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ใบความรูที่ 1 เรื่อง การสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพดวยการพัฒนาบทเรียนรวมกัน:
แนวคิ ด และแนวทางสู ค วามสํ า เร็ จ นี้ เ ป น บทความวิ จั ย ของผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.ชาริ ณี ตรี ว รั ญ ู
อาจารยประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตีพิมพบทความวิจัย
ในวารสารครุ ศาสตร จุ ฬาลงกรณ มหาวิ ทยาลัย ปที่ 45 ฉบับ ที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มีน าคม 2560
ซึ่งใบความรูนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาไดศึกษาความรูและนําไปใชในกิจกรรมใบงานที่ 1
การยกระดับกรณีตัวอยางใหเปนกิจกรรม PLC

การสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพดวยการพัฒนาบทเรียนรวมกัน: แนวคิดและแนวทางสูความสําเร็จ
( Development of Professional Learning Community through Lesson Study: an Approach
and Guideline for Success)
บทคัดยอ
ชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู เ ชิ ง วิ ช าชี พ (Professional Learning Community-PLC) คื อ การรวมกลุ ม
ทํางานแบบรวมมือรวมพลังของผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนาผูเรียน การจัดการ
เรียนการสอน และคุณภาพการศึกษา โดยใชกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ การถอดบทเรียน การสืบสอบ
เพื่อสะทอนผลเชิงวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งคานิยม วิสัยทัศน ภาวะผูนํา และประสบการณการ
ปฏิบัติสวนบุคคลรวมกัน อย างต อเนื่อง แตดวยการดําเนินงานตามแนวคิด นี้ไม ได มีขั้นตอนหรื อรู ปแบบการ
ดําเนินงานที่สําเร็จรูปเปนรูปธรรม ผูสนใจจึงสามารถใชการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson Study) เปนอีก
หนึ่งทางเลือกในการดําเนินงานได เนื่องจากมีหลักการและกระบวนการที่ชัดเจน สอดคลองกับแนวคิดชุมชนแหง
การเรียนรูเชิงวิชาชีพ และสามารถชวยพัฒนาครู ผูเรียน สภาพการเรียนการสอน และสัมพันธภาพของบุคลากร
ในสถานศึกษาไดพรอมกัน แตทั้งนี้ ตองอาศัยการสรางความเขาใจที่ถูกตอง การใชเทคนิควิธีในแตละขั้นตอน
ของการดําเนินงาน การสื่อสารทางบวก และการมีสวนรวมของผูบริหาร จึงสามารถสรางความเปลี่ยนแปลง
สําเร็จผล และเกิดชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพไดอยางแทจริง

บทนํา
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู คือ กลไกสําคัญและสงผลโดยตรงตอการพัฒนา
คุณภาพการเรีย นรู ของผู เรีย น ซึ่งแนวทางสงเสริมให ครูมีส มรรถภาพในการจัดการเรียนการสอนได อ ย า งมี
คุณภาพนั้นมีอยูหลากหลายแนวทาง ตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมา แนวทางการพัฒนาครูไดเริ่มปรับเปลี่ยน
จากรูปแบบเดิมที่มักใชการฝกอบรมระยะสั้น ซึ่งหนวยงานตนสังกัดมักเปนผูกําหนดสาระสําคัญของการอบรมที่
อาจไมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของครูและนักเรียนในสถานศึกษาแตละแหงมาเปน
แนวทางของการพั ฒ นาครู โ ดยใช บ ริ บ ทชั้ น เรี ย นและสถานศึ ก ษาเป น ฐาน (Classroom / School-based
Development) ผานการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกันและกันของครูและผูที่เกี่ยวของบนพื้นฐานของความเขาใจใน
บริบทและสภาพปญหาจริงของนักเรียนและสถานศึกษาของตน ในลักษณะของการสรางชุมชนแหงการเรียนรู
เชิงวิชาชีพที่สามารถดําเนินการไดภายในสถานศึกษาโดยบูรณาการสูการทํางานตามปกติที่ครูไมจําเปนตอง
ละทิ้งนักเรียน ชั้นเรียน และโรงเรียนของตน เพื่อไปรับการอบรมหรือพัฒนาตนเองนอกสถานที่ ถือเปนการ
พัฒนาครูที่คืนครูสูศิษยซึ่งสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงสถาพ “การเรียน” และ “การสอน” ไดอยางแทจริง
อยางไรก็ดี ดวยชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพไมไดมีวิธีการหรือแนวทางสําเร็จรูปที่ใชไดอยางสอดรับกับทุก
บริบทของทุ กสถานศึ กษา มักเปนผลใหมีผูที่เขาใจและดําเนิน งานตามแนวทางนี้ไมถูกตอง บทความนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจและเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานพัฒนาครูและการเรียนการสอนตาม
แนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ โดยใชการพัฒนาบทเรียนรวมกัน ซึ่งเปนแนวทางที่มีขั้นตอนชัดเจนและ
ไดรับความนิยมเปนอยางสูงในปจจุบัน
1. ชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพคืออะไร มีแนวทางการดําเนินงานอยางไร: สาระสําคัญของชุมชนแหง
การเรียนรูเชิงวิชาชีพ
เมื่อกลาวถึงชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพนั้น หลายครั้งพบวามักมีผูเขาใจคลาดเคลื่อนวาชุมชนแหง
การเรียนรูเชิงวิชาชีพ คือ วิธีสอน รูปแบบการฝกอบรมระยะสั้น การใหสถานศึกษาเปนแหลงฝกอาชีพแก
ชุมชน การใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการฝกอาชีพแกนักเรียน หรือการใหนักเรียนไดเรียนรูงานอาชีพจาก
แหลงเรียนรูภายในชุมชน ซึ่งความเขาใจเหลานี้สงผลใหเกิดการดําเนินงานที่คลาดเคลื่อนไปและไมเกิดผลตาม
เปาหมาย
แท จ ริ ง แล ว “ชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู เ ชิ ง วิ ช าชี พ (Professional Learning Community: PLC)”
คือ การรวมกลุมแบบรวมมือรวมพลังของผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาในลักษณะของชุมชนเชิงวิชาการที่
มีเปาหมายเพื่อพัฒนาผูเรียน การจัดการเรียนการสอน และคุณภาพการศึกษา โดยใชกระบวนการเรียนรูจาก
การปฏิบัติ การถอดบทเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง ซึ่งมีลักษณะสําคัญที่เชื่อมโยง
สั ม พั น ธ กั น สู ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพของทั้ ง ผู ส อน ผู เ รี ย น และผู เ กี่ ย วข อ งในการจั ด การศึ ก ษา ดั ง นี้
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2558, DuFour, 2007, Hord, Roussin & Sommers, 2009 และ Martin, 2011)

1) การแลกเปลี่ยนคานิยมและวิสัยทัศน (Shared values and vision) สมาชิกในชุมชนตองมี
การแลกเปลี่ยนมุมมอง วิสัยทัศน ความคิด และประสบการณของผูรวมวิชาชีพและผูเกี่ยวของเพื่อนําไปสูการมี
ค านิ ย มและวิ สั ย ทั ศน ร ว มกั น การกํ า หนดพัน ธกิจ การดําเนิน โครงการพัฒ นาคุ ณภาพผู เรีย นและการจั ด
การศึกษา ผานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย เนื่องจากการมีพันธสัญญาและพันธกิจที่ชัดเจนรวมกัน
เปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาเปนชุมชนการเรียนรู (Learning Community) ในสถานศึกษา
การมีวัฒนธรรมรวมพลัง (Collaborative Culture) เปนการรวมมือรวมพลังพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของ
ครู ผูบริหาร และชุมชนในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูความสามารถในวิชาชีพ การ
จัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายภายใตเปาหมายเดียวกัน
2) การรวมกันรับผิดชอบตอการพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน (Collective Responsibility
For Students Learning/Focus on Students Outcome) เปนการใหความสําคัญแกผลลัพธการเรียนรู
(Learning Outcomes) ของผู เ รี ย น มี เ ป า หมายหลักซึ่ง เปน เป าหมายรว มกัน ของสมาชิ กทุ ก คน คือ เพื่ อ
พัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง โดยอยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูได
3) การจัดปจจัยเงื่อนไขสนับสนุนโครงสรางการดําเนินงาน และความสัมพันธของบุคลากร
(Supportive Conditions Structural Arrangements and Collegial Relationships) การสนับสนุน
และแลกเปลี่ ย นภาวะผู นํ า (Supportive and Share Leadership) เป น การเตรี ย มความพร อ มสนั บ สนุ น
ทรัพยากรโดยผูบริหารและผูเกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานของชุมชนทั้งการจัดกลุม การสังเกตชั้นเรียน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือกิจกรรมอื่นๆ เปนไปไดดวยดี รวมทั้งเปดโอกาสใหผูสอนเปนผูนําและตัดสินใจเชิง
วิชาการ
4) การสืบสอบเพื่อสะทอนผลเชิงวิชาชีพและการแลกเปลี่ยนประสบการณการปฏิบัติสวนบุคคล
(Reflective Professional Inquiry and Shared Personal Practice) เป น การสนทนาแลกเปลี่ ย น
ความรูและประสบการณ กันระหวางสมาชิกในชุมชนการเรียนรู อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งระหว าง
ครูผูสอนแตละคน ผูเชี่ยวชาญ นักการศึกษา และผูบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอนและการจัดการเรียนรู
เพื่อสะทอนผลการปฏิบัติงาน รวมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดดีขึ้น เพื่อชวย
จัดระบบความรู เพื่อชวยใหครูมีความรูเรื่องผูเรียน หลักสูตร เทคนิควิธีสอน เนื้อหา สื่อ และแหลงการเรียนรู
ซึ่งสงผลตอการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อสรางความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
ความรูความสามารถในวิชาชีพของสมาชิกในชุมชนและคุณภาพผูเรียน โดยมุงเนนเรียนรูรวมกันของทุกฝาย
มิใชเพียงการนําเสนอความรู

แผนภาพ 1 ลักษณะสําคัญของชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
สรุปไดวา การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพครู ผูเรียน และการเรียนการสอนตามแนวทางของชุมชนแหง
การเรียนรูเชิงวิชาชีพเปนการทํางานรวมกันของกลุมครูและผูเกี่ยวของ โดยมีเปาหมายหลักที่การพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนผานการรวมกันกําหนดเปาหมาย พันธกิจ แนวทางการดําเนินงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันอยางตอเนื่องบนพื้นฐานของการมีคานิยมรวมและการทํางานแบบรวมมือรวมพลัง
อยางไรก็ดี ชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพไมใชโปรแกรมสําเร็จรูปหรือหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น
แตเปนวิถีชีวิตและแนวทางการดําเนินงานที่ครูและบุคลากรในสถานศึกษารวมกันปรับปรุงการทํางานอยาง
ตอเนื่องในระยะยาวเพื่อมุงไปสูความสําเร็จภายใตเปาหมายเดียวกัน มุงเนนการเรียนรูที่จะเกิดขึ้น โดยอาศัย
การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อชวยใหเกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาทุกระดับ (DuFour, 2007)
ทั้งนี้ ชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพเปนแนวคิดที่มีความเปนนามธรรม ไมไดมีขั้นตอนการดําเนินงานหรือแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน แตมีภารกิจสําคัญที่สมาชิกชุมชนตองวางแผนและดําเนินการรวมกัน 7 ประการ ไดแก
(1) การทบทวนตรวจสอบทรัพยากรตนทุนของสถานศึกษา
(2) การกําหนดเปาหมายดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนที่ชัดเจน
(3) การระบุสมรรถภาพครูเพื่อพัฒนาผูเรียนที่สอดคลองกับเปาหมายดานผูเรียน
(4) การกําหนดแนวทาง/วิธีการพัฒนาผูเรียนที่นําไปสูเปาหมาย
(5) การกําหนดแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากร
(6) การจัดปจจัยสนับสนุนการพัฒนาผูเรียน โดยผูบริหารและผูที่เกี่ยวของและ
(7) การจัดปจจัยสนับสนุนการพัฒนาครู โดยผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ
ดังแสดงในแผนภาพ 2 รูปแบบ “นกขยับปก” ของชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ

แผนภาพ 2 รูปแบบ “นกขยับปก” ของชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
(ปรับจากเรวณี ชัยเชาวรัตน, 2559: 16-18)
แผนภาพรูปแบบนกขยับปกขางตนนี้ เปนการอุปมาเพื่ออธิบายถึงภารกิจสําคัญในการดําเนินงานตาม
แนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพใหเปนรูปธรรมวาการดําเนินงานพัฒนาผูเรียนตามแนวทางนี้ จะไมได
มุ ง ตรงไปที่ ก ารพั ฒ นาผู เ รี ย นอย า งทั น ที ทั น ใด แต ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การแสวงหาแนวทางพั ฒ นาครู ใ ห มี
สมรรถภาพเพี ย งพอที่ จ ะพั ฒ นาผู เ รี ย นได ต ามเป า หมาย (เรวณี ชั ย เชาวรั ต น , 2559: 16-18) กล า วคื อ
การทํางานตามแนวทางนี้มีครูเปนหัวใจสําคัญและเปนศูนยกลางของการพัฒนา เพราะครูคือผูมีหนาที่โดยตรง
ในการพัฒนาผูเรียน การดําเนินงานจึงควรเริ่มจาก
(1) การพิจารณาตนทุน/ทรัพยากรของสถานศึกษาวามีบริบท สภาพปญหาและความตองการอยางไร
มีนโยบายหรือจุดเนนใด มีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องใด มีเครือขายความรวมมือใดบาง และ
ผูเรียนมีปญหาหรือสิ่งที่ตองพัฒนาในเรื่องใด เพื่อนํามาสู
(2) การกําหนดเปาหมายการพัฒนาผูเรียน ซึ่งสมาชิกทุกคนตองมองเห็นภาพความสําเร็จของผูเรียน
ที่ชัดเจนรวมกัน จากนั้น พิจารณาวาการที่ครูจะสามารถพัฒนานักเรียนใหไดผลตามเปาหมายดังกลาวได
ครูจําเปนตองมี
(3) ความรูความสามารถใดบาง ควบคูไปกับการแสวงหา
(4) วิธี แนวทาง หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนตามเปาหมาย (ปกขวาของนก)
เปนสิ่งที่ครูพึงรูและปฏิบัติได และ
(5) วิธีหรือแนวทางการทํางาน แนวทางการพัฒนาครูของสถานศึกษา (ปกซายของนก) โดยตองให
ความสําคัญในการดําเนินงานทั้ง 2 ดาน (ปกซายและปกขวา) คือ การพัฒนาครูและการพัฒนาผูเรียนอยาง
สมดุล โดยมีผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ เชน ผูอํานวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการจาก
ภายนอก ผู ป กครองหรื อชุ มชน ทํ า หน า ที่ เ หมือน “ลมใต ป ก” ที่รว มแลกเปลี่ย นเรีย นรูและชวยจัดปจจัย

สนั บ สนุ น เพื่ อหนุ นเสริ มเติ มพลังใหครูส ามารถขับ เคลื่อนการทํางานพัฒ นาผูเรีย นไดอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดปจจัยหนุนเสริมเพื่อพัฒนาครู
(6) เชน การสนับสนุนและ จัดตารางเวลาทํางานใหเอื้อตอการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู
การกํ าหนดนโยบายและแผนงานที่ ชั ด เจน การจัดสถานที่ การสนับ สนุน วัส ดุอุ ป กรณ การใหคําปรึ ก ษา
สวนการจัดปจจัยหนุนเสริมเพื่อพัฒนาผูเรียน
(7) เชน การสนับสนุนสื่อและทรัพยากร การประสานงานผูเชี่ยวชาญ การจัดอบรมเติมเต็มความรูใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับปญหา/เปาหมายดานผูเรียนหรือตามความตองการจําเปนของสถานศึกษา ซึ่งทําใหการ
อบรมเปนไปอยางมีคุณคาและมีความหมายมากกวาการใหครูเขาอบรมในเรื่องที่ไมเกี่ยวของ ซึ่งเมื่อวางแผน
และดําเนินการทุกภารกิจอยางสัมพันธสอดคลองกันแลว ยอมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในสถานศึกษา
เกิดการพัฒนาบุคลากรทุกฝายอยางรอบดาน และสงผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
อย างไรก็ ต าม ด ว ยการสร า งชุ มชนแหง การเรีย นรูเชิ งวิช าชี พ ในแต ล ะสถานศึ ก ษามิ ได มี ข้ั น ตอน
แนวทาง หรือสูตรสําเร็จตายตัว แตละสถานศึกษาตองพิจารณาบริบทและทรัพยากรตนทุนของตนเพื่อเลือกใช
แนวทางที่เหมาะสมที่สุดดวยตนเอง แนวทางหนึ่งที่ไดรับการยอมรับเปนอยางสูงตลอดระยะเวลาหลายปที่ผาน
มาทั้งจากนักวิชาการดานการพัฒนาวิชาชีพครู ผูบริหารและครูในสถานศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติวา
เปนแนวทางที่มีประสิทธิภาพยิ่งในการยกระดับคุณภาพทั้งการเรียนรูของผูเรียน สภาพการจัดการเรียนการ
สอน และสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู รวมถึงเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยสรางชุมชนแหงการเรียนรู
เชิ ง วิ ช าชี พ ได เ ป น รู ป ธรรม แนวทางดั ง กล า วก็ คื อ “การพั ฒ นาบทเรี ย นร ว มกั น (Lesson Study)”
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2555) หรือเดิมคือ “การศึกษาผานบทเรียน” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2551) แนวทางนี้มี
ผู ส นใจและให ความสํ า คั ญ เป น จํ า นวนมากจนเกิดการรวมตัว กั น เปน เครือ ขายของผูส นใจศึก ษาวิจั ย และ
ดํ า เนิ น งานพั ฒนาบทเรี ยนรวมกั น ในระดับ นานาชาติชื่อวา The World Association of Lesson Studies
(WALS) ซึ่งปจจุบันมีสมาชิกจากกวา 30 ประเทศทั่วโลก (WALS, 2016) ในที่นี้ จึงขอเสนอแนวทางการพัฒนา
บทเรียนรวมกัน ซึ่งเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพในระดับสถานศึกษาที่มุง
ใหเกิดการพัฒนาครูเพื่อผูเรียน
2. การพัฒนาบทเรียนรวมกันคืออะไร สงผลดีตอผูเรียนและผูสอนอยางไร เชื่อมโยงสูชุมชนแหงการเรียนรู
เชิงวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาผูเรียนไดอยางไร?: สาระสําคัญและคุณคาของการพัฒนาบทเรียนรวมกัน
การพัฒนาบทเรียนรวมกันเปนแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒ นา
วิชาชีพครูที่มีตนกําเนิดจากประเทศญี่ปุนวาดวยการทํางานแบบรวมมือรวมพลัง (Collaborative Work)
ของกลุมครู ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพของตน และการพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนอยางเปนระบบ ตอเนื่อง ในระยะยาว ในบริบทการทํางานจริงในชั้นเรียนและโรงเรียนของตนเอง โดย
ครูดําเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson study Process) ที่มีลักษณะ
เปนวงจรและมีระยะการดําเนินงาน 3 ระยะ ซึ่งมีผูรูและผูที่เกี่ยวของรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยในแตล ะ
ระยะ ไดแก

1) ระยะวางแผน (ระยะกอนสอน: Plan) ประกอบดวย
1.1 การศึกษาและระบุสภาพปญหาในการเรียนรูของผูเรียน
1.2 การกําหนดเปาหมายและการวางแผนงานพัฒนาบทเรียนรวมกันของสมาชิกกลุม บนพื้นฐาน
ของการวิเคราะหสภาพปญหาของผูเรียน นโยบายหรือจุดเนนของสถานศึกษา ตลอดจนบริบทที่เกี่ยวของ และ
1.3 การวางแผนบทเรียนของครู โดยครูเลือกบทเรียนที่สอดคลองกับเปาหมายมาจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูและเตรียมการสอน ซึ่งโดยทั่วไปมักเลือกบทเรียนที่มีความทาทายและจัดการเรียนการสอนได
ยาก ซึ่งคําวา “บทเรียน” ในที่นี้มีความหมายครอบคลุมถึงแผนการจัดการเรียนรู สภาพการจัดการเรียนการ
สอน และผลการเรียนรูของผูเรียน
2) ระยะปฏิบัติการสอนและสังเกตในชั้นเรียน (ระยะปฏิบัติการสอน: See-Teaching &
Observation) เปนการที่ครูนําบทเรียนที่ไดวางแผนรวมกันไปใชจัดการเรียนการสอนแกผูเรียนแลวสมาชิกทุก
คนรวมกันสังเกตและเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงถึงการคิดและการเรียนรูของผูเรียนโดยตรง
ในขณะเรียน และ
3) ระยะสะทอนผล (ระยะหลังสอน: Reflect) ประกอบดวย
3.1) การสืบสอบผลการปฏิบัติงาน เปนการรวมกันอภิปรายผลการปฏิบัติงานจากขอมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษที่ไดจากการสังเกตชั้นเรียน เพื่อใหไดความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะที่นําไปสูการปรับปรุง
บทเรียนใหดียิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อปรับปรุงแกไขบทเรียนแลว อาจนําบทเรียนดังกลาวไปสอนอีกครั้ง (Reteach) กับ
ผูเรียนกลุมใหมโดยครูคนเดิมหรือครูคนอื่น และ
3.2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยกลุมครูรวบรวมขอมูล สรุปขอเรียนรู และนําเสนอผลการเรียนรูที่
ไดแกครูและบุคคลอื่นๆ เพื่อขยายผลและเติมเต็มความรู เมื่อไดบทเรียนที่มีคุณภาพแลว กลุมก็สามารถเริ่มตน
ดําเนินการตามวงจรพัฒนาบทเรียนรวมกันกับบทเรียนใหมที่สอดคลองกับเปาหมายเดิมที่ไดกําหนดไวหรือตาม
เปาหมายใหมไดตอไป ในแตละบริบทของการดําเนิน งานพัฒนาบทเรี ยนรว มกัน อาจมีจํานวนและลํ า ดับ
ขั้นตอนแตกตางกันไป เนื่องจากกลุมสามารถปรับขั้นตอนการดําเนินงานใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทการ
ปฏิบัติงานจริงของตนไดโดยยังคงไวซึ่งองคประกอบสําคัญของกระบวนการ ไดแก
(1) การทํางานแบบรวมมือรวมพลังของกลุมครู
(2) การกําหนดประเด็นการพัฒนาบทเรียนรวมกันที่มาจากสภาพปญหาดานการคิดหรือ
การเรียนรูของผูเ รียนในการเรียนการสอนจริง
(3) การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงการเรียนรูและการคิดของผูเรียนโดยตรงในขณะเรียน
ตามปกติ
(4) การใหผลสะทอนและการอภิปรายผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษ
(5) การดําเนินการในระยะยาวและขับเคลื่อนกระบวนการใหสอดคลองกับบริบทการทํางาน
จริงโดยครู และ
(6) การมีสวนรวมของผูรู โดยเฉพาะอยางยิ่งในการรวมสังเกตชั้นเรียนและสะทอนผล ทั้งนี้

เพื่อใหไดบทเรียนที่มีคุณภาพ ใชไดผลจริง นักเรียนไดรับการพัฒนาตามเปาหมาย ครูเกิดการเรียนรูและได
พัฒนาวิชาชีพของตน (ชาริณี ตรีวรัญู, 2552, 2558)
ลักษณะสําคัญของการพัฒนาบทเรียนรวมกัน คือ ครูพัฒนาตนเอง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนไป
พรอมๆ กับพัฒนานักเรียนของตนผานกระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกันในสภาพการจัดการเรียนการสอน
ตามปกติในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบและในโรงเรียนของตนเอง ทําใหครูสามารถพัฒนาตนเองไดโดยไมตองแยก
สวนออกจากงานพัฒนานักเรียนและไมตองละทิ้งนักเรียน การพัฒนาบทเรียนรวมกันจึงถือไดวาเปนวิธีทํางาน
พัฒนาการเรียนการสอนที่ทั้งมี “คุณคาและคุมคา” ดวยเปนวิธีทํางานที่ลงทุนนอยแตไดผลมาก เพราะเปนการ
ทํางานตามปกติของครูที่หองเรียนของตน ซึ่งไมจําเปนตองใชงบประมาณใดๆ เพิ่มเติม นอกเหนือไปจากการ
ลงทุนเวลาสําหรับการวางแผนจัดระบบงานและสําหรับการสนทนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกับ
เพื่อนรวมวิชาชีพใหมากขึ้น จึงถือเปน “การพัฒนาครูที่คืนครูสูผูเรียน” และชวยใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดพัฒนา
ไปพรอมกันอยางแทจริง ผูบริหารและครูจากสถานศึกษาหลายแหงที่ไดดําเนินงานตามแนวทางนี้ไดแสดง
ทัศนะถึงคุณคาของการพัฒนาบทเรียนรวมกันวามีหลายประการ อาทิ การพัฒนาบทเรียนรวมกันชวยกระตุน
ใหครูเกิดความกระตือรือรน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนไปในทางที่ดีขึ้น มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและมีแรง
บันดาลใจในการพัฒนาตนเอง รูสึกมั่นใจในการสอนยิ่งขึ้น ไดรูจักนักเรียนเพิ่มมากขึ้น เนื่องดวยครูไดมีเพื่อน
คูคิด มีกัลยาณมิตรทางวิชาชีพที่ชวยสังเกตนักเรียนและใหคําแนะนําเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจนชวย
เสริมสรางบรรยากาศในการเรียนรูที่ดีและปฏิสัมพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียน ซึ่งสงผลใหนักเรียนมีเจตคติที่
ดีตอการเรียนและมีพฤติกรรมการเรียนดียิ่งขึ้น โดยในระยะยาวจะสงผลตอการชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ในที่สุด
ยิ่งไปกวานั้น การพัฒนาบทเรียนรวมกันยังสามารถลดความโดดเดี่ยวในการทํางาน ชวยเสริมสรางสัมพันธภาพ
อันดีระหวางบุคลากร ชวยใหผูบริหารและครูมีสัมพันธภาพที่ดียิ่งขึ้นทั้งสัมพันธภาพเชิงวิชาการ วิชาชีพ และ
สัมพันธภาพสวนตัว ตลอดจนเกิดความไววางใจ ยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดเจตคติที่ดีตอการทํางานรวมกัน มี
เปาหมายในการทํางานเพื่อพัฒนาผูเรียนรวมกันชัดเจนยิ่งขึ้น โรงเรียนเกิดบรรยากาศการทํางานเชิงวิชาการ
มากขึ้น ชั้นเรียนของครูแตละคนเริ่มมีความเปนสาธารณะที่ผูเกี่ยวของไดมีสวนรวมพัฒนาและชวยใหเกิด
ชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
เมื่อพิจารณาลักษณะสําคัญของการดําเนินงานพัฒนาบทเรียนรวมกันจะเห็นไดวามีความสอดคลอง
กับลักษณะสําคัญของชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพทั้ง 5 ประการ ไดแก
1) การแลกเปลี่ยนคานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน ซึ่งการพัฒนาบทเรียนรวมกันเปดโอกาสใหสมาชิกได
กําหนดเปาหมายรวมกันและเอื้อโอกาสใหสมาชิกแตละคนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับ
ผูเรียน การจัดการเรียนการสอน และการจัดการศึกษาของตนกับสมาชิกคนอื่นๆ
2) การมีวัฒนธรรมรวมมือรวมพลัง ซึ่งการพัฒนาบทเรียนรวมกันมีการทํางานแบบรวมมือรวมพลัง
เปนพื้นฐาน และสามารถใชระดมความรวมมือของบุคลากรได
3) การรวมกันรับผิดชอบตอการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งเปาหมายสําคัญของ
การพัฒนาบทเรียนรวมกัน คือ การพัฒนาผูเรียนผานความรวมมือของครูและผูเกี่ยวของ
4) การจัดปจจัยเงื่อนไขสนับสนุนโครงสรางการดําเนินงาน ความสัมพันธของบุคลากร และการ

สนับสนุนภาวะผูนํา ซึ่งการพัฒนาบทเรียนรวมกันมีการรวมกลุมตามความสนใจ มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูตั้งแตในระดับคูสอน/กลุมยอย ระดับชวงชั้นหรือกลุมสาระการเรียนรู และระดับสถานศึกษาอยางเปน
ลํ า ดั บ ตลอดจนมี ร ะบบกิ จ กรรมที่ เ อื้ อ ต อ ความสั ม พั น ธ ที่ ใ กล ชิ ด การช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น และการ
ดํ า เนิ น งานอย า งเป น ระบบ รวมถึ ง เป ด โอกาสให ส มาชิ ก ทุ ก คนได มี โ อกาสเป น ผู นํ า เชิ ง วิ ช าการด า นการ
พัฒนาการเรียนการสอน และ
5) การสืบสอบเพื่อสะทอนผลเชิงวิชาชีพและการแลกเปลี่ยนประสบการณการปฏิบัติสวนบุคคล ซึ่ง
การพัฒนาบทเรียนรวมกันมีขั้นตอนสําคัญของการสะทอนผลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงแนวทางพัฒนาการเรียน
การสอนเปนระยะอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากรูปแบบนกขยับปกที่เสนอไวขางตนก็พบวา การพัฒนาบทเรียนรวมกัน
เปนแนวทางการดําเนินงานที่มีความสอดคลองกับภารกิจสําคัญของชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพในทุกมิติ
ตั้งแตการกําหนดเปาหมายดานผูเรียน การใหความสําคัญกับการพัฒนาครูไปพรอมๆ กับการพัฒนาผูเรียน
การมีสวนรวมของผูบริหารและผูรูที่ชวยสนับสนุนการทํางานของครู โดยการพัฒนาบทเรียนรวมกันสามารถทํา
หนาที่เสมือน “ปกซาย” ที่วาดวยแนวทางการพัฒนาครูหรือแนวทางการทํางานของครู หรืออาจเทียบเทา
ภารกิจสําคัญทั้งหมด เพราะการทํางานพัฒนาบทเรียนรวมกันไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน วิธีคิด และ
บทบาทของครูและผูเกี่ยวของไวอยางครอบคลุมในทุกภารกิจโดยมีเปาหมายหลักอยูที่การพัฒนาผูเรียนและ
การเรียนรูรวมกันของสมาชิก โดยเมื่อมองในภาพรวม ชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพมีลักษณะเปนสภาพหรือ
“หลักการ” ทํางานพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพของกลุมบุคคล องคกร/สถานศึกษา หรือเครือขาย ในขณะที่
การพัฒนาบทเรียนรวมกันมีลักษณะเปนวิธีหรือ “กระบวนการ” ทํางานที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนการสอน
ในระดับชั้นเรียนใหมีคุณภาพของกลุมครูโดยการสนับสนุนของผูเกี่ยวของ ซึ่งนําไปสูการเรียนรูรวมกันของทุก
ฝายจนขยายผลเปนชุมชนแหงการเรียนรูในระดับองค กรและเครื อขาย อยางไรก็ตาม ความสําเร็จในการ
ดําเนินงานพัฒนาบทเรียนรวมกันเพื่ อสรางใหเ กิดชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพนั้น มีปจจัยสํ าคัญ หลาย
ประการ ป จ จั ย สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ ความรูความเขาใจที่ถูกตองและเทคนิควิธีในการดําเนิน งานตาม
แนวทางนี้
3. พั ฒ นาบทเรี ย นร ว มกั น อย า งไรให ไ ด ผ ลและเกิ ด ชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู เ ชิ ง วิ ช าชี พ : แนวทางและ
ขอเสนอแนะในการดําเนินงานพัฒนาบทเรียนรวมกันเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
ดวยการพัฒนาบทเรียนรวมกันเปนการทํางานตามวิถีชีวิตปกติของครูญี่ปุนซึ่งมีบริบททางวัฒนธรรม
แตกตางไปจากวัฒนธรรมองคกรหรือวิถีชีวิตของครูไทย ทําใหพบวามีผูบริหาร ครู และผูเกี่ยวของจํานวนมาก
ที่มีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในการดําเนินงานตามแนวทางนี้ อันสืบเนื่องจากความไมคุนชินกับวิถีการทํางาน
หรืออาจดวยยึดติดกับการทํางานในรูปแบบเดิมที่คุนเคย สงผลใหการพัฒนาครูและผูเรียนไมไดผลตามที่พึง
เปน ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนจึงถือเปนอุปสรรคสําคัญของการดําเนินงานตามแนวทางนี้ใหสําเร็จ

3.1 การแกไขความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนรวมกัน
ประเด็นที่ผูเกี่ยวของมักเขาใจคลาดเคลื่อนซึ่งผูดําเนินการตองชวยชี้แจงทําความเขาใจใหถูกตอง
มีดังนี้
1) การพัฒนาบทเรียนรวมกัน คือ วิธีสอนหรือเทคนิคการสอน ครูสวนหนึ่งระบุวาตนกําลัง
พัฒนาบทเรียนรวมกันโดยใหนักเรียนรวมกลุมทํางานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะปรับแกไขงาน
ซึ่งกันและกัน กลาวคือ ครูนําขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกันไปเปนกิจกรรมการเรียนการสอน
ความเขาใจที่ถูกตอง คือ การพัฒนาบทเรียนรวมกันเปน “วิธีทํางานของครูและผูเกี่ยวของ”
เพื่อพัฒนานักเรียนและการเรียนการสอน การทํางานตามขั้นตอนดังกลาวจึงเปนกิจกรรมของครูมิใชนักเรียน
2) การพัฒนาบทเรียนรวมกันเปนแนวทางใหมในการประเมินครู หลายครั้งที่มีการระบุวา
โรงเรียนไดทํางานตามแนวทางการพัฒนาบทเรียนรวมกันอยูแลว โดยใชในการนิเทศการสอนที่ผูบริหารตอง
เขาสังเกตชั้นเรียนเพื่อประเมินการปฏิบัติการสอนของครู
ความเขาใจที่ถูกตอง คือ ในขั้นตอนการปฏิบัติการสอนและสังเกตชั้นเรียนตามแนวทางของ
การพัฒนาบทเรียนรวมกันมุงเนนที่การสังเกตและเก็บรวบรวมขอมูลเชิงประจักษเกี่ยวกับ “การเรียนรูของ
นักเรียน” วานักเรียนเรียนรูไดตามวัตถุประสงคหรือไม เพื่อนําขอมูลนั้นมาไตรตรองสะทอนคิดสูการปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น มิใชสังเกตการสอนของครูเพื่อประเมินครูแตอยางใด
3) การพัฒนาบทเรียนรวมกันมุงเนนการไดแผนการจัดการเรียนรูที่สมบูรณ กลาวคือ ครูและ
ผูบริหารจํานวนมากพัฒนาบทเรียนรวมกันโดยใหความสําคัญและกังวลใจกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
ใหถูกตอง สมบูรณ เพื่อใหไดผลผลิตแผนการจัดการเรียนรูจํานวนมากไวใช บางแหงมีการกําหนดจํานวนแผน
ที่ตองการผลิตใหไดครบในแตละเดือน การทํางานรวมกันจึงเนนที่กิจกรรมการเขียนแผนและปรับปรุงแกไข
แผนเปนหลัก มากกวาที่จะมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง (เนนไดตัวผลงานแผนการจัดการเรียนรู
มากกวาพัฒนาผูเรียน) สงผลใหกระบวนการทํางานมุงเนนที่การวิพากษวิจารณแผนการจัดการเรียนรูและการ
ผลิตงานเอกสาร จนทําใหครูเกิดความเหนื่อยลามากกวาเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับนักเรียนและการพัฒนาการ
เรียนการสอนของตน
ความเข า ใจที่ ถูกต อง คื อ ความมุ งหมายสําคัญ ของการพัฒ นาบทเรีย นรวมกัน คือการสรางความ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการเรียนรูของทั้งนักเรียนและครู ใหความสําคัญที่การเรียนรูของครูและนักเรียนที่
เกิดขึ้น มุงเนนกิจกรรมการ “สังเกต เก็บขอมูล และสะทอนผลเกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียน” เพื่อเชื่อมโยง
สูการพัฒนาการสอนตอไป โดยทั่วไปแลวในระยะเริ่มตนครูแตละคนควรเลือกบทเรียนมาทํางานตามวงจรการ
พัฒนาบทเรียนรวมกันประมาณเดือนละ 1 บทเรียน (มาซาอากิ, 2556 และ Jackson, 2005) หรือเพียง 2-3
บทเรียนตอ 1 ปการศึกษา (Stigler และ Hiebert, 1999) ใหไดบทเรียนที่มีคุณภาพและครูเกิดการพัฒนาโดย
ไมเหนื่อยลาจนเกินไป เมื่อชํานาญและคุนชินแลวจึงคอยเพิ่มปริมาณ
4) การพัฒนาบทเรียนรวมกันสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จและสัมฤทธิ์ผลใน 1 ภาคเรียนและ
ต อ งทํ า ตามขั้ น ตอนอย า งเคร ง ครั ว กล า วคื อ โรงเรี ย นหลายแห ง มุ ง ดํ า เนิ น งานตามขั้ น ตอนของ
กระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกันใหครบทุกขั้นทุกระยะโดยเร็ว ไมปรับเปลี่ยนแนวทางหรือกิจกรรมใดเพียง

มุงหวังใหทํางานไดครบขั้นตอน เชน ไมกลาเปลี่ยนแปลงการจัดกลุมหรือสมาชิกในกลุมพัฒนาบทเรียนรวมกัน
แมมีปญหา
ความเขาใจที่ถูกตอง คือ การพัฒนาบทเรียนรวมกันเปนการดําเนินงานอยางตอเนื่องในระยะยาวจน
กลายเปนวิถีชีวิตหรือการทํางานตามปกติของครู มิใชโปรแกรมอบรมหรือโครงการระยะสั้นที่มีเวลาสิ้น สุด
โครงการแนชัด กิจกรรมในแตละขั้นตอนสามารถยืดหยุนปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับบริบทการทํางานจริงและ
วัฒนธรรมองคกรนั้นๆ ได โดยมุงพิจารณาวาการจัดกลุมหรือการดําเนินงานในลักษณะใดสงผลดีตอผูเรียนมาก
ที่สุดและยังคงองคประกอบสําคัญของการทํางานไวอยางครบถวน ซึ่งสิ่งสําคัญของแนวทางนี้คือการเรียนรูของ
ครู และนั กเรี ย น มิ ใช เ พี ย งการทํ า งานที่ ครบขั้น ตอน แตไมเกิดการเรีย นรูห รือการเปลี่ย นแปลงใดๆ ทั้งนี้
สถานศึกษาแตละแหงจะปรากฎผลดานผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนชาเร็วแตกตางกันเนื่องดวยปจจัยหลายประการ
5) การพัฒนาบทเรียนรวมกันถือเปนงานใหม ใหภาระเพิ่ม ความเขาใจที่ถูกตอง คือ แมการ
พั ฒ นาบทเรี ย นร ว มกั น จะเป น นวั ตกรรมการพัฒ นาวิชาชีพครูจ ากประเทศญี่ปุน แตในความเปน จริงแลว
การพัฒนาบทเรียนรวมกันถือเปนการทํางานพัฒนาการเรียนการสอนตามปกติของครูที่พึงเปนสิ่งที่ครูอาจไม
คุนชินและอาจถือไดวาเปนภาระเพิ่มนั้นมีเพียงการเพิ่มโอกาสในการรวมคิดรวมวางแผนการจัดการเรียนรูกับ
เพื่อนครูและผูเกี่ยวของ การมีผูรวมสังเกตนักเรียนในชั้นเรียน และการเพิ่มเติมเวลาในการอภิปรายสะทอนคิด
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน ซึ่งถือเปนการทํางานแบบครูมืออาชีพที่ใหความสําคัญกับการพั ฒ นา
ผูเรียนอยางแทจริง
หากผูดําเนินการไดชี้แจงสรางความเขาใจที่ถูกตองในประเด็นทั้งหมดขางตนนี้ตั้งแตกอนเริ่มงานและ
ทบทวนแนวทางการทํางานเปนระยะ การดําเนินงานจึงจะเกิดผลดีตอทั้งครู นักเรียน และผูเกี่ยวของ
3.2 ขอสังเกตและขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินงานพัฒนาบทเรียนรวมกัน
นอกเหนือไปจากการสรางความเขาใจที่ถูกตองแลว ในการดําเนินงานแตละระยะของการพัฒนา
บทเรียนรวมกันนั้นมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ และเทคนิคสนับสนุนใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ ดังนี้
3.2.1 ขอสังเกตและขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในระยะวางแผน
ในระยะวางแผนซึ่งเปนการกําหนดเปาหมาย การวางแผนการทํางานในระยะยาว
และการวางแผนบทเรียนรวมกันนั้นมีประเด็นตางๆ ที่ผูดําเนินการหรือผูรับผิดชอบตองพิจารณา ไดแก
1) การจัดกลุมหรือคูรวมพัฒนาบทเรียน: ผูบริหาร ผูดําเนินการหรือผูรับผิดชอบใน
แต ล ะสถานศึ กษาควรพิ จ ารณาจั ดกลุ มตามความสมัครใจหรือความสนใจในการทํางานรว มกัน ของครูใน
เบื้องตน กรณีเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก มีครูจํานวนไมมาก อาจจัดกลุมตามชวงชั้นเปนกลุมละ 3 คนหรือจับคู
สอน (Buddy) ซึ่งถือวาเปนกลุมขนาดเล็กที่สุดได จํานวนดังกลาวนี้เปนจํานวนครูที่มีความเปนไปไดในการ
ทํางานรวมกันภายใตสภาพการณที่ครูมีภาระงานมากและอาจจัดสรรเวลาในการทํางานรวมกันไดยาก การจัด
กลุมสามารถทําไดหลายลักษณะซึ่งสงผลตางกัน เชน การจับคูหรือจัดกลุมครูตางวัยที่ใหครูอาวุโสและครูบรรจุ
ใหมทํางานรวมกัน ชวยสงผลใหครูอาวุโสไดเรียนรูการใชสื่อเทคโนโลยีจากครูใหม สวนครูใหมมักไดเรี ยนรู
กลยุทธการจัดการเรียนการแกไขปญหาพฤติกรรมนักเรียนที่ใชไดผลจากครูผูมีประสบการณสูง หรือการจัด
กลุมครูในรายวิชาเดียวกันแตตางระดับชั้นจะสงผลใหครูไดเห็นความตอเนื่องของหลักสูตรและเกิดการหารือ

เพื่อลดความซ้ําซอนของเนื้อหาและการสอน หรือการจัดกลุมครูตางวิชากันก็มักทําใหครูไดเรียนรูเทคนิควิธี
สอนหรือมุมมองที่แตกตางดานการเรียนรูของผูเรียนและศาสตรการสอน ซึ่งสามารถชวยเติมเต็มการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนไดหลากหลายแงมุมและเปนองครวมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผูดําเนินการสามารถเปลี่ยนแปลงการ
จัดกลุมหรือคูไดเมื่อดําเนินการไปแลวสักระยะหนึ่งบนพื้นฐานของการพิจารณาถึงประโยชนที่เกิดขึ้นกับผูเรียน
เปนสําคัญ และนอกจากการวางแผนจัดกลุมครูซึ่งเรียกวาเปนกลุมผูปฏิบัติแลว สถานศึกษาควรจัดใหมีกลุม
สนับสนุนการทํางานของครู เชน กลุมผูบริหารที่ชวยอํานวยความสะดวกในการทํางานหรือกลุมนักวิชาการที่
ชวยเติมเต็มขอความรูแกครูดวย ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถเริ่มตนดําเนินการไดทั้งแบบขับเคลื่อนพรอมกันทั้ง
โรงเรียน (Whole-school) แบบมอบอํานาจใหครูแกนนําหรื อกระจายอํานาจตามชวงชั้นและกลุมสาระฯ
หรือแบบอาสาสมัครกลุมเล็ก ซึ่งขึ้นอยูกับขนาดและความพรอมของสถานศึกษา
2) การวางแผนการดําเนินงานพัฒนาบทเรียนรวมกันและการกําหนดตาราง
ปฏิบัติงาน: นอกเหนือจากการวางแผนการจัดการเรียนรูตามปกติที่ครูทําอยูแลว สถานศึกษาควรมีการประชุม
เพื่อรวมกันกําหนดเปาหมายและแผนงานอยางนอย 2 ระดับ คือ
(1) การกําหนดเปาหมายและแผนงานพัฒนาบทเรียนรวมกันระดับสถานศึกษาเปน
แผนงานที่มีการรวมกันกําหนดเปาหมายดานผูเรียนของสถานศึกษาซึ่งเปนเปาหมายรวมของสมาชิกทุกคน
และมีกําหนดการประชุมสมาชิกทั้งสถานศึกษา (School Meeting) ที่ชัดเจน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู วางแผน
งานใหบูรณาการกับระบบงานที่เปนอยูใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบพัฒนาวิชาชีพ
ครูของสถานศึกษา และปรับปรุงแผนงานเปนระยะ กรณีที่เปนโรงเรียนขนาดใหญควรมีการประชุมระดับกลุม
สาระฯ หรือระดับสายชั้น ซึ่งที่ประชุมควรหารือกันในประเด็นตามภารกิจสําคัญทั้ง 7 ประการ ของรูปแบบนก
ขยับปกเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ โดยอาจพิจารณาเพิ่มเติมวิธีการทํางานเพื่อพัฒนาครูตาม
แนวทางอื่นๆ รวมดวยได เชน การใชระบบชี้แนะและการเปนพี่เลี้ยงในกรณีที่สถานศึกษามีครูที่มีศักยภาพสูง
หรือมีเครือขายนักวิชาการจากภายนอกใหความชวยเหลือ การประชุมในระดับโรงเรียน ชวงชั้น สายชั้น หรือ
กลุมสาระฯ นี้ ควรกําหนดการประชุมใหชัดเจน สม่ําเสมอ และตอเนื่อง เพื่อสรางแรงจูงใจและกระตุนใหเกิด
การขับเคลื่อนการดําเนินงาน โรงเรียนสวนหนึ่งมักละเลยการกําหนดเปาหมายและแผนงานระดับสถานศึกษา
นี้โดยผูบริหารใหครูพัฒนาบทเรียนรวมกันตามอัธยาศัย ใหกลุมนัดหมายเวลาทํางานกันเองตามสบาย ขาดการ
ติดตาม ขาดการจัดตารางงานที่เปนระบบ หรือขาดการนัดหมายประชุมในระดับสถานศึกษา สงผลใหครูสวน
หนึ่งไมไดปฏิบัติงานนี้อยางจริงจัง จึงทําใหไมเกิดผลอยางชัดเจน ครูจึงรูสึกวาเปนภาระงานเพิ่ม เปนงาน
โครงการที่ผานมาและจะผานไปเชนเดียวกับโครงการอื่นๆ ในขณะที่โรงเรียนที่ผูบริหารและครูทํางานอยาง
จริงจังจะเห็นไดถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีที่เกิดขึ้นจริงทั้งกับครูและผูเรียนภายในภาคเรียนแรก ทําใหเกิด
เจตคติที่ดี มีความสุข และตองการทํางานตามแนวทางนี้ตอไป
(2) การกําหนดเปาหมายและแผนงานการพัฒนาบทเรียนรวมกันระดับชั้นเรียนหรือ
ระดับบุคคล ซึ่งเปนการรวมกันกําหนดเปาหมายดานผูเรียนของครูแตละคน แตละบทเรียน หรือ ของสมาชิก
กลุมพัฒนาบทเรียนรวมกันแตละกลุมยอยที่สอดคลองกับเปาหมายดานผูเรียนของสถานศึกษาปญหาสําคัญ
ประการหนึ่งที่พบอยูบอยครั้งนี้ คือ ครูมักเขาใจวาสามารถเลือกพัฒนาบทเรียนเรื่องใดก็ไดตามความถนัดและ

ความสนใจของตน ครูสวนหนึ่งมักเลือกบทเรียนที่ตนมั่นใจในการสอนหรือสามารถสอนไดดีอยูแลว ไมไดเลือก
บทเรียนที่ผูเรียนมีปญหาหรือเรียนไมเขาใจ ซึ่งทําใหไดผลเพียงวาผูสอนจะไดเรียนรูเทคนิควิธีสอนใหมๆ จาก
กลุมมากขึ้น แตยังไมสามารถเชื่อมโยงสูการแกปญหาผูเรียนไดอยางแทจริง สิ่งที่พึงกระทําตามแนวทางการ
พัฒนาบทเรียนรวมกัน คือ การเลือกบทเรียนที่สอนไดยาก ทาทาย หรือ เปนเรื่องที่ผูเรียนมีปญหาในการ
เรียนรู มาทํางานตามวงจรทั้ง 3 ระยะ จึงถือวาคุมคาตอลงทุนทรัพยากรทั้งเวลาและบุคลากร และเกิดผลการ
เปลี่ยนแปลงตอครูและนักเรียนไดรวดเร็ว อยางไรก็ตามในกรณีที่ครูยังไมคุนชินกับแนวทางนี้ สามารถใหครู
เลือกบทเรียนที่มั่นใจมาทํางานในระยะแรกกอนได เพื่อเสริมสรางความรูสึกที่ดีตอการทํางานและเกิดความ
คุนชิน นอกจากนี้ คูหรือกลุมครูควรมีกําหนดการทํางานรวมกันวาจะวางแผนบทเรียนรวมกัน สังเกตชั้นเรียน
สืบสอบผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงแกไขบทเรียนรวมกันเมื่อใด โดยทั่วไปครูมักใชเวลาพักในการวางแผน
และสะทอนความคิด แตในสวนของการสังเกตชั้นเรียน เนื่องจากปญหาประการสําคัญคือครูไมมีเวลาวาง
ตรงกันที่จะมารวมสังเกตชั้นเรียนซึ่งกันและกันได จึงตองใชการแลกคาบสอน ซึ่งดวยจํานวนครั้งของการสังเกต
ชั้นเรียนหรือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูตามวงจรการพัฒนาบทเรียนรวมกันสําหรับครูแตละคนในระยะ
เริ่มตนที่ควรดําเนินการเพียงเดือนละครั้ง คือ ครูแตละคนเปดชั้นเรียนของตนใหสมาชิกในกลุมมาสังเกตเดือน
ละ 1 ครั้ง และไปรวมสังเกตชั้นเรียนของสมาชิกในกลุมอีกจํานวนครั้งเทากับจํานวนสมาชิก ซึ่งหากขนาดกลุม
ไม ใหญ เ กิ น ไปก็ จ ะไม เ พิ่ มภาระแก ครู และเกิด การเรี ย นรู อยางมีคุ ณภาพ แตทั้งนี้ห ากสถานศึกษาช ว ยจั ด
ตารางสอนใหเอื้อตอการปฏิบัติงานตั้งแตกอนเปดภาคเรียนโดยจัดใหครูที่เปนคูหรือกลุมเดียวกันมีเวลาวาง
ตรงกันและสามารถแลกเปลี่ยนกันสังเกตการสอนได การทํางานจะเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยทั่วไปแลว กลุมมักใหความสําคัญกับการวางแผนการจัดการเรียนรูเพียงอยางเดียว โดย
ละเลยการกําหนดเป าหมายและแผนงานระดั บสถานศึ กษา ซึ่งนําไปสูการขาดเวทีแลกเปลี่ยนเรีย นรู ข อง
สมาชิกทั้งโรงเรียน ทําใหยังคงเกิดเพียงการเรียนรูระดับบุคคลหรือกลุมยอย มิใชการเรียนรูระดับองค กรที่
สามารถชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ ได
3.2.2 ขอสังเกตและขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในระยะปฏิบัติการสอนและ
สังเกต
ในระยะนี้การดําเนินงานที่มักเกิดความคลาดเคลื่อนไป เนื่องจากความคุนชินกับวิถี
ปฏิบัติเดิม คือ สถานศึกษาบางแหงเปดใหสังเกตชั้นเรียนเพื่อใหสังเกต “การสาธิตการสอน” ใหผูสังเกตไดรวม
ชื่นชมแนวทางการสอนที่ดี มีการซักซอมผูเรียนหลายรอบกอนวันเปดชั้นเรียนจริง จึงมิใชการสอนตามปกติที่
ควรเปนและไมไดเกิดประโยชนตอการเก็บรวบรวมขอมูลการเรียนรูที่แทจริงของผูเรียน ดังนั้น ผูดําเนินการ
ต อ งชี้ แ จงให ผู ส อนทราบว า การปฏิ บั ติ ก ารสอนควรเป น ไปตามปกติ ตามธรรมชาติ เพื่ อ ให ไ ด เ ห็ น ถึ ง
สภาพการณหรือปญหาที่แทจริงของชั้นเรียนนั้นๆ จึงจะสามารถชวยแกปญหาและพัฒนานักเรียนไดอยาง
แท จ ริ ง Lewis (2002: 35) ได ให ขอเสนอแนะในขั้น ตอนการสังเกตวา ผูสังเกตไมควรใหความชว ยเหลื อ
นักเรียนเพราะจะเปนการกาวกายการเรียนรูตามธรรมชาติ และควรเก็บรวบรวมขอมูลตามแผนที่ไดวางไวหรือ
สังเกตในประเด็นที่มีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอน เชน การเรียนรูทางวิชากร แรงจูงใจ พฤติกรรม
ทางสังคม เจตคติตอการเรียนรูของนักเรียน องคประกอบดานการเรียนการสอน และขอมูลอื่นจากผูสอน

อยางไรก็ดี ในการสังเกตชั้นเรียน ตองชี้แจงผูสังเกตดวยวาการสังเกตมุงเนนการเก็บรวบรวมขอมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษที่แสดงถึงความเขาใจหรือไมเขาใจในบทเรียนของนักเรียนตามวัตถุประสงคการเรียนรู
ที่ ไ ด กํ า หนดไว เนื่ อ งจากผู สั ง เกตส ว นหนึ่ ง มั ก คุ น ชิ น กั บ การสั ง เกตพฤติ ก รรมการสอนหรื อ การประเมิ น
ความสามารถในการปฏิบัติการสอนของครูมากกวาการสังเกตผูเรียน หรือสังเกตผูเรียนโดยมุงเนนเพียงเรื่อง
พฤติกรรมการเรียนโดยทั่วไป เชน ความตั้งใจ การใหความรวมมือ หรือความสนุกสนานของนักเรียน มากกวา
ที่จะสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงคหลักของบทเรียน
3.2.3 ขอสังเกตและขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในระยะสะทอนผล
ในระยะนี้ กิจกรรมการประชุมเพื่อสืบสอบผลการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ถือเปนกิจกรรมสําคัญตอการเรียนรูรวมกันของทุกฝายซึ่งนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งสามารถจัดได
ทั้งแบบเปนทางการ คือ ผูบริหารนัดหมายวันเวลาและสถานที่ประชุมที่ชัดเจนหรื อแบบไม เปน ทางการที่
สมาชิกแตละกลุมนัดหมายวันเวลาประชุมกันเองตามอัธยาศัยโดยใชเวลาวางชวงหลังสอน ชวงพัก หรือหลัง
เลิกเรียน ทั้งนี้ การประชุมควรดําเนินการใหครบทั้ง 2 ลักษณะ คือ
(1) การประชุมเพื่อสืบสอบผลการปฏิบัติงาน และ
(2) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการประชุมแตละลักษณะมีขอเสนอแนะและ
เทคนิคการดําเนินงาน ดังนี้
1) การประชุมเพื่อสืบสอบผลการปฏิบัติงาน (Debriefing the Lesson)
การประชุมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกไดรวมกันอภิปรายถึงแนวทางที่ดีกวาในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนและการสอนของครูในชั้นเรียนใดชั้นเรียนหนึ่งหรือบทเรียนใดบทเรียนหนึ่ง
ซึ่งมักดําเนินการทันทีหลังการปฏิบัติการสอนและสังเกตชั้นเรียนหรือภายในวันเดียวกัน สิ่งสําคัญที่ผูรวม
ประชุมพึงกระทํา คือ การใหขอมูล ขอสังเกต และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ดีกวาเดิม
ที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษที่แสดงถึงการเรียนรูของผูเรียน ผานการรวมกันอภิปรายเพื่อตอบคําถาม 3
คําถามหลัก (มาซาอากิ, 2556) ที่วา “(1) ผูเรียนทุกคนไดเรียนรูหรือไม วิธีการเปนอยางไร (2) มีผูเรียนที่ไมได
เรียนรูหรือไม เพราะเหตุใด และ (3) ครูไดพยายามทําอยางไรเพื่อปรับแกไขสถานการณ และไดผลหรือไม”
ปรากฎการณที่มักเกิดขึ้นในวงสนทนาก็คือสมาชิกมักสะทอนความคิดโดยมุงแสดงความรูสึกเชิงตัดสิน ตําหนิ
เสนอความคิดเห็นสวนตัว หรือเลาถึงประสบการณเดิมของตนโดยมิไดเชื่อมโยงจากขอมูลผูเรียนในชั้นเรียน
หรือหลายครั้งที่พบวาขอสังเกตมีประเด็นที่นาสนใจแตขาดหลักฐานเชิงประจักษที่สอดคลองกับขอสังเกตนั้นๆ
ทําใหผูสอนไมเขาใจและไมสามารถนําความเห็นดังกลาวไปเชื่อมโยงหรือปรับใชในการสอนของตนได ดังนั้น
เพื่อใหการสืบสอบผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอันนําไปสูการเสริมศักยภาพใหครูสามารถ
แกปญหาในอนาคตไดดวยตนเองอยางมั่นใจและเพื่ อใหสมาชิกเกิดสัมพันธภาพที่ดี ควรดําเนินการโดยใช
เทคนิควิธีดังนี้
(1) ใหผูสอนเปนผูเริ่มตนสะทอนความคิดเปนคนแรก แลวจึงใหสมาชิกคนอื่นๆ
เริ่มตนใหขอสังเกตจาก “สิ่งดี” ที่นาชื่นชม
(2) รวมกันอภิปรายเพื่อหาขอสรุปถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ดีกวาเดิม

บนพื้นฐานของการ “ไมสั่ง ไมสอน ไมบอกคําตอบ แตชวนคิด สนับสนุนใหทํา และใหกําลังใจ (สิริพัน ธุ
สุวรรณมรรคา, 2556)” ใหครูผูสอนสามารถหาคําตอบและตัดสินใจไดดวยตนเอง โดยชักชวนกันใหใชคําถาม
วา “ทําไม” “เพราะเหตุใด” “อยางไร” เชน ทําไมจึงทําเชนนั้น ทําไมจึงเปลี่ยน ทําไมจึงไดผล ทําไมจึงเรียนรู
เพราะเหตุใดจึงควรทําเชนนี้ตอ มีวิธีใดที่ดีกวานี้หรือไม อยางไร เพื่อใหครูสืบสอบผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
ตนเองได ด ว ยตนเอง คื อ ช ว ยให ครู ผู ส อนไดส ะทอนคิด สะทอนตัว ตน ไตรตรองหาคําตอบ สร างข อสรุป
กระจางแจงในแนวทางของตน และคนพบแนวทางการพัฒนาการสอนในชั้นเรียนของตนไดดวยตนเอง และ
เพื่อใหกลุมไดเขาใจถึงเหตุผล ความรู ความคิดเบื้องหลังของผูสอน เพราะแมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูจัด
จะคลายคลึงกัน แตอาจมีที่มาของปญหา บริบท และเหตุผลในการออกแบบการเรียนการสอนที่แตกตางกัน
คําถามเชนนี้จะชวยใหสมาชิกเกิดการเรียนรูไดมากขึ้น ไดเห็นมุมมอง ชุดความคิด (Mindset) และวิถีการ
ทํางานครูที่แตกตางกัน และชวยเสริมสรางใหครูเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจเชิงวิชาการดวยตนเองตอไป
(3) สมาชิกสามารถลําดับการแสดงความคิดเห็น ขอสังเกต ขอเสนอแนะในลักษณะ
ที่เรียกวา “เห็น-คิด-ให ดวยใจกัลยาณมิตร” กลาวคือ เริ่มตนจากการระบุสิ่งที่ “เห็น” ซึ่งเปนขอมูลเชิง
ประจักษ เปนขอเท็จจริงที่พบเห็นในชั้นเรียนกอน แลวจึงสะทอนความ “คิด” เห็นเชิงวิเคราะหวิพากษของตน
บนพื้นฐานของหลักการสอนและหลักการเรียนรู แลวจึง “ให” ขอเสนอแนะโดยเชื่อมโยงจากรองรอยหลักฐาน
เชิงประจักษที่แสดงถึงการเรียนรูของผูเรียนจากชั้นเรียน เพื่อใหผูฟงเขาใจถึงเหตุผลที่มาของขอเสนอแนะนั้น
ไมใชใหเพียงขอเสนอแนะเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนจากประสบการณสวนตน รวมถึงตองมุงใหขอมูลแกผูสอน
หรืออภิปรายถึงพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนตามวัตถุประสงคมากกวาพฤติกรรมการเรียนโดยทั่วไปของ
นักเรียนและพฤติกรรมการสอนของครูผานการสื่อสารทางบวก ซึ่งอาจสื่อสารวาหากเปนตัวเราจะทําอยางไร
และเพราะเหตุใด เชน “จากที่ฉันเห็น......(ระบุขอเท็จจริงจากชั้นเรียน)..... ถาฉันสอนเรื่องนี้ ฉันจะ........(ระบุ
แนวทางที่นาจะทําใหไดผลดียิ่งขึ้นไปอีก) เพราะ.............(ระบุเหตุผล).........” ไมใชใหขอเสนอแนะในลักษณะ
สั่งการและนําความคิดของตนไปตัดสินหรือชี้นําการกระทําของผูสอนวา “เธอตองทําแบบนี้สิ ทําแบบนั้นจะ
ดีกวานะ” โดยสมาชิกทุกคนตองเขาใจรวมกันวาครูแตละคนมีอัตลักษณและลีลาการสอนแตกตางกัน
นอกจากนี้ หลายครั้งที่พบวาสมาชิกสวนหนึ่งไมกลาแสดงความคิดเห็น เพราะเกรงใจครูท่ี
อาวุโสกวา หรือเกรงวาความคิด ของตนจะไม ดีเ พียงพอ ผูดําเนินการอาจชี้แจงทําความเขาใจวา “การให
ขอเสนอแนะเปรียบเสมือนการใหของขวัญ” กลาวคือ เรายอมใหในสิ่งที่เราเชื่อวาดีแลว สวนผูรับจะเปดหรือใช
ของขวั ญ ของเราหรื อ ไม ก็ เ ป น สิ ท ธิ์ ข องเขาเช น กั น เช น เดี ย วกั น ผู รั บ การเสนอแนะก็ ไ ม จํ า เป น ต อ งนํ า
ขอเสนอแนะไปใชทุกประเด็น ซึ่งการชี้แจงเชนนี้ชวยสรางบรรยากาศที่ดีและสงผลใหครูคลายความกังวลใน
การใหขอเสนอแนะลงได
2) การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing Forum) การประชุมนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยน รวบรวม จัดระบบขอความรูและการปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษา ซึ่งควรจัดประชุม
เปนประจําทุกเดือนหรือทุกภาคการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรูนี้สามารถดําเนินการไดหลายลักษณะ เชน
การจั ด เวที นํ า เสนอผลงาน การจั ดทํ า บั น ทึกการเรีย นรูห รื อเอกสารเผยแพร การแลกเปลี่ย นเรีย นรู ผ า น
เครือขายสังคมออนไลน การเปดชั้นเรียน (Open Class) แกครูและผูสนใจ หรือวงสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู

สิริพันธุ สุวรรณมรรคา (2556) เสนอวา “ประเด็นสําคัญที่แตละบุคคลควรนําเสนอ ไดแก (1) สิ่งที่ทํา (2)
ผลที่เกิด (3) ขอคิด/ขอเรียนรูที่ได และ (4) สิ่งที่จะทําตอไป” ซึ่งถือเปนการวางระบบคิดและฝกทักษะการ
ไตรตรองสะทอนคิดใหครูสามารถแกปญหาและสรางความรูไดดวยตนเองต อไป อยางไรก็ดี หากประเด็ น
นํ า เสนอของแต ล ะคนมี ค วามคล า ยคลึ ง กั น หรื อ ไม น า สนใจ ผู ดํ า เนิ น การควรซั ก ถามให เ ล า ถึ ง ประเด็ น ที่
ประทับใจหรือที่คิดวาเปนเหตุการณสําคัญซึ่งนํามาสูการเปลี่ยนแปลง และควรมีคําถามถามผูฟงกอนเริ่มการ
สนทนาวา (1) ผูเลามีแนวทางการสอนหรือการทํางานใดที่นาสนใจ/แตกตางไปจากเรา (2) เราสามารถนํา
ประเด็นใดไปใชหรือปรับใชในงานของตนเอง/ของโรงเรียนไดบาง และไดอยางไร คําถามเหลานี้จะชวยกระตุน
ใหทั้งผูฟงและผูเลามีจุดสนใจและเกิดความกระตือรือรนในการเลาและฟงมากยิ่งขึ้น รวมถึงในชวงทาย ควรให
แตละคนสรุปประเด็นขอเรียนรูของตนเอง อาจโดยใชคําถาม เชน (1) จากการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งนี้ สิ่ง
ใดคือขอเรียนรูสําคัญ และ (2) สิ่งใดที่สามารถนําไปใชในโรงเรียนหรือชั้นเรียนของเราไดบาง
ปญหาที่พบไดบอยครั้งในการประชุมหรือวงสนทนา คือ ผูรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูมีจํานวน
มาก หรือมีสมาชิกเพียงบางคนที่ใชเวลาแสดงความเห็นมากกวาผูอื่น ผูดําเนินการจึงตองใหความสําคัญกับการ
กําหนด “เวลา” และ “ประเด็น” ที่นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู ควรจัดสรรเวลาใหสมาชิกแตละคนมีเวลานําเสนอ
อยางเทาเทียมกันและชี้แจงใหนําเสนออยางตรงประเด็น เพื่อใหใชเวลาไดอยางคุมคา แตทั้งนี้เพื่อไมใหสมาชิก
รู สึ กกดดั น จนเกิ น ไป ผู ดํา เนิ น การควรใช ภ าษาที่สื่อสารทางบวก เพื่อจูงใจในการทํากิจ กรรม เชน ตั้งชื่อ
กิจกรรมวา “5 นาทีทองเพื่อมอบของขวัญ” โดย “5 นาทีทอง” แทนการควบคุมใหพูดนําเสนอไดเพียงคนละ
5 นาที และ “มอบของขวัญ” เพื่อสื่อใหพูดเฉพาะในสาระสําคัญที่เปนประโยชนตอผูอื่น เปนตน นอกจากนี้
อาจใชเทคโนโลยี เชน เครือขายสังคมออนไลน การสรางเว็บไซตเพื่อสนับสนุนการทํางาน เพื่อเพิ่มพื้นที่และ
โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรีย นรูและการบั นทึกผลงาน ทั้งนี้ ไมควรละเลยการบัน ทึกการประชุมเพื่ อ ถอด
บทเรียนและบันทึกการปฏิบัติที่ดี ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางพัฒนาผูเรียน พัฒนาตอยอดเปนนวัตกรรมการ
เรียนการสอน และเกิดเปนองคความรูของสถานศึกษาตอไปได
โดยสรุปแลว ในระยะวางแผน ผูเกี่ยวของตองพิจารณาการจัดกลุมพัฒนาบทเรียนรวมกันให
เหมาะสม กําหนดเปาหมายและแผนงานทั้งระดับสถานศึ กษาและระดับชั้นเรียนที่สอดคลองกัน ในระยะ
ปฏิบัติการสอนตองมุงเนนสังเกตชั้นเรียนเพื่อรวบรวมขอมูลเชิงประจักษของนักเรียนในสภาพการเรียนการ
สอนตามปกติ มิ ใช เ พื่ อประเมิ น การสอนของครู และระยะสะทอนผลควรมีทั้งการประชุมสืบสอบผลการ
ปฏิบัติงานที่มุงเนนการสื่อสารทางบวก การตั้งคําถาม และการสนับสนุนใหครูตัดสินใจปรับปรุงการสอนของตร
ไดดวยตนเอง และการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อชวยจัดระบบความรู ความคิด และเกิดการขยายผลในวง
กวาง
3.3 ปจจัยสนับสนุนสูความสําเร็จในการดําเนินงาน
นอกเหนือจากขอเสนอแนะขางตนแลว การพัฒนาบทเรียนรวมกันจะเกิดผลสําเร็จและนําไปสู
การเกิดชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพในสถานศึกษาได มีปจจัยสนับสนุนหลายประการ ดังนี้
1) การมีสวนรวมและทาทีของผูบริหาร: หากโรงเรียนตองการใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืนใน

การดําเนินงานอยางเต็มกระบวนการ ปจจัยสําคัญ ก็คือ การสนับสนุนจากผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของ
(Wang-lverson และ Yoshida, 2005) มีขอสังเกตว าในกระบวนการทํางานตามวงจรการพัฒนาบทเรี ย น
รวมกันนั้น หากผูอํานวยการโรงเรียนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งรวมกับครูไมวาจะเปน
การวางแผน การสังเกตชั้นเรียน หรือการสะทอนผล พบวา มักสงผลตอเปลี่ยนแปลงไดรวดเร็วขึ้น เนื่องจากครู
จะมีขวัญกําลังใจและความกระตือรือรนในการทํางาน เพราะการเขารวมกิจกรรมของผูบริหารแสดงถึงการให
ความสําคัญกับการดําเนินงาน และเมื่อผูบริหารจัดสรรเวลาในการทํางานวิชาการรวมกับครู ก็ทําใหสามารถ
ชวยสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางตรงจุดและทันทวงทีมากยิ่งขึ้น ในขณะที่หาก
สถานศึกษาใดที่ผูบริหารมีสวนรวมเพียงการมอบนโยบาย การกลาวเปดงาน หรือการมอบหมายงานใหครูฝาย
วิชาการหรือครูแกนนําดําเนินการเองโดยไมเขามารวมกิจกรรมใดเลย การขับเคลื่อนงานและการเปลี่ยนแปลง
มักจะไมปรากฎชัดหรือเกิดขึ้นชา นอกจากนี้ แนวทางการบริหารงานและทาทีของผูบริหารที่มีใจเปดกวาง ให
เกียรติ เปดโอกาสใหครูไดแสดงศักยภาพและใหการสนับสนุนตามความเหมาะสม ชี้ใหตระหนักถึงความสําคัญ
ของงาน วางระบบการทํางานที่กระจายอํานาจและใหมีสวนรวมในบริหาร เชน การกําหนดครูแกนนําในแตละ
ชวงชั้นหรือกลุมสาระฯ อยางชัดเจน การสงเสริมการดําเนินงานในระดับชวงชั้น/กลุมสาระฯ สําหรับโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดใหญ การจัดประชุมทั้งโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ การกําหนดปฏิทินการทํางานที่ชัดเจน
การชวยจัดสรรเวลาโดยจัดตารางสอนใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดหาสถานที่ทํางานใหแกครู
สามารถชวยใหเกิดความสะดวกคลองตัวในการทํางาน ชวยใหครูเปดใจและชวยเสริมพลังอํานาจแกครูได
2) การสื่อสารทางบวกและกลุมสัมพันธ: สถานศึกษาหลายแหงใหขอมูลวาการพัฒนาบทเรียน
ร ว มกั น เป น กิ จ กรรมที่ ใ ห ผ ลดี ส ง ผลต อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมทั้ ง ครู แ ละนั ก เรี ย นได อ ย า งรวดเร็ ว
เปรียบเสมือน “ยาแรง” แตยาแรงมักมี “ผลขางเคียง” กลาวคือ สมาชิกอาจมีสวนหนึ่งคุนชินกับ “การจับผิด
และชี้จุดบกพรอง” มากกวา “การชี้จุดดีเพื่อสรางกําลังใจ” สงผลใหเกิดการสื่อสารที่นําไปสูความขัดแยงได
ดังนั้น การดําเนินงานตามแนวทางนี้จึงควรมีกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ การฝกทักษะการทํางานกลุม
หรือการสื่อสารทางบวกควบคูไปดวย สถานศึกษาสวนหนึ่งไดจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธไดใชแนวคิดการสืบสอบ
แบบชื่นชม (Appreciative Inquiry-Al) แนวคิดอุปนิสัย 7 ประการของผูมีประสิทธิผลสูง (7 Habits) สุนทรีย
สนทนา (Dialogue) หรือแนวคิดจิตตปญญาศึกษา (Contemplative Education) เปนพื้นฐานและควบคูไป
กับการพัฒนาบทเรียนรวมกัน ซึ่งชวยใหเกิดบรรยากาศที่ดีและการทํางานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
บรรยากาศที่ดีจะสงผลตอการเพิ่มจํานวนสมาชิกหรือการขยายวงของชุมชนแหงการเรียนรู ซึ่งถือเปนตัวชี้วัด
ความสําเร็จประการหนึ่งในการสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพได
3) การมีสวนรวมของบุคคลภายนอก: การมีบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเปน
ระยะอยางสม่ําเสมอชวยกระตุนใหสมาชิกเกิดความกระตือรือรนยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากการรวมเติมเต็มความรูและ
เสนอมุ มมองที่ แตกต า งแล ว บทบาทสํ า คั ญของผูรูจ ากภายนอก คือ การรว มมองหาและยกยองจุดดีของ
บุคลากรหรือสถานศึกษาใหเห็นชัดเจน สงเสริมใหสมาชิกมองเห็นจุดดีและเชื่อมั่นในกันและกัน ชี้ใหเห็นวาสิ่ง
ใดคือระบบการทํางานที่ดี และชี้ใหเห็นวาทุกคําถาม ทุกปญหาหรือขอสงสัย บุคลากรในสถานศึกษาสามารถ
ชวยกันหาคําตอบหรือทางออกได ผานทาทีที่เทาเทียม ใหเกียรติ ไมสั่งการ ไมชิงตอบคําถามหรือบรรยาย

ความรู แตใชการชี้แนะโดยการตั้งคําถามใหครูและผูบริหารไดสะทอนตนเอง ใหโอกาสครูไดเปนผูใหคําตอบ
และตั ด สิ น ใจ เพื่ อช ว ยให ส มาชิ ก เห็ น ความสํ า คัญ และให ความเชื่ อ ถื อ กั บ “คนใน” (ครู ผูบ ริห ารภายใน
สถานศึกษา) ซึ่งถือเปนผูที่รูจักเขาใจผูเรียนและสภาพปญหาของสถานศึกษาดีที่สุด ดีกวา “คนนอก” (ผูรูจาก
ภายนอก) ทั้งนี้ เพื่อชวยดึงศักยภาพ ชวยสรางความมั่นใจและความไววางใจในกันและกัน อันจะนําไปสูการลด
ภาวะพึ่งพิงรอคอยความชวยเหลือจากภายนอกและชวยเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานรวมกันอยางยั่งยืน
4) การบูรณาการงานและปรับกระบวนการใหเขากับบริบทการทํางานและวิถีชีวิต: ดวยการ
ดําเนินงานตามแนวทางของชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพและการพัฒนาบทเรียนรวมกันมีความยืดหยุน
สามารถปรับใหเขากับบริบทการทํางานและบูรณาการกับงานตามนโยบายตางๆ ได ดังนั้น เพื่อชวยลดภาระ
งานของครู สมาชิกควรรวมกันวางแผนบูรณาการงานตางๆ เชน งานจากนโยบายตนสังกัดที่อาจเชื่อมโยงสูการ
กําหนดเปาหมายหรือวิธีการพัฒนานักเรียน และรวมกันปรับกิจกรรมการดําเนินงานใหเปนวิถีชีวิตปกติ เชน
โรงเรียนประถมศึกษาแหงหนึ่งไดรวมกันหารือถึงแนวทางการทํางานบนพื้นฐานของกิจกรรมที่โรงเรียนทําอยู
แลว ทําใหโรงเรียนมีแนวความคิดในการจัดวงสนทนาของครูเปน 3 กิจกรรม ที่เรียกวา “บันดาลใจยามเชาก า วเพื่ อ เรี ย นรู - จิ บ ชาพาครู อุ น ใจ (Morning Talk-Learning Walk-Afternoon Tea)” คื อ (1) กิ จ กรรม
บันดาลใจยามเชา เปนวงสนทนาทุกเชาวันจันทรตนสัปดาหที่ใหครูแตละคนมาเลาเรื่องดีดีที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
หรือในโรงเรียนเพื่อสรางแรงบันดาลใจในการทํางานแกกันและกัน (2) กิจกรรมกาวเพื่อเรียนรู เปนกิจกรรมที่
ใหครูไดไปสังเกตชั้นเรียนและสะทอนคิดแกกันและกัน ทั้งในชวงชั้นเดียวกันหรือขามชวงชั้นกันเดือนละ 1 ครั้ง
และ (3) กิจกรรมจิบชาพาครูอุนใจ เปนกิจกรรมที่ใหครูแตละคนนําปญหาในชั้นเรียนของตนโดยเฉพาะปญหา
พฤติกรรมเด็กมาใหเพื่อนครูชวยกันคิดหาทางแกไขเดือนละครั้งหลังเลิกเรียนในบรรยากาศที่ผอนคลายของ
การจิบชากาแฟทานขนมดวยกันในยามบาย เปนตน ซึ่ง Stigler และ Hiebert (1999) เสนอวาการดําเนินงาน
ควรมีเวลาที่สามารถกดําเนินการไดอยางจริงจัง ปราศจากการรบกวนจากภาระงานอื่นอยางนอยสัปดาหละ 2
ชั่วโมง
5) การมีฐานขอมูลเพื่อพัฒนาผูเรียน: สถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดทําฐานขอมูล
เพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ประกอบดวยฐานขอมูลผลสัมฤทธิ์ สภาพปญหาของผูเรียนที่ปรับปรุง
ขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ ฐานขอมูลสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ฐานขอมูลแผนการจัดการเรียนรู
ตลอดจนมี ขอมู ล ครู ส อนดี ในแต ล ะกลุ มสาระฯ ของโรงเรีย นหรือของโรงเรีย นใกลเคีย ง หรือมีฐ านขอมูล
โรงเรียนเครือขายที่มีเปาหมายและปญหารวมกัน ซึ่งจะนําไปสูการทํางานบนพื้นฐานของการมีขอมูล เชิง
ประจักษ การแกไขปญหาไดอยางตรงจุด การมีฐานความรูที่ชัดเจนและการเกิดเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน
บทสรุป
การพัฒนาบทเรียนรวมกันที่มีขั้นตอนการดําเนินงานเปนรูปธรรม ถือเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการสราง
ชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพได แตทั้งนี้ตองอาศัยการสรางความเขาใจและการดําเนินงานอยางถูกตอง การ
ใช เ ทคนิ ควิ ธี ตามข อเสนอแนะ การจั ดป จ จัย สนับ สนุน และการปรับ แนวทางการดําเนิน งานใหเหมาะสม

สอดคลองกับบริบทการทํางานและวิถีชีวิตจริงของครู จึงจะเกิดผลสําเร็จที่ครู ศิษย และผูเกี่ยวของทุกฝายได
เรียนรูและพัฒนารวมกันอยางแทจริง อยางไรก็ดี การพัฒนาบทเรียนรวมกันมิไดเปนแนวทางที่ดีที่สุด หรื อ
สมบูรณแบบที่สุดในการสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพหรือการพัฒนาการเรียนการสอน ดวยเพราะการ
สรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพมิไดมีสูตรสําเร็จตายตัวที่ใชไดกับทุกกลุม ทุกสถานศึกษา สมาชิกชุมชน
ตองรวมกันแสวงหา คัดเลือก หรือผสมผสานวิธี/แนวทางการดําเนินงานใหสอดรับกับบริบท เปาหมาย จุดเนน
และตนทุนทางทรัพยากรที่แตกตางกันของแตละสถานศึกษาและแตละพื้นที่ จึงจะกอใหเกิดวัฒนธรรมองคกร
ที่สามารถชวยสราง “ครูเพื่อศิษย” ไดอยางแทจริงและยั่งยืน
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