม่ ีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรียนรู้ วชิ าชี พครู เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา
.......................................................................
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้บริหารสถานศึกษา
1.1 ชื่อ-สกุล .................................................................................. ตาแหน่ง ....................................
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) ..................................................... E-mail ..............................................
1.2 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา1) สพป ..................................... เขต .............................................
 2) สพม ..................................... เขต .............................................
1.3 วิทยฐานะ  1) ชานาญการ 2) ชานาญการพิเศษ 3) เชี่ยวชาญ
 4) อื่นๆ โปรดระบุ……..…….
1.4 ประสบการณ์การบริ หารสถานศึกษา 1) ต่ากว่า 15 ปี 2) 16 - 20 ปี
3) มากกว่า 20 ปี
1.6 วุฒิการศึกษาสู งสุ ด 1) ปริ ญญาตรี สาขา ...........................................................................
 2) ปริ ญญาโท สาขา ...........................................................................
 3) ปริ ญญาเอก สาขา ..........................................................................
4) อื่น ๆ ระบุ .........................................................................................
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ...................................................... เวลา ................... สถานที่ ..............................
ตอนที่ 2ประเด็นสั มภาษณ์ /สนทนากลุ่ม
1. โรงเรี ยนของท่านมีการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ หรื อแผนงานใดบ้าง ที่ส่งเสริ มให้ครู จดั
การเรี ยนการสอนที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาสาหรับครู
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. ผลจากการดาเนินการให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาสาหรับครู เกิด
ผลประโยชน์กบั นักเรี ยนอย่างไร และเกิดประโยชน์กบั ครู ผสู ้ อนอย่างไรบ้างครู มีการนาไป
พัฒนาเป็ นผลงานทางวิชาการหรื องานวิจยั บ้างหรื อไม่

366
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3. ท่านคิดว่าโรงเรี ยนของท่านควรมีวธิ ี การใดบ้างในการขับเคลื่อนให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที่
เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาสาหรับครู
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
4. หากมีการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาครู ให้เป็ นครู มืออาชีพ ท่านคิดว่าควรให้ทางโรงเรี ยนได้
สนับสนุนการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาครู ในเรื่ องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

367
ส่ วนที่ 3แบบบันทึกประเด็นสั มภาษณ์ ครู ผ้ สู อน
ทีม่ ีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรียนรู้ วชิ าชี พครู เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา
.......................................................................
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของครู ผ้ สู อน
1.1 ชื่อ-สกุล .................................................................................. ตาแหน่ง .....................................
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)........................................................ E-mail ..............................................
1.2 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา1) สพป ..................................... เขต .............................................
 2) สพม. .................................... เขต..............................................
1.3 วิทยฐานะ  1) ชานาญการ 2) ชานาญการพิเศษ 3) เชี่ยวชาญ
 4) อื่นๆ โปรดระบุ ……..…….
1.4 ประสบการณ์การสอน 1) ต่ากว่า 2 ปี 2) 2-5 ปี 3) มากกว่า 5 ปี
1.6 วุฒิการศึกษาสู งสุ ด 1) ปริ ญญาตรี สาขา ...........................................................................
 2) ปริ ญญาโท สาขา .............................................................................
 3) ปริ ญญาเอก สาขา ...........................................................................
4) อื่น ๆ ระบุ .....................................................................................
ตอนที่ 2ประเด็นสั มภาษณ์ /สนทนากลุ่ม
1. ท่านคิดว่าการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาสาหรับครู มีส่วนสาคัญต่อการ
พัฒนาวิชาชีพครู ของท่านอย่างไร
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. ผลจากการดาเนิ นการให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที่เน้นสมรรถนะทางจิตวิทยาสาหรับครู เกิ ด
ผลประโยชน์กบั นักเรี ยนอย่างไร และเกิ ดประโยชน์กบั ครู ผูส้ อนอย่างไรบ้างครู มีการนาไป
พัฒนาเป็ นผลงานทางวิชาการหรื องานวิจยั บ้างหรื อไม่
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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3. ทางโรงเรี ย นของท่ า นมี วิธี ก ารขับ เคลื่ อนให้ ค รู จดั การเรี ย นการสอนที่ เ น้น สมรรถนะทาง
จิตวิทยาสาหรับครู อย่างไร
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4. ท่านคิดว่า การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทาง
จิตวิทยา มีความเหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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ส่ วนที่ 4 แบบประเมินตนเองของนักศึกษาครู ด้ านความรู้ ความเข้ าใจครู ผ้ สู อนทีม่ ีต่อการ
พัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้ วชิ าชี พครู เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา
การพิจารณาความสอดคล้องของข้ อสอบจานวน 70 ข้ อ
มาตรฐานความรู้
จิตวิทยาสาหรับครู

สาระความรู้
1. จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการมนุษย์
2. จิตวิทยา
การศึกษา
3. จิตวิทยาการแนะแนวและให้
คาปรึ กษา

สมรรถนะ
1. ความเข้าใจธรรมชาติของ
ผูเ้ รี ยน
2. ความสามารถช่วยเหลือให้
เรี ยนรู ้และพัฒนาได้ตาม
ศักยภาพของตน
3.ความสามารถให้คาแนะนา
ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีข้ ึน
4. ความสามารถส่ งเสริ ม
ความถนัดและความสนใจ
ของผูเ้ รี ยน

ตารางวิเคราะห์ โครงสร้ างแบบทดสอบวัดความรู้ ด้านเนื้อหา

มาตรฐานความรู้ /
สาระความรู้
จิตวิทยาสาหรับครู
1. จิตวิทยาพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ
มนุษย์
2. จิตวิทยาการศึกษา
3. จิตวิทยาการแนะแนว
และให้คาปรึ กษา

พฤติกรรมการเรียนรู้ ด้านความรู้
ความรู้ -จา ความเข้ าใจ นาไปใช้ วิเคราะห์ ประเมิน สร้ างสรรค์
(ข้ อ)
(ข้ อ)
(ข้ อ)
(ข้ อ)
ค่ า
(ข้ อ)
(ข้ อ)
4

9

3

2

-

-

1
2

4
8

7

3
5

12
2

5
3
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การพิจารณาความสอดคล้องของแบบทดสอบจานวน 70 ข้ อ
มาตรฐานสาระความรู้
(สมรรถนะจิตวิทยาสาหรับ
ข้ อสอบ
ครู )
1. จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 1. ศาสตร์ ใดที่มีความจาเป็ นต่อการศึกษา
กับพัฒนาการมนุษย์
พฤติกรรมของมนุษย์มากที่สุด
ก. เศรษฐศาสตร์
ข. จิตวิทยา
ค. อักษรศาสตร์
ง. สังคมศาสตร์
จ. การเมือง
2. ข้อใดต่อไปนี้ถือเป็ นพฤติกรรมภายใน
ของนักเรี ยน
ก. การแสดงท่าทางต่างๆ
ข. การใช้คาพูดและน้ าเสี ยง
ค. การแสดงออกด้วยสายตา
ง. การคิด และการตัดสิ นใจ
จ. การแสดงสี หน้าอารมณ์
3. นักจิตวิทยาท่านใดต่อไปนี้ มีความเชื่ อ
ในเรื่ องของ “สัญชาตญาณทางเพศ”
ก. Vygotsky
ข. Piaget
ค. Freud
ง. Kohlbreg
จ. Erikson

ระดับ
การพิจารณา
+1 0 -1
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มาตรฐานสาระ
ความรู้
(สมรรถนะจิตวิทยา
สาหรับครู )

ข้ อสอบ

ระดับ
การพิจารณา
+1

4. ปัจจัยสาคัญที่ทาให้มนุษย์มีการพัฒนาการทาง
สติปัญญาตามแนวคิดวิกอทกี้ คือปัจจัยใด
ก. ภาษาและวัฒนธรรม
ข. สภาพภูมิอากาศ
ค. กรรมพันธุ์
ง. เชื้อชาติ
จ. ช่ วงอายุ
5. เด็กชายสมเกียตริ อาศัยอยูก่ บั แม่ เนื่องจากพ่อแม่
ของเขาแยกทางกันตั้งแต่เล็ก เขาจึงมีบุคลิกลักษณะ
คล้ายกับผูห้ ญิง จากเหตุการณ์ขา้ งต้น แสดงว่า
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางบุคลิกภาพขั้นตอนใดของ
Freud มากที่สุด
ก. Anal Stage
ข. Oral Stage
ค. Genital Stage
ง. Latency Stage
จ. Phallic Stage
6. การที่นกั เรี ยนบางคน มักจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลของ
ตนเองกับใคร ไม่ค่อยสร้างสัมพันธ์กบั ใครก่อน
ค่อนข้างที่จะระมัดระวังในการปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่น
เกี่ยวเนื่องมาจากพัฒนาการในช่วงวัยใด
ก. Intimacy VS Isolation
ข. Integrity VS Despair
ค. Initiative VS Guilt
ง. Trust VS Mistrust
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มาตรฐานสาระ
ความรู้
(สมรรถนะจิตวิทยา
สาหรับครู )

ข้ อสอบ

ระดับ
การพิจารณา
+1

จ. Industry VS Inferiority
7. หากนักศึกษาต้องการฝึ กให้นกั เรี ยนของตนเอง
ในช่วงวัยอนุบาลมีพฒั นาการทางบุคลิกภาพในชั้น
ของ Initiative VS Guilt ควรทาอย่างไร
ก. ให้ อสิ ระในการทากิจกรรมต่ างๆกับเด็กหลีกเลีย่ ง
การดุด่า และปล่ อยให้ เด็กเรี ยนรู้ กลไกของสั งคมด้ วย
ตนเอง
ข. จัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้หวนราลึกถึงเรื่ องราวใน
อดีต เพื่อสะท้อนคุณค่าของตัวเด็กเอง
ค. พยายามตอบสนองความต้องการของเด็กอย่าง
รวดเร็ ว เด็กจะได้มีความเชื่อและไว้ใจ
ง. ให้โอกาสเด็กได้ใกล้ชิดกับบุคคลรอบๆข้าง
โดยเฉพาะเด็กในเพศตรงข้ามกัน
จ. ส่ งเสริ มให้เด็กทากิจกรรมหลากหลายอย่าง เพื่อ
ค้นหาความเป็ นตัวตน
8. เด็กหญิงลลิตา เรี ยนอยูป่ .5 สามารถที่จะวิเคราะห์
เรื่ องราวเกี่ยวกับความเชื่อ เจตคติของผูค้ น
ในสังคมที่มีต่อการเมืองไทยได้ค่อนข้างดีพฒั นาการ
ดังกล่าวสอดคล้องตามขั้นพัฒนาการของเพียเจต์
หรื อไม่ และพัฒนาการของเด็กหญิงลลิตาอยูใ่ นขั้นใด
ก. สอดคล้อง/ ขั้น Concrete operation
ข. สอดคล้อง/ ขั้น Preoperational
ค. ไม่สอดคล้อง/ ขั้น Formal operation
ง. สอดคล้อง/ ขั้น Formal operation
จ. ไม่สอดคล้อง/ ขั้น Sensorimotor
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มาตรฐานสาระ
ความรู้
(สมรรถนะจิตวิทยา
สาหรับครู )

ระดับการ
พิจารณา

ข้ อสอบ
+1
9. “ผูเ้ รี ยนในช่วงวัย 12” ปี ขึ้นไปสามารถที่จะ
วิเคราะห์หรื อเข้าใจในสิ่ งที่เป็ นนามธรรมได้จาก
ข้อความข้างต้นหมายความว่าอย่างไร
ก. ผูเ้ รี ยนเข้าใจในสิ่ งที่เป็ นธรรมชาติของคน สัตว์
และสิ่ งของ
ข. ผูเ้ รี ยนจะเข้าใจในเรื่ องที่มีชื่อเสี ยงได้รับการ
ยอมรับจากสังคม
ค. ผูเ้ รี ยนสามารถคิด และเชื่อมโยงสิ่ งที่เห็นได้ดว้ ย
ตาเปล่าและสามารถจับต้องได้ เช่น กิริยาต่างๆของ
มนุษย์ เป็ นต้น
ง. ผู้เรี ยนสามารถเข้ าใจ คิด วิเคราะห์ และเชื่ อมโยงสิ่ ง
ทีส่ ามารถจับต้ องได้ เช่ น ความคิด ความเชื่ อ ฯลฯ
จ. ไม่มีขอ้ ใดถูกต้อง
10. การมีพฒั นาการทางจริ ยธรรมในชั้น
Autonomous หมายความว่าอย่างไร
ก. การปฏิบตั ิตามแนวทางที่บรรพบุรุษได้สืบทอด
กันมา
ข. การตัดสิ นใจกระทาสิ่ งต่างๆด้วยวิจารณญาณ
ของตนเอง
ค. การปฏิบตั ิตามที่ร่างกายตอบสนองเป็ นไปตาม
ธรรมชาติ ไม่สามารถที่จะควบคุมได้
ง. การสร้างกรอบความคิด การกระทาด้วยตนเอง
ผ่านการอบรมและประสบการณ์ต่างๆ
จ. ถูกทั้งข้ อ ข และ ง
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มาตรฐานสาระ
ความรู้
(สมรรถนะจิตวิทยา
สาหรับครู )

ระดับการ
พิจารณา

ข้ อสอบ
+1
11. นักจิตวิทยาท่านใดไม่ได้เกี่ยวข้องกับแนวคิด
ของพฤติกรรมนิยม
ก. Bandura
ข. Pavlov
ค. Skinner
ง. Watson
จ. Thorndike
12. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Classical
Conditioning Theory
ก. การเรี ยนรู ้เกิดจากการเสริ มแรง
ข. การเรียนรู้ เกิดจากสิ่ งเร้ าที่ไม่ ต้องวางเงื่อนไข
(UCS)
ค. การเรี ยนรู ้เกิดจากการตอบสนองที่ไม่ตอ้ งวาง
เงื่อนไข (UCR)
ง. การเรี ยนรู ้เกิดจากสิ่ งเร้าที่ตอ้ งวางเงื่อนไข (CS)
จ. การเรี ยนรู ้เกิดจากการตอบสนองที่ตอ้ งการวาง
เงื่อนไข (CR)
13. ข้อใดต่อไปนี้คือความแตกต่างระหว่างบุคคลที่
ไม่ได้เกิดจากพันธุ กรรม
ก. เชื้อชาติ
ข. ลักษณะทางเพศ
ค. ลักษณะทางอารมณ์
ง. ระดับสติปัญญา
จ. กรุ๊ ปเลือด
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มาตรฐานสาระ
ความรู้
(สมรรถนะจิตวิทยา
สาหรับครู )

ข้ อสอบ

ระดับ
การพิจารณา
+1

14.วัฎจักรของแรงจูงใจประกอบด้วยสิ่ งใดบ้าง
ก. แรงขับ การเรี ยนรู ้ พฤติกรรม สัญชาติญาณ
ข. ความต้องการ แรงขับ วัตถุประสงค์ พฤติกรรม
ค. ความต้องการ แรงขับ พฤติกรรม เป้าหมาย
ง. สัญชาติญาณ แรงขับ พฤติกรรม การเรี ยนรู ้
จ. ความต้ องการ แรงขับ พฤติกรรม การเรียนรู้
15. แรงจูงใจเกิดจากสิ่ งใด
ก. การอบรมเลี้ยงดู
ข. สัญชาติญาณ
ค. การเรี ยนรู้
ง. สังคม
จ. ความอยาก
16. การที่นกั ศึกษาใฝ่ ศึกษาหาความรู ้จนได้รับ
ปริ ญญาสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษามีแรงจูงใจ
ประเภทใด
ก. แรงจูงใจใฝ่ เกียตริ ยศ
ข. แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์
ค. แรงจูงใจใฝ่ อานาจ
ง. แรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ผล
จ. แรงจูงใจใฝ่ มนุษย์สัมพันธ์
17. บุคคลใดมีแรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์สูงกว่าคนอื่นๆ
ก. แก้วอยากมีส่วนร่ วมทุกกิจกรรมของคณะ
ข. แอนอยากได้ A วิชาจิตวิทยาสาหรับครู
ค. หน่อยอยากเป็ นประธานชมรมนักศึกษาอาสา
ง. นุชอยากรับตาแหน่งในการประกวดดาวเดือน
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มาตรฐานสาระ
ความรู้
(สมรรถนะจิตวิทยา
สาหรับครู )

ระดับการ
พิจารณา

ข้ อสอบ

จ. แนนอยากเป็ นนักกีฬาทีมชาติจึงไปฝึ กวิง่ ทุกเย็น
18. ลัดดาร้องให้เสี ยใจที่เพื่อนไม่พูดด้วย การร้องให้
เกิดจากความต้องการในขั้นใดตามทฤษฎีของ
Maslow
ก. ความต้องการความสาเร็ จ
ข. ความต้องการเกียตริ ยศ ชื่อเสี ยง
ค. ความต้องการทางสรี ระวิทยา
ง. ความต้องการความปลอดภัย
จ. ความต้ องการการยอมรับ
2. จิตวิทยาการศึกษา 19. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงคาว่า “จิตวิทยาครู ” ได้
ครอบคลุมที่สุด
ก. การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการ การเรี ยนรู ้ เพื่อ
ใช้ในการสอน
ข. การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ ทั้ง
ด้านภายนอกและภายใน
ค. กระบวนการในการเข้าใจ อธิบายทานายและ
ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในโรงเรี ยน
ง. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรี ยนให้เป็ น
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
จ. การศึกษารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่
สอดคล้องกับนักเรียน
20. บุคลที่มีความสาคัญต่อการใช้ “กระบวนการ
ทางจิตวิทยา” ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มากที่สุด
คือใคร
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ก. เพื่อนร่ วมงาน
ข. ผูอ้ านวยการ
ค. นักการภารโรง
ง. นักเรียน
จ. แม่บา้ น
21. สิ่ งที่นกั ศึกษาควรคานึงถึงเป็ นลาดับแรกเมื่อทา
หน้าที่เป็ นครู คือสิ่ งใด
ก. สารวจความพร้อมของสถานศึกษา
ข. สร้างความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
ค. ทาความเข้ าใจนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
ง. พัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย
จ. ทบทวนเนื้อหาในบทเรี ยนอยูเ่ สมอ
22. หากนักศึกษาต้องการให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ
ต่อวิชาที่ตนสอน นักศึกษาต้องวิเคราะห์ปัจจัยใดที่มี
ความสาคัญน้อยที่สุด
ก. เนื้อหาของรายวิชา
ข. ฐานะทางครอบครัว
ค. สื่ อการเรี ยนการสอน
ง. บุกคลิกลักษณะของครู
จ. เทคนิคการจัดกิจกรรรมการเรี ยนรู ้
23. ครู เกสรตัดสิ นใจว่า เด็กชายชนะศักดิ์ลอก
การบ้านจากเพื่อน เนื่องจากได้คะแนนค่อนข้างเยอะ
โดยไม่ได้สอบถามเหตุผลใดๆจากเด็กชายชนะศักดิ์
เลย พร้อมทั้งตาหนิเด็กชายชนะศักดิ์ต่อหน้าเพื่อนๆ
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จากเหตุการณ์ขา้ งต้น ครู ขาดการใช้จิตวิทยาสาหรับ
ครู ดา้ นใด
ก. ใช้ความเคยชินในการตัดสิ นใจ
ข. ไม่คานึงถึงความรู ้สึกของผูเ้ รี ยน
ค. มองข้ามพัฒนาการที่เกิดขึ้น
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค
จ. ถูกทั้งข้อ ก ข และ ค
24. ครู ท่านใดต่อไปนี้มีลกั ษณะของการประยุกต์ใช้
หลักทางจิตวิทยากับผูเ้ รี ยนได้เหมาะสมที่สุด
ก. ครู กนกกานต์ลงโทษผูเ้ รี ยนค่อนข้างบ่อยเพื่อเป็ น
การปรับให้ผเู ้ รี ยนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ข. ครู เทิดศักดิ์มอบหมายให้นกั เรี ยนได้เลือกทางาน
ตามหัวข้อที่ตนสนใจและถนัด โดยไม่ตอ้ งเข้าพบครู
ในคาบเรี ยน
ค. ครู อมรรัตน์พยายามนาเนื้ อหาทางการเมืองเข้ามา
เชื่อมโยงกับการเรี ยนการสอน แม้บางครั้งจะยากกว่า
เข้าใจของผูเ้ รี ยน แต่เป็ นการฝึ กฝนที่ดี
ง. ครู นงลักษณ์มีหลากหลายบุคลิกบางครั้งก็ดุมาก
และบางครั้งก็ใจดีมาก เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้การ
ปรับตัวต่อลักษณะต่างๆ
จ. ครู ชญานิศจัดเตรี ยมเนื้อหา และสื่ อต่ างๆ ให้
เหมาะสมกับช่ วงอายุของผู้เรี ยน พร้ อมทั้งมีการ
เสริมแรงผู้เรียนอยู่บ่อยครั้ง
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25. หากนักศึกษาได้ไปฝึ กสอนนักเรี ยนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ไม่ควรจัดกิจกรรมในรู ปแบบ
ใด
ก. ปล่อยให้นกั เรี ยนได้ทากิจกรรมอย่างเต็มที่
กระตุน้ ให้ใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ข. เน้ นการปฏิบัติตามคาสั่ งของผู้สอนอย่ าง
เคร่ งครัด เพื่อสร้ างกรอบทางความคิดทีเ่ ป็ นระบบ
ค. ส่ งเสริ มกิจกรรมที่เน้นให้นกั เรี ยนได้มี
ปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อนเพศตรงข้าม
ง. เน้นการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยให้เล่าถึง
ความสาเร็ จในอดีตที่ตนประทับใจให้เพื่อนๆฟัง
จ. มอบหมายให้นกั เรี ยนไปค้นหาอาชีพที่ตนเอง
สนใจและใฝ่ ฝันที่อยากจะเป็ นมาเสนอให้ครู ฟัง
พร้อมวิเคราะห์วา่ เหมาะสมกับตนเองอย่างไร
26. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึง “Zone of Proximal
Development” (ZPD) ได้ถูกต้อง
ก. เป็ นพืน้ ทีป่ ลอดภัยสาหรั บผู้เรียน ในการทีจ่ ะกล้ า
ตอบคาถามต่ างๆ
ข. เป็ นพื้นที่สาหรับให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างเอกลักษณ์
และวัฒนธรรมของตนเอง
ค. เป็ นพื้นที่ที่ผเู ้ รี ยนสามารถแสดงความสามารถได้
อย่างเต็มที่
ง. เป็ นพื้นที่ที่ผสู ้ อนจะต้องให้การช่วยเหลือเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนสมารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่
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จ. เป็ นพื้นที่ที่ผสู ้ อนไม่อาจเข้าใจถึงสภาพทางจิตใจ
ของผูเ้ รี ยนได้
27. ครู ท่านใดต่อไปนี้ สามารถใช้หลักการ
“Scaffolding” ได้เหมาะสมที่สุด
ก. ครู แนนใช้การสอนซ้ าเนื้ อหาเดิมเพื่อให้นกั เรี ยน
ที่มีความเข้าใจในเนื้อหาดีอยูแ่ ล้วเข้าใจมากยิง่ ขึ้น
ข. ครู จุบ๊ นาแบบฝึ กหัดที่มีความยากน้อยลงมาให้
นักเรี ยนที่ไม่เข้าใจในเนื้อหาฝึ กทาก่อนขึ้นบทใหม่
ค. ครู กระติ๊บ ให้นกั เรี ยนท่องคาศัพท์ภาษาไทยวัน
ละ 10 คา เพื่อพัฒนาการอ่านออกเสี ยงของนักเรี ยนที่
เรี ยนรู ้ชา้
ง. ครู เสาร์ นานักเรี ยนที่มีทกั ษะการวาดภาพที่ดีไป
เข้าร่ วมแข่งขัน ในวันราชภัฏวิชาการที่ทาง
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
จ. ครู ป้อมมอบหมายให้ นักเรี ยนทีม่ ีพืน้ ฐานการอ่ าน
อยู่ในระดับต่า อ่ านหนังสื อพิมพ์ Bangkok Post ซึ่งมี
คาศัพท์ทคี่ ่ อนข้ างยากและน่ าสนใจ
28. พฤติกรรมใดตรงกับนิยามของ “การเรี ยนรู ้”
ก. การอ่านหนังสื อเตรียมสอบ
ข. การดึงมือมาจับหูเมื่อโดนของร้อน
ค. การเตรี ยมน้ าดื่มไว้ใกล้ๆเมื่อกินอาหารรสเผ็ด
ง. การกินยาแก้ปวด แก้ไข้เมื่อเริ่ มรู ้สึกว่ามีไข้
จ. การเดินเร็ วๆในความมืด
29. สานวนใดไม่สะท้อนถึงการเรี ยนรู ้
ก. ดูชา้ งให้ดูหางดูนางให้ดูแม่

0

-1

381
มาตรฐานสาระ
ความรู้
(สมรรถนะจิตวิทยา
สาหรับครู )

ข้ อสอบ

ระดับ
การพิจารณา
+1

ข. เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตาม
ค. รักวัวให้ผกู รักลูกให้ตี
ง. พูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสี ยตาลึงทอง
จ. ปลาหมอตายเพราะปาก
ข้อ 30 – 33 จงวิเคราะห์เหตุการณ์ต่อไปนี้วา่
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้ใดจากข้อ ก-ฉ
ก. Discovery Approach
ข. Social Cognitive Learning Theory
ค. Meaningful Verbal learning Theory
ง. Operant Conditioning Theory
จ. Classical Conditioning Theory
ในคาบวิชาสังคมศึกษา ในขณะสอนไป 10 นาที
ด.ช. ชายศักดิ์ เพิ่งเข้าเรี ยน ครู ฤทัยจึงให้ยนื เรี ยน
เป็ นเวลา 10 นาที (ข้อ 30) ……จ…… หลังจากนั้น
ได้ให้นกั เรี ยนในห้องดูคลิปวีดิโอ “อาชีพในท้องถิ่น”
(ข้อ 31) ……ข……เพื่อเป็ นตัวอย่างในการทา
โครงงาน เมื่อดูคลิปจบครู ฤทัยได้ให้นกั เรี ยนทา My
mapping (ข้อ 32) ……ก…… ในหัวข้ออาชีพใน
ท้องถิ่นของฉัน และท้ายคาบครุ ฤทัยได้ให้การบ้าน
เป็ นการทาโครงงาน เพื่อศึกษาอาชีพในท้องถิ่น (ข้อ
33) ……ค……
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35. การปล่อยก่อนเวลาเป็ นการเสริ มแรงทางบวก (ก)
36. การให้ยนื คาบไม้บรรทัดเป็ นการเสริ มแรงทางลบ
(ข)
37. การหักคะแนนเมื่อคุยกันขณะครู สอนเป็ นการ
ลงโทษทางบวก (ก)
38. ข้อใดต่อไปนี้คือความแตกต่างระหว่างบุคคลที่
ไม่ได้เกิดจากพันธุ กรรม
ก. เชื้อชาติ
ข. ลักษณะทางเพศ
ค. ลักษณะทางอารมณ์
ง. ระดับสติปัญญา
จ. กรุ๊ ปเลือด
39. เหตุใด “ความแตกต่างระหว่างบุคคล” จึงเป็ น
ปั จจัยสาคัญต่อการจัดกระบวนเรี ยนรู ้
ก. เนื่องจากในโรงเรียน จะมีผ้ เู รียนทีม่ ีลกั ษณะใน
ด้ านต่ างๆทีไ่ ม่ เหมือนกัน จึงต้ องจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับแต่ ละคน
ข. เนื่องจากในห้องเรี ยนแต่ละห้องที่จะมีความพร้อม
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ไม่เท่ากัน จึงต้องจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับแต่ละคน
ค. เนื่องจากความทันสมัยของเทคโนโลยีในปัจจุบนั มี
ความหลากหลายและแตกต่างจากในอดีต ครู จึงต้อง
เข้าใจหลักการใช้เครื่ องมือดังกล่าว
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ง. เนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ทาให้
หลักสู ตร เนื้ อหาที่จะสอนผูเ้ รี ยนมีความหลากหลาย
มากขึ้น
จ. เนื่ องจากผูบ้ ริ หารมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม
ที่ไม่เหมือนกัน ครู จึงต้องความเข้าใจในส่ วนดังกล่าว
ก่อน
40. หากครู มีความเข้าใจในเรื่ องของ “ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล” จะเกิดสิ่ งใดขึ้น
ก. นักเรี ยนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ
ข. นักเรี ยนมีความสุ ขกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
เรี ยนการสอนของครู ผสู ้ อน
ค. นักเรี ยนแต่ละคนจะเกิดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับ
ตนเอง
ง. นักเรี ยนมีความรักและเข้าใจครู ผสู ้ อน
จ. ถูกทั้งข้ อ ก , ข และ ค
41. ข้อใดเป็ นการตอบสนองความต้องการในขั้นที่ 2
(ความปลอดภัย) ตามทฤษฎีความต้องการของ
Maslow
ก. การประกวดหัวหน้าห้องดีเด่น
ข. ระบบเวรยามในมหาวิทยาลัย
ค. การเปิ ดร้านกาแฟใหม่ในมหาวิทยาลัย
ง. การติดเครื่ องฟอกอากาศในห้องเรี ยน
จ. การให้เกียตริ นิยมเมื่อได้ GPA มากกว่า 3.5
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42. การจูงใจวิธีใดเหมาะสมกับนักเรี ยนที่มี
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สูง
ก. หากนักเรี ยนได้คะแนนสอบสู งสุ ดครู จะติด
ประกาศชื่นชม
ข. หากนักเรียนได้ คะแนนสอบสู งสุ ดครู จะให้ เพื่อน
ในห้ องเขียนคาชมติดบอร์ ด
ค. หากนักเรี ยนได้คะแนนสอบสู งสุ ดครู จะส่ งไป
เป็ นตัวแทนในการแข่งขันระดับประเทศ
ง. หากนักเรี ยนได้คะแนนสอบสู งสุ ดครู จะให้เป็ น
หัวหน้าห้อง
จ. หากนักเรี ยนได้คะแนนสอบสู งสุ ดครู จะให้เพื่อน
ปรบมือชื่นชม
43. การจูงใจวิธีใดเหมาะสมกับนักเรี ยนที่มี
แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์สูง
ก. หากตั้งใจเรี ยนครู ให้จะข้อสอบไปทาที่บา้ น
(take home)
ข. หากตั้งใจเรี ยนครู จะให้ สอบแบบปากเปล่ า (oral)
ค. หากตั้งใจเรี ยนครู จะให้สอบเปิ ดหนังสื อ (open
book)
ง. หากตั้งใจเรี ยนครู จะให้สอบโดยใช้ขอ้ สอบแบบ
2 ตัวเลือก
จ. หากตั้งใจเรี ยนครู จะให้สอบเป็ นกลุ่ม
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44. ครู ท่านใดต่อไปนี้ที่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่ ง
เริ มพัฒนาการทางจริ ยธรรมของผูเ้ รี ยนในช่วงวัยรุ่ น
(15-18) ได้อย่างเหมาะสมตามทฤษฎีของโคห์เบิร์ก
ก. ครู ชารี ฟให้นกั เรี ยนเสนอกิจกรรมที่อยากทาเพื่อ
สังคมมาคนละ 1 กิจกรรม แล้วลงมือทาพร้อมนามา
แลกเปลี่ยนความรู ้สึกกับเพือ่ นในห้องเรี ยน
ข. ครู มิเชลสัง่ ให้นกั เรี ยนทุกคนเก็บกวาดลาน
โรงเรี ยนทุกวัน หากใครไม่ทาก็จะโดนลงโทษที่หน้า
เสาธง
ค. ครู บวั จัดโครงการสวดมนต์ พัฒนาใจโดยถือเป็ น
กิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนต้องเข้าร่ วม
ง. ครู กบตั้งกติกาการทากิจกรรมในห้องเอาไว้ 10 ข้อ
เพื่อให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตาม
จ. ครู ห่านเล่านิทานหุ่นกระบอกเพื่อสะท้อนความดี
ของ สโนว์ไวท์ให้รักเรี ยนฟัง
๓. จิตวิทยาการแนะ 45. หากนักเรี ยนในห้องเรี ยนมีระดับความสามารถ
แนวและให้
แตกต่างกันค่อนข้างมาก วิธีการใดต่อไปนี้ที่ครู ไม่
คาปรึ กษา
ควรทามากที่สุด
ก. นาผลคะแนนของนักเรียนแต่ ละคนมาเรียงลาดับ
เปรียบเทียบ เพื่อสร้ างแรงกระตุ้นให้ นักเรี ยนมีความ
กระตือรื อร้ นในการเรียนมากขึน้
ข. จัดเตรี มแบบฝึ กหัดที่มีระดับความยาก-ง่าย
แตกต่างกันและมอบหมายให้นกั เรี ยนแต่ละคนทา
แบบฝึ กหัดที่เหมาะสมกับตัวเอง
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ค. แบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนแล้วให้ใช้
วิธีการเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Tutoring)
ง. ให้นกั เรี ยนทากิจกรรมกลุ่ม โดยจัดกลุ่มนักเรี ยน
เก่ง ปานกลาง และอ่อน คละกัน
จ. ครู ใช้การจัดกิจกรรมในห้องเรี ยนที่เน้นให้มี
ระดับความยาก-ง่ายในระดับปานกลาง
46. ข้อความต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
ก. นักเรี ยนชายมักใช้วธิ ี การแก้ปัญหาด้วยตนเอง
มากกว่านักเรี ยนผูห้ ญิง
ข. นักเรี ยนมักเน้นเรื่ องของความสัมพันธ์มากกว่า
นักเรี ยนชาย
ค. นักเรียนหญิงและชายมีแนวโน้ มของการมี
พฤติกรรมก้ าวร้ าวอยู่ในอัตราเดียวกัน
ง. นักเรี ยนชายมีความสามารถทางตัวเลขและ
คานวณมากกว่านักเรี ยนหญิง
จ. นักเรี ยนหญิงชอบใช้วธิ ี การแก้ปัญหาด้วยการ
ระบายผ่านทางสื่ อต่างมากกว่านักเรี ยนชาย
47. หากเราต้องการใช้หลักการของ “ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล” ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรจะ
ทาสิ่ งใดเพื่อสะท้อนหลักการดังกล่าว
ก. แจกแบบฝึ กหัดทั้งหมดในวิชานี้เพื่อให้นกั เรี ยน
ได้นาไปฝึ กทาล่วงหน้า
ข. ทาความเข้าใจกับผูเ้ รี ยนในเรื่ องของรายละเอียด
วิชา
ค. ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนเขียนสะท้อนว่า “ฉันเป็ นใคร
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และต้องการที่จะได้รับอะไรบ้างในวิชานี้ ”
ง. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้ตรงตามแผนที่ได้วางไว้
จ. เล่าประวัติโดนย่อของครู ให้นกั เรี ยนได้ทราบ
48. หากในชั้นเรี ยนมีนกั เรี ยนซึ่ งเป็ นทางเลือกครู ควร
จะต้องทาอย่างไรกับนักเรี ยนกลุ่มดังกล่าว
ก. ใช้การปรับพฤติกรรมด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้
นักเรี ยนกลุ่มดังกล่าวมองเห็นว่าพฤติกรรมที่ตนเป็ น
ไม่เหมาะสม
ข. พยายามไม่ใส่ ใจกับนักเรี ยนกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้
นักเรี ยนปรับตัวมาสู่ เพศปกติ
ค. กล่าวถึงและความสาคัญเป็ นพิเศษ เนื่องจาก
นักเรี ยนกลุ่มนี้เป็ นสี สันของห้อง
ง. ปฏิบัติต่อนักเรียนกลุ่มดังกล่ าวให้ ปกติเหมือน
นักเรียนคนอื่นๆในห้ องเรียน
จ. มอบหมายให้นกั เรี ยนกลุ่มดังกล่าว ทาหน้าที่
สาคัญในห้องเรี ยน
49. ข้อใดกล่าวถึง “การแนะแนว” ได้ถูกต้องที่สุด
ก. กระบวนการชี้แนะแนวทาง และเสนอทางเลือก
ที่ดีที่สุดกับผูป้ ระสบปั ญหา
ข. กระบวนการที่ช่วยให้บุคคลรู ้จกั คนรอบข้าง
พร้อมทั้งเสนอแนวทางการประสานสัมพันธ์
ค. กระบวนการประเมินความถูกผิดของการ
ตัดสิ นใจที่บุคคลได้ตดั สิ นใจไปแล้ว
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ง. กระบวนการที่ช่วยให้บุคคลเข้าใจตนเองและ
สิ่ งแวดล้อม พร้อมทั้งตัดสิ นใจและวางแผนได้ดว้ ย
ตนเอง
จ. กระบวนการวัดผลการทากิจกรรมบางอย่าง
พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอสาหรับการปรับปรุ งงานในครั้ง
ต่อไป
50. งานแนะแนวมีท้ งั หมดกี่งาน อะไรบ้าง
ก. 3 งาน คือ การศึกษา อาชีพ ส่ วนตัว และสังคม
ข. 3 งาน คือ การศึกษา อารมณ์ส่วนตัว และสังคม
ค. 4 งาน คือ การศึกษา อาชีพ อารมณ์ส่วนตัว และ
สังคม
ง. 5 งาน คือ การศึกษา อาชี พ อารมณ์ส่วนตัว
สังคม และสติปัญญา
จ. 5 งาน คือ การศึกษา อาชี พส่ วนตัว สังคม
บุคลิกภาพ และการให้คาปรึ กษา
51. กิจกรรมแนะแนวจัดอยูใ่ นส่ วนใดของหลักสู ตร
ก. กิจกรรมชุมนุม
ข. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ค. กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
ง. กิจกรรมสร้างศักยภาพ
จ. กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
52. ข้อใดต่อไปนี้ เป็ นบทบาทที่สาคัญที่สุดของครู
ประจาชั้นที่ทีต่อกระบวนการแนะแนว
ก. จัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของทาง
โรงเรี ยน
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ข. แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวในโรงเรี ยน
ค. ติดตาม ประเมินผลการทางานของฝ่ ายแนะแนว
ง. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
จ.ดูแล ช่วยเหลือ ให้คาปรึ กษาผูเ้ รี ยน

53. เด็กหญิงพลอยแสง โดนเพื่อนทอดทิ้ง (Isolate)
ข้อมูลนี้น่าจะได้มาจากวิธีการใด
ก. ระเบียนสะสม
ข. สังคมมิติ
ค. รายงานตนเอง
ง. การสังเกต
จ. การสารวจ
54. ผูเ้ รี ยนสะท้อนความรู ้สึก ทัศนคติ ผ่านการบรรยาย
ถึงตัวเอง สิ่ งเหล่านี้เรี ยกว่าวิธีการใด
ก. ระเบียนสะสม
ข. สังคมมิติ
ค. รายงานตนเอง
ง. การสังเกต
จ. การสารวจ
55. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริ การสารสนเทศ
ก. เนื้อหาครอบคลุมทั้งในด้านอาชีพ การศึกษา
ส่ วนตัว และสังคม
ข. ผูร้ ับข้อมูลจะได้เข้าใจตนเอง ผูอ้ ื่น และสิ่ งแวดล้อม
ค. เป็ นบริ การให้ความรู ้/ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจ
ง. นาข้อมูลไปสู่ การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
จ. เน้ นทีก่ ารใช้ สื่อเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
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56. การให้ ปรึกษาขั้นใดถือเป็ นหัวใจสาคัญของ
กระบวนการให้ คาปรึกษา
ก. การสารวจสภาพปัญหาที่เกิดขึน้
ข. เข้ าใจปัญหา สาเหตุ และความต้ องการ
ค. สร้ างสั มพันธภาพ
ง. วางแผนแก้ ปัญหา
จ. ยุติการปรึ กษา.
57. เด็กหญิงน้ าทิพย์พูดจาวกวน สับสน ไม่เป็ นลาดับ
และประเด็น หากนักศึกษาเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา จะต้องใช้
ทักษะการให้คาปรึ กษาใดมากที่สุด
ก. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ
ข. ทักษะการให้ ข้อมูลแนะนา
ค. ทักษะการให้คาปรึ กษา
ง. ทักษะการสรุ ปความ
จ. ทักษะการให้กาลังใจ
58. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ในการให้คาปรึ กษาควรเลือกใช้คาถามปลายเปิ ด
มากกว่าคาถามปลายปิ ด
ข. การติดตามเรื่ องราวเป็ นทักษะที่ตอ้ งใช้การฟังเป็ น
สาคัญที่สุด
ค. หากมีผเู ้ ข้ามารับคาปรึ กษา จะต้องรี บวางงานที่ทาอยู่
ทันที ถือเป็ นการสร้างสัมพันธภาพ
ง.ในการเริ่ มต้นสัมพันธภาพ ควรถามถึงประเด็นปั ญหา
ที่เกิดขึ้นกับผูข้ อรับคาปรึ กษา
จ. การให้ คาปรึกษาจะเน้ นที่ให้ ผ้ ขู อรับคาปรึกษามี
ความเข้ าใจในปัญหาและแก้ ไขปัญหาด้ วยตนเอง
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59. หากผูท้ ี่มาขอคาปรึ กษา ยังไม่คลายความกังวลใจหรื อ
เห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของตนเองได้ ผูใ้ ห้
คาปรึ กษาควรทาอย่างไร
ก. ยุติการให้คาปรึ กษา
ข. นัดหมายให้มารับคาปรึ กษาใหม่
ค. เริ่ มต้นกระบวนการให้คาปรึ กษาใหม่อีกครั้งง. ส่ ง
ต่อให้กบั ผูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถช่วยเหลือได้
จ. มีคาตอบที่มากกว่า 1 ข้อ
60. การเลือกพิจารณาให้ทุนนักเรี ยน ควรใช้หลักเกณฑ์
ใดบ้าง
ก. ฐานะทางบ้ าน ผลการเรียน และความประพฤติ
ข. ผลการเรี ยน ความประพฤติ แสดงความต้องการ
ค. ผลการเรี ยน ความประพฤติ และความสนิทสนมกับ
ครอบครัว
ง. ฐานะทางบ้าน จานวนพี่นอ้ งและผลการเรี ยน
จ. ฐานะทางบ้าน ผลการเรี ยน และจานวนพี่นอ้ ง
61. หากนักศึกษาต้องรับหน้าที่ในการติดตามผล
การศึกษาต่อของนักเรี ยนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
นักศึกษาจะใช้วิธีการใดจึงจะรวดเร็ ว แม่นยา และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด
ก. สอบถามจากเพื่อนสนิ ท โดยมอบหมายให้มีแกนนา
ในห้องเรี ยนเป็ นผูป้ ระสานงาน
ข. ส่ งอีเมล์ สอบถามไปยังนักเรี ยนแล้ วให้ นักเรียนตอบ
กลับ
ค. ส่ งจดหมายไปตามที่อยูข่ องนักเรี ยนแล้วให้นกั เรี ยน
ตอบกลับ
ง. โทรศัพท์สอบถามนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
จ. ส่ ง SMS สอบถามและให้นกั เรี ยนส่ งกลับ

ระดับ
การพิจารณา
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มาตรฐานสาระ
ความรู้
(สมรรถนะจิตวิทยา
สาหรับครู )

ข้ อสอบ

ระดับ
การพิจารณา
+1

62. งานแนะแนวเป็ นวิชาชีพที่สร้างคุณค่าชีวติ ให้แก่
ผูใ้ ดมากที่สุด
ก. นักเรี ยน
ข. ครู แนะแนว
ค. ชุมชนที่มีนกั เรี ยนอาศัย
ง. ทั้งข้อ 1 2 และ 3
จ. เพื่อนของนักเรี ยน
63. ใครมีทกั ษะการทางานตามขอบข่ายงานแนะแนว
ก. มะลิวลั ย์ประสานงานแนะแนวกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนได้
ข. สมฤดีเข้าใจลักษณะและขอบข่ายงานบริ การแนะ
แนว
ค. จิตวดีจดั กิจกรรมแนะแนวครอบคลุมทั้งด้าน
การศึกษาอาชีพ ส่ วนตัวและสังคม
ง. นุจรี ยอ์ อกแบบกิจกรรมแนะแนว โดยเน้น
กระบวนการช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม แก้ไขปั ญหา
ถูกทุกข้อ
64. ควรปฏิบตั ิอย่างไรเมื่อเกิดปั ญหาของนักเรี ยน
เรื่ องความเคลือบแคลงในหลักศีลธรรม จรรยา
ก. เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งแก้ไขที่ตวั นักเรี ยน
ข. เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งแก้ไขด้านครอบครัว
ค. เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งแก้ไขด้านแนะแนว
ง. เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งแก้ไขด้านสังคม
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มาตรฐานสาระความรู้
(สมรรถนะจิตวิทยา
สาหรับครู )

ข้ อสอบ
จ. เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งแก้ไขด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
65. ใครควรได้รับเลือกให้ช่วยงานแนะแนวมากที่สุด
ก. กิ่งทางานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ทุกครั้ง
ข. ปั้นสนใจงานแนะแนวและจิตวิทยาและหมัน่ ศึกษา
หาความรู ้อยูเ่ สมอ
ค. ตั้มชอบพบปะสังสรรค์และประสานกับคนทัว่ ไป
ง. จ๋ าเป็ นคนที่ศรัทธาอาชีพครู แนะแนวตลอดมาตั้งแต่
เป็ นนักเรียน
จ. นุชเข้าใจความแตกต่างของผูเ้ รี ยน
66. ครู แนะแนวท่านใดจัดบริ การแนะแนวได้เหมาะสม
กับการเป็ นครู แนะแนวมากที่สุด
ก. ครู แก้วตาจัดเก็บข้อมูลในห้องแนะแนวอย่างเป็ น
หมวดหมู่และค้นหาง่าย
ข. ครู มณี รัตน์จดั บริ การแนะแนวครบทุกบริ การในช่วง
เปิ ดภาคเรี ยนใหม่
ค. ครู กลั ยาจัดบริ การแนะแนวตามกลุ่มนักเรี ยน
ง. ครู เกศินีจดั บริการแนะแนวด้ วยเทคนิควิธีการที่
หลากหลายและทันสมัย
จ. ครู สมสมัยจัดบริ การแนะแนวเหมาะสมทุกช่วงวัย
67. ครู แนะแนวคนใดใช้กลวิธีติดตามผลนักเรี ยนได้
เหมาะสมที่สุด
ก. ครู นุชรี ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพื่อ
ติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรี ยน

ระดับ
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ความรู้
(สมรรถนะจิตวิทยา

ข้ อสอบ

ระดับ
การพิจารณา
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สาหรับครู )
ข. ครู นวลจันทร์ โทรศัพท์ถามข้อมูลการช่วยงานบ้าน
ของนักเรี ยนจากผูป้ กครอง
ค. ครู นงรามใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรี ยนหลังจากเข้าค่ายอาชี พ
ง. ครู นฐั พลสังเกตพฤติกรรมและสัมภาษณ์นกั เรี ยนที่
ได้รับทุนไปแล้ว
จ. ครู วีรชาติใช้ Line และ Facebook ติดตามนักเรี ยน
68. เมื่อครู แนะแนวในเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตได้รับ
คาสัง่ ให้เข้ารับการอบรมการจัดบริ การแนะแนว ครู ท้ งั 5
ท่านเป็ นครู แนะแนวมาแล้ว 20 ปี ท่านเห็นด้วยกับ
ความคิดของครู คนใด
ก. ครู รักชาติคิดว่า “ไปหลายวันเสี ยเวลาทางานเพราะมี
เรื่ องให้ทาอีกมาก”
ข. ครู ปราณี คิดว่า “อบรมทีไรก็เป็ นเรื่ องเดิมๆ รู ้อยู่
แล้ว”
ค. ครู ปรี ชาคิดว่า “ดีเหมือนกันจะได้หนีจากความ
วุน่ วายสัก 2-3 วัน”
ง. ครู ปองใจคิดว่ า “คราวนี้คงได้ อะไรดีๆ มาพัฒนางาน
เพิม่ ขึน้ อีก”
จ. ครู สมปรารถนา“อบรมครั้งนี้คงเครี ยดแวะเที่ยวที่
ไหนดี”
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ความรู้
(สมรรถนะจิตวิทยา

ข้ อสอบ
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การพิจารณา
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สาหรับครู )
69. จุดมุ่งหมายของการแนะแนวคืออะไร
ก. เพื่อแก้ปัญหาให้ผเู ้ รี ยน
ข. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั วางแผน
ค. เพื่อช่วยเหลือผูเ้ รี ยนในทุกๆด้าน
ง. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั เผชิญปั ญหา
จ. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจตนเอง
70. ข้อใดแสดงถึงความสามารถของครู แนะแนวในการ
ทาให้ผอู ้ ื่นเห็นคุณค่าของกิจกรรมแนะแนวในการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
ก. นาผลการทดสอบความถนัดทางการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้น ม.3 ให้ ครู ทปี่ รึกษาแจ้ งให้ ผ้ ูปกครอง
ทราบในวันประชุ มผู้ปกครองในชั้ นเรี ยน (Classroom
Meeting)
ข .สรุ ปผลการทดสอบวุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) ของ
นักเรี ยนระดับชั้น ม.2 ให้คณะกรรมการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนทราบ
ค. ประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนวหน่วยการ
เรี ยนรู ้เรื่ อง “ชีวติ ปลอดอบาย”และรายงานผลนักเรี ยนที่
มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึน
ง. สรุ ปผลการสารวจพลังสุ ขภาพจิต (RQ) ของ
นักเรี ยนระดับชั้น ม.1 ให้ครู ที่ปรึ กษาทราบ เพื่อรู ้จกั
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
จ. ไม่มีขอ้ ใดถูก
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สาหรับผู้ทที่ าหน้ าที่ Coaching & Mentoring นิเทศครั้งที่…………………………
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา  ครู พี่เลี้ยง  เพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching)  ผูว้ จิ ยั

ส่ วนที่ 5 แบบสั งเกตและบันทึกพฤติกรรมการสอนของครู และพฤติกรรมการตอบสนองของนักเรียน
ที่มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรียนรู้ วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา
**************************************************************
โรงเรี ยน ..................................... อาเภอ ............................... จังหวัด ........................................... สังกัด .....................
หน่วย/แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่...................... เรื่ อง ......................................................................................................
หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ อง ...........................................................รายวิชา............................................................................
.กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้.............................ชั้น............... จานวน ..............ชัว่ โมงวันที่ ………………………………… เวลา
เริ่ มต้นสังเกต …………….. เวลาจบการสังเกต …………….…….. จานวนนักเรี ยน …..………คน
องค์ ประกอบ/กระบวนการที่สังเกต
1. นาเข้าสู่ บทเรี ยนและเตรี ยมความ
พร้อม
2. ระบุสิ่งที่ผเู ้ รี ยนต้องรู ้และปฏิบตั ิ
ได้
3. ดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้

4. ทาแบบหรื อทาตัวอย่างให้ดู

5. ตรวจสอบความเข้าใจ

6. ให้ฝึกปฏิบตั ิในชั้นเรี ยนโดยครู
คอยให้คาแนะนา และฝึ กปฏิบตั ิ
ด้วยตนเอง
7. ขยายความรู ้หรื อนาความรู ้ไปใช้
ต่อไป

พฤติกรรมการสอนของครู
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

พฤติกรรมการตอบสนองของนักเรียน
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
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สาหรับผู้ที่ทาหน้าที่ Coaching & Mentoring นิเทศครั้งที่……………………….
ผู้บริหารสถานศึกษาครูพี่เลีย้ งเพื่อนนักศึกษาครู (Peer Coaching)ผู้วิจัย

ส่ วนที่ 6 แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ทีม่ ีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรียนรู้ วชิ าชี พครู เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา
*********************************************************************
โรงเรี ยน............................อาเภอ.............................จังหวัด ........................สังกัด.............................
หน่วย/แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่.....เรื่ อง.....................................หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ อง..........................
รายวิชา...............................กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้...............................ชั้น.......... จานวน..........ชัว่ โมง
วันที่ …..……………..เวลาเริ่ มต้นสังเกต …….………….. เวลาจบการสังเกต ……………..
จานวนนักเรี ยน ……..จานวนนักเรี ยนที่มาเรี ยน............คน มีนกั เรี ยนหญิง............คน ชาย..........คน
มีนกั เรี ยนสัญชาติไทย..................คน มีนกั เรี ยนสัญชาติอื่น..............คน
มีนกั เรี ยนพิเศษหรื อเรี ยนร่ วม(เช่นLD,บกร่ องทางการเรี ยนรู ้,ออทิสติก)……คน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย () ลงในช่องที่ตรงกับระดับความเป็ นจริ งของนักศึกษา
วิชาชีพครู
5

หมายถึง

การปฏิบตั ิตนอยูใ่ นระดับ ดีมาก

4

หมายถึง

การปฏิบตั ิตนอยูใ่ นระดับ ดี

3

หมายถึง

การปฏิบตั ิตนอยูใ่ นระดับ พอใช้

2

หมายถึง

การปฏิบตั ิตนอยูใ่ นระดับ ควรปรับปรุ ง

1

หมายถึง

การปฏิบตั ิตนอยูใ่ นระดับ ควรปรับปรุ งอย่างยิง่
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ระดับคะแนน
รายการประเมิน
ตอนที่ 1 การเตรี ยมการสอน (ขั้นที่ 1
Action plan : P)
1. มีการจัดทากาหนดการสอนตลอดภาค
เรี ยน ในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสม
2. มีการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ล่วงหน้าเสร็ จก่อนสอนเป็ นเวลา 1 สัปดาห์
3. ใช้ภาษาในการเขียนแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้

ได้ชดั เจนอ่านง่าย ถูกต้อง และประณี ต
4. กาหนดสาระสาคัญ (ความคิดรวบยอด/

หลักการ) ได้ถูกต้อง กะทัดรัดและสอดคล้อง กับ
บทเรี ยนที่สอน
5. กาหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
สอดคล้องกับเนื้ อหา
6. กาหนดสื่ อและใช้สื่อใน การเรี ยนรู ้
เหมาะสมกับบทเรี ยน และผูเ้ รี ยน ซึ่ งแสดงถึงความ
ใฝ่ รู ้และพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้อยู่เสมอ
7. กาหนดวิธีการวัดและประเมินผลได้
สอดคล้องกับจุดประสงค์และกิจกรรมการเรี ยนรู ้
8. กาหนดวิธีการวัดและประเมินผลหลาย
รู ปแบบ
9. เตรี ยมสิ่ งแวดล้อมสาหรับ
การเรี ยนรู ้ ได้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน

5

4

3

บันทึกพฤติกรรม
2

1

เพิม่ เติม
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ระดับคะแนน
รายการประเมิน
10.ตรวจสอบธรรมชาติและ
ความแตกต่างของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น
ตอนที่ 2 การดาเนินการ(ขั้นที่ 2
Leading instruction : L ,
ขั้นที่ 3 Empowerment : E)
11. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้
หลายรู ปแบบ โดยเน้นการส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนได้แสดงออกตามความถนัดและ
ความสนใจของผูเ้ รี ยน
12. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วน
ร่ วมในการเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสมทั้งการ
ฝึ กทักษะการวิเคราะห์การปฏิบตั ิ และมี
เจตคติที่ดีต่อการเรี ยน
13. ใช้ภาษาถูกต้อง มีจงั หวะ
น้ าเสี ยงชัดเจน เข้าใจง่าย และน่าสนใจ
14. ใช้คาถามและคาตอบได้
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและตรงประเด็น

5

4

3

บันทึก
2

1

พฤติกรรมเพิม่ เติม

400

รายการประเมิน
15. มีความแม่นยาในเนื้อหาและทันต่อ
เหตุการณ์
16. ร่ วมสรุ ปกับผูเ้ รี ยน เพื่อเชื่อมโยงบทเรี ยน
ให้นาไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
17. สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมแก่ผเู ้ รี ยน
ได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา
18. ให้ความสนใจแก่ผเู ้ รี ยนอย่างทัว่ ถึง และ
เสมอภาค
19. ใช้จิตวิทยาที่เหมาะสมกับความเป็ นครู
หรื อสถานการณ์ได้เป็ นอย่างดี
20. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม
21. เข้าสอนและออกจากห้องสอนตรงตาม
เวลา
22. สร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ได้
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนให้เกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง
เพื่อนและครู
23. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมและฝึ ก
ปฏิบตั ิงานแบบคู่ กลุ่มได้อย่างเหมาะสม
24. มีบุคลิกภาพความเป็ นครู โดยภาพรวม
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น

ระดับคะแนน
5

4

3

2

บันทึกพฤติกรรม
1

เพิม่ เติม
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ระดับคะแนน
รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
และพัฒนาผลจากการจัดการเรียนการสอน
(ขั้นที่ 4 Assessment : A , ขั้นที่ 5 Standard
: S และ ขั้นที่ 6 Evaluation : E)
25. มีการบันทึกผลการจัดการเรี ยนการสอน
อย่างครอบคลุม
26. มีแนวทางในการแก้ปัญหาชั้นเรี ยนอย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพผูเ้ รี ยน
27. นาแนวทางการแก้ปัญหาสู่ การปฏิบตั ิจริ ง
28. มีการประเมินเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
29. มีการรายงานผลการจัดการเรี ยนรู ้
ครอบคลุมทุกหน่วยการเรี ยนรู ้
30. ในภาพรวมครู มีสมรรถนะจิตวิทยาใน
การจัดการเรี ยนรู ้เหมาะสมตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น

5

4

3

บันทึกพฤติกรรม
2

1

เพิม่ เติม
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เกณฑ์ การประเมิน
ร้อยละ 135 – 150

หมายถึง

หน่วย/แผนการเรี ยนรู ้มีระดับคุณภาพในระดับดีมาก

ร้อยละ 120 – 134

หมายถึง

หน่วย/แผนการเรี ยนรู ้มีระดับคุณภาพในระดับดี

ร้อยละ 105 – 119

หมายถึง

หน่วย/แผนการเรี ยนรู ้มีระดับคุณภาพในระดับปานกลาง

ร้อยละ 90 – 104

หมายถึง

หน่วย/แผนการเรี ยนรู ้มีระดับคุณภาพในระดับพอใช้

ต่ากว่า ร้อยละ 0 -89

หมายถึง

หน่วย/แผนการเรี ยนรู ้มีระดับคุณภาพในระดับปรับปรุ ง

ลงชื่อ................................................................
( ............................................................. )
วันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. ....
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เกณฑ์ การประเมินคุณภาพแผนการเรียนรู้
รายการการ
ประเมินแผน
1.
องค์ประกอบ
ของแผนการ
เรี ยนรู ้

ระดับคุณภาพ
5
ครบถ้วนทุก
องค์ประกอบ
รายละเอียดทุก
องค์ประกอบ
มีความชัดเจน
เกี่ยวเนื่อง
สัมพันธ์กนั

2.สาระสาคัญ สาระสาคัญเป็ น
ความคิดรวบยอด
ของสาระการ
เรี ยนรู ้ ครอบคลุม
มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั

3. สาระ
การเรี ยนรู ้

4

3

2

1

ครบถ้วนทุก
องค์ประกอบ
รายละเอียดแต่ละ
องค์ประกอบ มี
ความชัดเจน แต่
ขาดความ
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์
กัน

ครบถ้วนทุก
องค์ประกอบ
มีความสัมพันธ์
แต่ขาดความ
ชัดเจน

ครบถ้วนทุก
องค์ประกอบ
แต่ระบุ
รายละเอียด
องค์ประกอบ
ไม่ชดั เจน
ขาดความ
เกี่ยวเนื่อง
สัมพันธ์กนั

องค์ประกอบ
ไม่ครบถ้วน
และระบุ
รายละเอียด
แต่ละ
องค์ประกอบ
ไม่ชดั เจน

สาระสาคัญเป็ น
ความคิดรวบยอด
ของสาระการ
เรี ยนรู ้ แต่ไม่
ครอบคลุม
มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั

สาระสาคัญไม่
ชัดเจนแต่
ครอบคลุม
มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั

สาระสาคัญไม่
ชัดเจนและไม่
สอดคล้องกับ
องค์ประกอบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สาระสาคัญ
ไม่ครบถ้วน
ไม่ชดั เจน
ไม่สอดคล้อง
กับ
องค์ประกอบ
อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

ระบุได้ชดั เจน
และครอบคลุม
ความรู ้ ทักษะ
และเจตคติ

ระบุได้ชดั เจน
แต่ไม่ครอบคลุม
ขาดข้อใดข้อ
หนึ่ง

ระบุไม่ชดั เจน
และไม่
ครอบคลุม
ขาดมากกว่า 2
ข้อ
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เกณฑ์ การประเมินคุณภาพแผนการเรียนรู้ (ต่ อ)
รายการการ
ประเมินแผน

ระดับคุณภาพ
5

4

3

2

1

4. สมรรถนะที่
สาคัญของ
ผูเ้ รี ยน

ระบุสมรรถนะที่ ระบุสมรรถนะที่
สาคัญของผูเ้ รี ยน สาคัญของผูเ้ รี ยนที่
ได้สอดคล้อง
สอดคล้อง
เหมาะสมกับ
เหมาะสมกับ
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั
เรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั แต่
และกิจกรรมการ ไม่สอดคล้องกับ
เรี ยนรู ้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้

ระบุสมรรถนะที่
สาคัญของผูเ้ รี ยน
แต่ไม่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั
และกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้

5.คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

ระบุคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
สอดคล้องกับ
สาระการเรี ยนรู ้
และ
กระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้

ระบุคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
สอดคล้องกับ
สาระการเรี ยนรู ้แต่
ไม่สอดคล้องกับ
กระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้

ระบุคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ไม่สอดคล้องกับ
สาระการเรี ยนรู ้
และ
กระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้

6. ภาระงานและ
ชิ้นงาน

ระบุภาระงาน
หรื อชิ้นงานที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ /ตัวชี้วดั
และเหมาะสม
กับผูเ้ รี ยน

ระบุภาระงานหรื อ
ชิ้นงานที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ /ตัวชี้วดั แต่
ขาดความ
เหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยน

ภาระงานหรื อ
ชิ้นงานไม่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ /ตัวชี้วดั
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เกณฑ์ การประเมินคุณภาพแผนการเรียนรู้ (ต่ อ)
รายการการ
ประเมินแผน
7.กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้

ระดับคุณภาพ
5

4

3

2

1

ระบุ
ขั้นตอน
กิจกรรม
การเรี ยนรู ้
กิจกรรมครู
และ
กิจกรรม
นักเรี ยน
ชัดเจน
ส่ งเสริ มให้
นักเรี ยน
มีส่วนร่ วม
และ
ส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้
สอดคล้อง
กับ
มาตรฐาน
การเรี ยนรู ้/
ตัวชี้วดั

ระบุข้ นั ตอน
กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ กิจกรรม
ครู และกิจกรรม
นักเรี ยนชัดเจน
ส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมีส่วน
ร่ วม การจัด
กิจกรรมไม่
ครอบคลุม
มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั

ระบุข้ นั ตอน
กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ กิจกรรม
ครู และกิจกรรม
นักเรี ยนชัดเจน
ส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมีส่วน
ร่ วม กิจกรรม ไม่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั

ระบุข้ นั ตอน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
กิจกรรมครู และ
กิจกรรมนักเรี ยน
ชัดเจน ไม่ส่งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนมีส่วน
ร่ วม กิจกรรมไม่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้/
ตัวชี้วดั

ระบุข้ นั ตอน
กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ ไม่
ชัดเจน ไม่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั
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เกณฑ์ การประเมินคุณภาพแผนการเรียนรู้ (ต่ อ)
รายการการ
ประเมินแผน
8.การวัดและ
ประเมินผล

ระดับคุณภาพ
5

4

3
ระบุวิธีวดั และ
ประเมินผลหลาย
วิธี ระบุเกณฑ์
การประเมินผลที่
ชัดเจนและ

2
ระบุวิธีวดั และ
ประเมินผล

มากกว่า 2 วิธี
ระบุเกณฑ์การ
ประเมินผลชัดเจน
ระบุเครื่ องมือวัด น้อยและ
และประเมินผล
ระบุเครื่ องมือวัด
หลายๆประเภท
และประเมินผล
สอดคล้องกับ
เพียง 2-3ประเภท
มาตรฐานการ
แต่สอดคล้องกับ
เรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั
มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั

1
ระบุวิธีวดั และ
ประเมินผล,
เกณฑ์การ
ประเมินผล,
เครื่ องมือวัดและ
ประเมินผลเพียง
1 วิธี/ประเภท
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั
แต่ไม่ชดั เจน

407

ส่ วนที่ 7แบบบันทึกหลังการจัดการเรี ยนการสอน
แบบย่อความหรื อพรรณนาความ (Journal Writing)
วันที่ .................... เดือน ............................................ พ.ศ. ................... เวลา .................ครั้งที่ ......
ชื่อนักศึกษาฝึ กสอน………………………………………………………………………………....
สาขาวิชา……………….…………………………. วิชาที่สอน ......................................................
เรื่ องที่สอน…………………………………………………………………… ชั้น ........................
บันทึกหลังสอนเกีย่ วกับสมรรถนะทางจิตวิทยา
1. ด้านความเข้าใจธรรมชาติของผูเ้ รี ยน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ด้านความสามารถช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เรี ยนรู ้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

408
3. ด้านความสามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. ด้านความสามารถส่ งเสริ มความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ……………………………………………
(…………………………………………)
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ...............
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ส่ วนที่ 8 แบบประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยา
ทีม่ ีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรียนรู้ วชิ าชี พครู เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา
ประเมินโดย

............อาจารย์นิเทศก์

............ครู พี่เลี้ยง

...........นักศึกษาครู

นักศึกษาครู ชื่อ-นามสกุล ...........................................................................................................
สาขาวิชาเอก ..............................................................................................................................
หน่วยฝึ กประสบการณ์โรงเรี ยน ........................................................ จังหวัด .............................
คาชี้แจง
แบบประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาของนักศึกษาครู ที่ผา่ นการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยานี้ ใช้สาหรับตรวจสอบประเมิน
พฤติกรรมทักษะที่แสดงออกของนักศึกษา เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ดังนั้นจึงขอความ
ร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ งให้มากที่สุด
1. แบบประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยาฉบับนี้ เป็ นแบบประเมินสมรรถนะทางจิตวิทยา 4
ด้าน ดังนี้
1.1 ด้านความเข้าใจธรรมชาติของผูเ้ รี ยน
1.2 ด้านความสามารถช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เรี ยนรู ้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน
1.3 ด้านสามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
1.4 ด้านความสามารถส่ งเสริ มความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน
2. การประเมินในครั้งนี้ให้ผทู ้ าการประเมิน หลังการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา โดยให้ทาเครื่ องหมาย
ระดับสมรรถนะทางจิตวิทยา

ลงในช่องว่างที่ตรงกับ
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คาชี้แจง
โปรดทาเครื่ องหมาย

ลงในช่ องที่ตรงกับระดับสมรรถนะทางจิตวิทยาที่แสดงออกถึ ง

สมรรถนะทางจิตวิทยาของนักศึกษาครู ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับความ
ข้ อ

สอดคล้อง

สมรรถนะทางจิตวิทยา
+1

ด้ านที่ 1 ด้ านความเข้ าใจธรรมชาติของผู้เรียน
1

กาหนดผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่เน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประยุกต์ ริ เริ่ มเหมาะสมกับสาระการเรี ยนรู ้ความแตกต่างและ
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล

2

ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับ
วัย และความต้องการของผูเ้ รี ยน

3

เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการออกแบบการเรี ยนรู ้ การจัด
กิจกรรมและการประเมินการเรี ยนรู ้

4

จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ โดยบรู ณาการอย่าง
สอดคล้องเชื่ อมโยงกัน

5

มีการนาผลการออกแบบการเรี ยนรู ้ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ และ
ปรับใช้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมและเกิดผลกับผูเ้ รี ยนตามที่
คาดหวัง

6

ประเมินผลการออกแบบการเรี ยนรู ้เพื่อนาไปใช้ปรับปรุ ง/พัฒนา

ด้ านที่ 2 ด้ านความสามารถช่ วยเหลือผู้เรียนให้ เรียนรู้ และพัฒนาได้ ตามศักยภาพของตน
7

จัดทาฐานข้อมูลเพื่อออกแบบการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ

8

ใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายเพื่อให้ผเู ้ รี ยนพัฒนา
ตามศักยภาพ

0

-1
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ระดับความ
ข้ อ

สอดคล้ อง

สมรรถนะทางจิตวิทยา
+1

9

จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ปลูกฝัง/ส่ งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
สมรรถนะของผูเ้ รี ยน

10

ใช้หลักจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข และ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

11

พัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ระหว่างโรงเรี ยนกับผูป้ กครองและชุมชน

12

ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรี ยนรู ้

13

วัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนตามสภาพจริ ง

14

นาผลการเรี ยนรู ้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้

ด้ านที่ 3 ด้ านสามารถให้ คาแนะนาช่ วยเหลือผู้เรียนให้ มคี ุณภาพชีวติ ที่ดขี นึ้
15

สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมแก่ผเู ้ รี ยนในการจัดการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน

16

จัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม โดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
การวางแผนกิจกรรม

17

จัดทาโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมให้แก่ผเู ้ รี ยน

18

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านการดูแลตนเอง มีทกั ษะในการเรี ยนรู ้ การ
ทางาน การอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ขและรู ้เท่าทัน การ
เปลี่ยนแปลง

19

สอดแทรกความเป็ นประชาธิ ปไตย ความภูมิใจในความเป็ นไทยให้แก่
ผูเ้ รี ยน

20

จัดทาโครงการ/กิจกรรมส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิ ปไตยความภูมิใจ
ในความเป็ นไทย

21

ให้ผเู ้ รี ยน คณะครู ผสู ้ อน และผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือนักเรี ยน
รายบุคคล

0

-1

412
ระดับความ
ข้ อ

สอดคล้อง

สมรรถนะทางจิตวิทยา
-1

22

0

+1

นาข้อมูลนักเรี ยนไปใช้ช่วยเหลือ/พัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งด้านการเรี ยนรู ้และ
ปรับพฤติกรรมเป็ นรายบุคคล

23 จัดกิจกรรมเพื่อป้ องกันแก้ไขปั ญหา และส่ งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยนให้แก่
นักเรี ยนอย่างทัว่ ถึง
24 ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมกับค่านิยมที่ดีงาม
25 ดูแล แนะแนว ช่วยเหลือ ผูเ้ รี ยนทุกคนอย่างทัว่ ถึง ทันการณ์
ด้ านที่ 4 ด้ านความสามารถส่ งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
26 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรี ยน และภายนอกห้องเรี ยนที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้
27 ส่ งเสริ มการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนกับ
ผูเ้ รี ยน
28 ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการกาหนดกฎ กติกา ข้อตกลงในชั้นเรี ยน
29 แก้ปัญหา/พัฒนานักเรี ยนด้านระเบียบวินยั ในการสร้างวินยั เชิงบวก
ในชั้นเรี ยน
30 ประเมินการกากับดูแลชั้นเรี ยน และนาผลการประเมินไปใช้ใน
การปรับปรุ งและพัฒนา
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(.............................................................)
ผูป้ ระเมิน
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ส่ วนที่ 9 แบบประเมินความคิดเห็นของครู พเี่ ลีย้ ง และ นักศึกษาครู
ทีม่ ีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรียนรู้ วชิ าชี พครู เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา
คาชี้แจง
1. เครื่ องมือนี้สร้างขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาครู
ที่มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
“PLEASE MODEL”
2. คาตอบในเครื่ องมือนี้จะนาไปเป็ นข้อมูลเพื่อการปรับปรุ งให้การพัฒนากระบวนทัศน์
ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา “PLEASE MODEL”ที่พฒั นาขึ้น
มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น จึงไม่ส่งผลใดๆ ต่อตัวผูต้ อบแบบสอบถาม
3. เครื่ องมือฉบับนี้มี 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การประเมินความคิดเห็นของครู พี่เลี้ยง นักศึกษาครู ที่มีต่อการใช้การ
พัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา

414
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 ชื่อ-สกุล ............................................................................... ตาแหน่ง ......................................
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)....................................................... E-mail ..............................................
1.2 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา1) สพป ..................................... เขต .............................................
 2) สพม. .................................... เขต..............................................
1.3 วิทยฐานะ  1) ชานาญการ 2) ชานาญการพิเศษ 3) เชี่ยวชาญ
 4) อื่นๆ โปรดระบุ ……..…….
1.4 ประสบการณ์การสอน 1) ต่ากว่า 2 ปี 2) 2-5 ปี 3) มากกว่า 5 ปี
1.6 วุฒิการศึกษาสู งสุ ด 1) ปริ ญญาตรี สาขา ...........................................................................
 2) ปริ ญญาโท สาขา .............................................................................
 3) ปริ ญญาเอก สาขา ...........................................................................
4) อื่น ๆ ระบุ .....................................................................................
ตอนที่ 2 การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาครู ทมี่ ีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ ชุมชนการเรี ยนรู้
วิชาชี พครู เพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะทางจิตวิทยา
โปรดทาเครื่ องหมาย ลงในช่องว่างคะแนนรายข้อที่ตรงกับระดับคะแนนความคิดเห็น
ของท่านที่มีต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทาง
จิตวิทยา ดังนี้
5 หมายถึง ครู พี่เลี้ยง/นักศึกษาครู มีความคิดเห็นต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง ครู พี่เลี้ยง/นักศึกษาครู มีความคิดเห็นต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา อยูใ่ นระดับ มาก
3 หมายถึง ครู พี่เลี้ยง/นักศึกษาครู มีความคิดเห็นต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ครู พี่เลี้ยง/นักศึกษาครู มีความคิดเห็นต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา อยูใ่ นระดับ น้อย
1 หมายถึง ครู พี่เลี้ยง/นักศึกษาครู มีความคิดเห็นต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการ
เรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา อยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด
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รายการประเมิน
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู (Professional learning community) เพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะภาพทางจิตวิทยา
2. มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน ที่มีต่อการ
พัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา
3. เกิดสมรรถนะทางจิตวิทยา ที่มีต่อการพัฒนากระบวน
ทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู
4. ได้รับข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขด้านการจัดการ
เรี ยนการสอนจากผูร้ ่ วมพัฒนาวิชาชีพครู ที่มีต่อการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา
5. นักศึกษาได้ดาเนินการปฏิบตั ิตามแผนการ/
ปฏิทินการการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาได้ระบุไว้
6. การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา ช่วยให้นกั ศึกษาครู ได้
พัฒนาคุณลักษณะความเป็ นครู เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและ
สมรรถนะทางจิตวิทยา
7. การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาทาให้นกั ศึกษาครู รู้สึกว่า
ไม่ได้เผชิญปั ญหาขณะฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเพียงลาพัง

ระดับ
ความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ
5 4 3 2 1
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ระดับ
รายการประเมิน

ความคิดเห็น
5 4 3 2 1

8. ความเหมาะสมในการนาแนวคิดมาใช้ในการพัฒนา
กระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะทางจิตวิทยา
9. การพัฒนาวิชาชีพครู ตามขั้นตอนสามารถให้ครู บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และสะท้อนถึงผูเ้ รี ยน
10. กระบวนการพัฒนาวิชาชีพมีความเหมาะสม สามารถ
ทาให้การเรี ยนเรี ยนการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
11. ระบบสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู มีความเป็ นไปได้
12. มีความมุ่งหวังให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนมีความสาคัญและ
จาเป็ นต่อการพัฒนาวิชาชีพครู และสะท้อนถึงผูเ้ รี ยน
13. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
การพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา
14. ท่านคิดว่าการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรี ยนรู ้
วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยามีความคุม้ ค่าใน
ระดับใด
15. ภาพรวมหลังจากในการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชน
การเรี ยนรู ้วชิ าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยา มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อการพัฒนาวิชาชีพครู ผเู ้ รี ยนได้
เป็ นอย่างดี

ข้ อเสนอแนะ

ภาคผนวก จ
ภาพประกอบผลการสั งเกตและบันทึกพฤติกรรมการสอนของครู
และพฤติกรรมการตอบสนองของนักเรียน
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ผลการสั งเกตและบันทึกพฤติกรรมการสอนของครู และพฤติกรรมการตอบสนองของนักเรียน

รู ปที่ 22 พฤติกรรมนักเรี ยนได้ลองปฏิบตั ิโดยตนเอง

รู ปที่ 23 พฤติกรรมครู ในการช่วยเหลือแนะนาขั้นตอนการทากิจกรรมของนักเรี ยน
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รู ปที่ 24 พฤติกรรมที่ครู เปิ ดโอกาสให้ตวั แทนออกมานาเสนอ ครู คอยให้คาแนะนา
ผลงานนักเรี ยนให้ดีมากขึ้น

รู ปที่ 25 พฤติกรรมที่ครู เรี ยกตัวแทนมารับอุปกรณ์
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รู ปที่ 26 พฤติกรรมที่ครู มีการสาธิ ตในกิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนทา

รู ปที่ 27 พฤติกรรมที่ครู อธิ บายวิธีการพร้อมทั้งกระตุน้ เชื่ อมโยงกับกิจกรรมทบทวน
กิจกรรมเดินดูการทางานของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม
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รู ปที่ 28 พฤติกรรมการสอนของครู ที่ให้นกั เรี ยนร้องเพลง ทาท่าประกอบ

รู ปที่ 29 พฤติกรรมการตอบสนองที่น่าสนใจ ตื่นเต้น มีความอยากทาในกิจกรรมของนักเรี ยน
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รู ปที่ 30 พฤติกรรมที่ครู ให้นกั เรี ยนออกมานาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
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ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชื่ อ – สกุล
ทีอ่ ยู่
ทีท่ ำงำน
ประวัติกำรศึกษำ
พ.ศ.2549

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2556

ประวัติกำรทำงำน
พ.ศ. 2549 - 2550

นางอัญชลี แสงอาวุธ
หมู่บา้ นวิลล่าธารา 41/49 หมู่ที่ 3 ตาบลมะขามเตี้ย
อาเภอเมืองสุ ราษฎร์ธานีจงั หวัดสุ ราษฎร์ธานี 84000
หลักสู ตรกลุ่มสาขาจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ธานี
สาเรจ จการศกกษาศกกษาศาสตร์บณั ฑิต
วิชาเอกการสอนภาษาไทยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สาเรจ จการศกกษาศกกษาศาสตร์บณั ฑิต
จิ ต วิท ยาการศก ก ษาและการแนะแนว มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ศกกษาต่อปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาหลักสู ตรและการสอน กลุ่มวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ
คณะศกกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ครู ผสู ้ อนวิชาภาษาไทย โรงเรี ยนพระหฤทัยเชียงใหม่
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2550 - 2552
ครู ผสู ้ อนวิชาภาษาไทยโรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลส์วทิ ยาลัย
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2553 - ถกงปัจจุบนั อาจารย์กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ธานี
อาเภอเมืองสุ ราษฎร์ธานี จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
อาจารย์พิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
อาเภอเมืองสุ ราษฎร์ธานี จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี

