การพัฒนารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนา
บทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
DEVELOPMENT OF A SUPERVISION MODEL USING PROFESSIONAL
LEARNING COMMUNITY WITH LESSON STUDY APPROACH TO ENHANCE ACTIVE
COLLABORATIVE LEARNING MANAGEMENT ABILITY OF PRE-SERVICE SCIENCE
TEACHERS OF A RAJABHAT UNIVERSITY.

ฐาปนา จ้อยเจริญ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2563

การพัฒนารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนา
บทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ฐาปนา จ้อยเจริญ

ปริญญานิพนธ์นีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี การศึกษา 2563
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

DEVELOPMENT OF A SUPERVISION MODEL USING PROFESSIONAL
LEARNING COMMUNITY WITH LESSON STUDY APPROACH TO ENHANCE ACTIVE
COLLABORATIVE LEARNING MANAGEMENT ABILITY OF PRE-SERVICE SCIENCE
TEACHERS OF A RAJABHAT UNIVERSITY.

THAPANA CHOICHAROEN

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of DOCTOR OF EDUCATION
(Science Education)
Science Education Center, Srinakharinwirot University
2020
Copyright of Srinakharinwirot University

4
ปริญญานิพนธ์
เรือ่ ง
การพัฒนารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ของ
ฐาปนา จ้อยเจริญ
ได้รบั อนุมตั ิจากบัณฑิตวิทยาลัยให้นบั เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตั รชัย เอกปั ญญาสกุล)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
.............................................. ที่ปรึกษาหลัก
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินนั ท์ พฤกษ์ประมูล)

.............................................. ประธาน
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ ายคาตา)
.............................................. กรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์)

ง
บทคัดย่อภาษาไทย

ชื่อเรื่อง

ผูว้ ิจยั
ปริญญา
ปี การศึกษา
อาจารย์ท่ปี รึกษา

การพัฒนารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ฐาปนา จ้อยเจริญ
การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต
2563
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนินนั ท์ พฤกษ์ประมูล

การวิจยั นีเ้ ป็ นการวิจยั และพัฒนามีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารู ปแบบการนิเทศตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่าน
ชุมชนแห่งการเรีย นรู ท้ างวิชาชี พ เพื่ อ ส่งเสริมความสามารถในการจัด การเรียนรู ร้ ่วมกันเชิ งรุ กของนักศึกษาครู วิทยาศาสตร์ 2) เพื่ อศึกษา
ความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กของนักศึกษาที่ได้รบั การนิเทศด้ วยรู ปแบบการนิเทศฯ ที่พฒ
ั นาขึน้ ผูร้ ว่ มวิจัยเป็ นนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 12 คน ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในโรงเรียน 3 แห่ง ครู พ่ีเลีย้ ง 4 คน อาจารย์นิเทศก์ 4 คน
ผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ 4 คน วิธีดาเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนารู ปแบบการนิเทศ และ ระยะที่
2 การศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กของนักศึกษาที่ได้รบั การนิเทศด้วยรู ปแบบการนิเทศที่พฒ
ั นาขึน้ เก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงปริมาณ โดยเครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก และแบบสังเกตชัน้ เรียน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหา ค่าร้อยล่ะ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพผูว้ ิจยั รายงานเป็ นแบบกรณีศึกษา 3 กรณีศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกด้วยแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง การศึกษาเอกสารแผนการจัดการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู แ้ ละการสังเกตการจัดการเรียนรู ใ้ นชัน้
เรียน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา ผลการวิจยั มีดงั นี ้ 1. รู ปแบบการนิเทศตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรู ท้ างวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุกของนักศึกษาครู วิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ
1) องค์ประกอบด้านบุคคล ได้แก่ นักศึกษาผูพ้ ฒ
ั นาบทเรียน นักศึกษาคูร่ ว่ มพัฒนาบทเรียน ครู พ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศก์ และผูบ้ ริหารสถานศึกษา
หรือผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ และ2) องค์ประกอบด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน คือ 2.1) ขัน้ เตรียมผูน้ ิเทศและ
ผูร้ บั การนิ เทศ 2.2) ขั้นปฏิ บัติการนิ เทศ ซึ่งดาเนิ นการ 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ปัญ หา และการเตรียมการออกแบบการจัดการ
เรียนรู ้ ระยะที่ 2 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ ระยะที่ 3 การปฏิบตั ิการจัดการเรียนรู ้ และสังเกตชัน้ เรียน ระยะที่ 4 สะท้อนคิด และ ระยะที่ 5
การปรับปรุ งบทเรียน และ 2.3) ขัน้ อภิปราย และสรุ ปการนิเทศ 2. นักศึกษาที่ได้รบั การนิเทศด้วยรู ปแบบการนิเทศฯ นีม้ ีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กในวิชาวิทยาศาสตร์สงู ขึน้ ทัง้ ด้านการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใ้ นชัน้ เรียน
โดยนักศึกษาทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กในระดับสูง ภายในการนิเทศครัง้ ที่ 3 3. กรณีศึกษาทัง้ 3
กรณี ศึก ษา มี การเปลี่ ย นแปลงความสามารถในระดับ สูง โดยด้านการออกแบบเขี ยนแผนการจัด การเรีย นรู ร้ ่วมกันเชิ งรุ ก เป็ น ผลมาจาก
คาแนะนาจากชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพในระยะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ ร่วมกับระยะปรับปรุ งบทเรียน ส่วนด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนเป็ นผลมาจากคาแนะนาในระยะการปฏิบตั ิการจัดการเรียนรูแ้ ละสังเกตชัน้ เรียน ร่วมกับระยะสะท้อนคิด
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The purposes of this research and development design study are as follows: (1) to develop a supervision
model using a Professional Learning Community with a Lesson Study Approach to enhance active collaborative learning
management ability of pre-service science teachers; and (2) to determine the effects of the supervision model on the active
collaborative learning management abilities of pre-service science teachers. The research participants included 12 pre-service
science teachers from Rajabhat University, who had teaching experience in three schools, four mentor teachers, four teaching
supervisors and four learning management experts. The methodology consisted of two phases: the development of the
supervision model and determining active collaborative learning management ability of pre-service science teachers, supervised
by the model developed in this research. The quantitative data were collected with collaborative learning lesson plans and inclass observation evaluation forms. The descriptive statistics including percentage, mean and standard deviation were
analyzed. For qualitative data, the analysis was based on three case studies incorporating a semi-structured interview protocol
for in-depth interviews, lesson plans, teaching and learning media, and in-class learning management observations. The content
analysis was then utilized. The research results were as follows: (1) a supervision model using professional learning community
with the lesson study approach to enhance the active collaborative learning management ability of pre-service science teachers,
with two key components: (1) individual components, consisting of a model, pre-service teacher who developed lessons, a
buddy teacher or partner of the model teacher, mentor, supervisor, and school administrators or experts in science learning
management; and (2) the process components consisted of three steps: (2.1) preparation, (2.2) supervision operation, including
five phases: (1) problem analysis and lesson design, (2) writing lesson plans; (3) teaching and classroom observation; (4)
reflection and feedback; and (5) lesson redesign; and (2.3) discussion and conclusion; (2) pre-service teachers supervised with
the developed supervision model demonstrated higher abilities in managing active collaborative learning terms of designing and
writing lesson plans and conducting learning activities in science subject. All pre-services teachers showed high-level changes
in their abilities to manage active collaborative learning within the third supervision of instruction; (3) high-level changes in their
abilities in designing and writing lesson plans, and conducting learning activities as illustrated in the three case studies were due
to the suggestions from the professional learning community in the stages of writing lesson plans and lesson redesign. Their
abilities changed in conducting activities as well as the consequences of recommendations from professional learning
community in the stages of teaching and class observing and reflection and feedback.

Keyword : Pre-service teacher, Professional learning community, Supervision
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ศาสตราจารย์ ดร.ชนินนั ท์ พฤกษ์ประมูล อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ซึง่ ได้ให้การชีแ้ นะแนวทาง
ให้คาแนะน า ตลอดจนให้ก ารปรึกษาในการแก้ไขปั ญ หาต่ าง ๆ อัน เป็ น ประโยชน์ต่อการท างาน
ปริญ ญานิ พ นธ์ ด้วยความเอาใจใส่เป็ น อย่างดี ทั้งยังให้การอบรม และเป็ น แบบอย่างที่ ดีในการ
ท างาน ผู้วิ จัย ซาบซึ ง้ ในความเมตตากรุ ณ า และความเอื ้อ อาทรที่ ท่ า นมอบให้ และขอกราบ
ขอบพระคุณด้วยใจมา ณ โอกาสนี ้
กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ ายคาตา ประธานกรรมการสอบปริญญา
นิ พ นธ์ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ธี รพงษ์ แสงประดิ ษ ฐ์ กรรมการสอบปริญ ญานิ พ นธ์ ที่ ก รุ ณ าให้
คาแนะนาในการปรับปรุงปริญญานิพนธ์ฉบับนีใ้ ห้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้
กราบขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิทกุ ท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือวิจยั และ
ให้ขอ้ คิดเห็นอันเป็ นประโยชน์ตอ่ งานปริญญานิพนธ์นี ้
กราบขอบพระคุณ มหาวิท ยาลัยราชภัฎ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ที่ให้โอกาสผูว้ ิจยั ในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนให้ทุนการศึกษา และทุกสนับสนุนการทา
วิทยานิพนธ์แก่ผวู้ ิจยั ทาให้ผวู้ ิจยั สามารถดาเนินงานได้อย่างเป็ นอย่างดีเสมอมา
กราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ้ วิธีคิด จริยธรรม และ
ประสบการณ์แก่ผูว้ ิจัยมาแต่หนหลัง ซึ่งเป็ นแนวทางในการทางาน และการดาเนินชีวิตของผูว้ ิจัย
เสมอมา
ท้ายที่สุด กราบขอบพระคุณคุณพ่อ และคุณแม่ ที่ดูแล ห่วงใย และให้การสนับสนุนเป็ น
อย่างดีเสมอมา ตลอดจนขอบคุณ น้องสาว เพื่อน ๆ และน้อง ๆ บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ให้ความช่วยเหลือ และให้กาลังใจเสมอมา
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นนโยบายที่นานาประเทศต่างให้ความสาคัญ ดังจะเห็นได้
จากรายงานประจาปี 2019 ของธนาคารโลก (World Bank) และ สานักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) ที่นาเสนอการดาเนินงานของ
ประเทศในกลุม่ สมาชิกทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษาในฐานะเป็ นเครื่องมือสาคัญ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซ่งึ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู ้เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชากรของ
ประเทศมีความรู ้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี มีศกั ยภาพในการทางาน มีวฒ
ั นธรรมในการทางานร่วมกับ
ผูอ้ ่ืน มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สภาพแวดล้อม การก่อการร้าย เพื่ อให้การ
ขั บ เคลื่ อ นวิ ท ยาการ สั ง คม และเศรษฐกิ จ มี ค วามก้ า วหน้ า (Ranis and Steward, 2000;
Lengfelder, 2016; World Bank Group, 2019) ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก จึงตระหนักถึง
การพัฒนาคนผ่านการขับเคลื่อนการศึกษา โดยจากการรายงานขององค์กรเพื่อความร่วมมือและ
พั ฒ นาการทางเศรษฐกิ จ (Organization for Economic Co-operation and Development:
OECD) ในปี 2013 และ 2018 กล่าวถึงนโยบายในการพัฒนาการศึกษาของประเทศในทวีปยุโรป
เอเชีย และออสเตรเลีย มีเนื อ้ หาสรุ ปได้ใน 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมระบบ
บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเป็ นผูน้ าในเรือ่ งการสอน และสภาพแวดล้อมใน
การเรียนรู ้ 2) การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั สามารถพัฒนาผูเ้ รียนให้มี
ทักษะขัน้ พืน้ ฐานเหมาะสมกับการทางานในอนาคต 3) การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูสคู่ วาม
เป็ นครู ท่ี มีความเชี่ ยวชาญในวิชาชีพ (OECD, 2018) ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นนี ส้ อดคล้องกับการแนว
ขับเคลื่อนภาคการศึก ษาของประเทศไทยตามยุท ธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ซึ่งกาหนด
วิสยั ทัศน์ดา้ นการศึกษา คือ 1) การพัฒนาสถานศึกษา ให้มีศกั ยภาพในการจัดการเรียนการสอน
2) การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู ้ ที่สง่ เสริมทรัพยากรบุคคลในทุกมิติทกุ ช่วงวัย ให้เป็ น
คนเก่ ง คนดี มี คุณ ภาพ มี ค วามรู ้ มี ทัก ษะ เจตคติ สามารถน าความรู ไ้ ปใช้ป ระโยชน์ สร้า ง
นวัตกรรม ตลอดจนมีทกั ษะจาเป็ นที่พลเมืองควรได้รบั การพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ 21 และการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 3) การผลิต และการ
พัฒนาครูให้มีศกั ยภาพในการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ และเหมาะสม
กับบริบทสังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลก (สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, ม.ป.ป.;
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สานัก วิจัย ทางการศึก ษา, 2559; สานักงานเลขานุก ารคณะกรรมการยุท ธศาสตร์ช าติ , 2560;
วัฒนา หงสกุล, 2561; สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562)
จากวิสัย ทัศน์ด า้ นการศึก ษาในประเด็ น การผลิตและพัฒ นาครู ถื อได้ว่า การพัฒ นา
วิชาชี พ ครู (Professional development) มี ความสาคัญ และจาเป็ น ต้องได้รบั การพัฒ นาอย่าง
ต่อเนื่อง ทัง้ นีเ้ พราะการจัดการเรียนรู ท้ ่ีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ และส่งเสริม ทักษะในศตวรรษที่ 21
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาตินนั้ จะบรรลุผลหรือไม่คณ
ุ ภาพครูถือเป็ นสิ่งสาคัญ เพราะหากครู มีความ
คลาดเคลื่อนทางมโนทัศน์ ขาดความเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู ้ ไม่สามารถวิเคราะห์มาตรฐานการ
เรียนรู ้ ไม่สามารถออกแบบและประเมินการเรียนรู ไ้ ด้อย่างเหมาะสม ก็จะทาให้การจัดการเรียนรู ้
และการพัฒนาการศึกษาเกิดความล้มเหลว (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558)
ในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาครู ให้มี ค วามสามารถในการจัด การเรีย นรู เ้ พื่ อ
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 นัน้ ครู วิทยาศาสตร์ถือว่ามีบทบาทสาคัญ เพราะวิชาวิทยาศาสตร์
เป็ นวิชาหนึ่งที่ มีความสอดคล้องกับพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผูเ้ รียนให้สงู ขึน้ ธรรมชาติ
ของรายวิชาส่งเสริมความสามารถในการสืบเสาะแสวงหาความรู ้ อันเป็ นแนวทางสาคัญในการต่อ
ยอดความรู ้ คิดค้นนวัตกรรม และเป็ นแนวทางในการเรียนรู ต้ ลอดชีวิต ทั้งยังฝึ กการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ฝึ กทักษะทางสารสนเทศและเทคโนโลยี (ประสาท เนื องเฉลิม, 2558; Flick and
Lederman, 2004; Demirel, 2009) อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนรู ว้ ิชาวิทยาศาสตร์ของประเทศ
ไทยในปั จจุบัน กาลังประสบปั ญ หาด้านผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย นวิท ยาศาสตร์ท่ี อยู่ในระดับต่ า
คุณภาพการศึกษาในรายวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับต่าเมื่อเทียบกับระดับสากล ไม่สามารถแข่งขัน
ในระดับโลกได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2558) ดังปรากฏในคะแนน
การสอบโปรแกรมการประเมิน สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Program for International
Assessment: PISA) ที่ สะท้อนว่าผูเ้ รียนขาดความสามารถในการคิดและการพัฒ นานวัตกรรม
ด้วยตนเอง เนื่ อ งจากได้รบั การสอนผ่านการจัด การเรียนรู เ้ ชิ งรับ (Passive learning) ซึ่งครู ใน
ปั จจุบนั ยึดติดกับเนือ้ หาวิชา และเน้นการบรรยายซึ่งไม่ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ม่งุ เน้น
การจัด การเรีย นรู เ้ ชิ ง รุ ก (Active learning) เพื่ อ พัฒ นาผู้เรีย นให้มี ค วามสามารถในการเสาะ
แสวงหาความรูแ้ ละสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,
2558)
นอกจากสภาพการจัดการเรียนรู ข้ องครู ในปั จจุบันแล้ว ปั ญ หาประการสาคัญคือ การ
ผลิตและพัฒนาครูท่ียงั ไม่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการจัดการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ท่ีเน้น
การจัด การเรีย นรู เ้ ชิ งรุ ก ได้อ ย่า งเต็ ม ที่ (คณะกรรมการอิ ส ระเพื่ อ การปฏิ รูป การศึก ษา, 2562)
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ซึ่งปั ญ หาดังกล่าวนี เ้ ป็ น ประเด็น สาคัญ ที่ กาลังมี การศึกษาวิจัยเพื่ อน าไปสู่การแก้ปัญ หา โดย
นักวิชาการทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งมีการเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการใช้ การ
จัด การเรีย นรู ร้ ่ว มกัน เชิ ง รุ ก (Active collaborative learning) ในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ (Jhonson,
Jhonson and Smith, 1998; Gehringr 2016; Mcneil, 2019; พิ ม พั น ธ์ เดชะคุ ป ต์ และพเยาว์
ยินดีสุข, 2561) ทัง้ นี ้ การจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ ก หมายถึง แนวการจัดการเรียนรู ท้ ่ีผูเ้ รียนมี
บทบาทร่วมกันช่วยเหลือกันในการปฏิบตั ิ กิจกรรมการเรียนรู อ้ ย่างกระตือรือร้น ผ่านการร่วม คิด
ร่วมทา ร่วมค้นคว้า จนสามารถสร้างความรูห้ รือสรุปความรูด้ ว้ ยตนเอง (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพ
เยาว์ ยิ น ดี สุข, 2561) ซึ่งการจัด การเรีย นรู ล้ ัก ษณะนี ส้ ามารถพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย น
ส่งเสริมคุณ ภาพการศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และการพัฒ นาทักษะที่จาเป็ น การคิดและ
พัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาครู วิทยาศาสตร์ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู ใ้ ห้
สอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ ทัง้ เป็ นไปตาม มาตรา 61 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ คือ ซึง่ เป็ นแนวทางการจัดการเรียนรูท้ ่ีฝึกฝนผูเ้ รียนให้เกิดการเรียนรูจ้ ากการลง
มือปฏิบตั ิกิจกรรมร่วมกันกับผูอ้ ่ืน ส่งเสริมทักษะทางสังคม มีการใช้ทกั ษะการสื่อสาร การคิดขัน้ สูง
การสืบค้นข้อมูล เพื่อการแก้ปัญหา จนพัฒนาเป็ นความสามารถในการเป็ นผูส้ ร้างนวัตกรรมได้ อัน
จะนาไปสูผ่ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณภาพการศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์ให้สงู ขึน้ ตามไปด้วย
(ประสาท เนื องเฉลิม , 2558; พิ ม พัน ธ์ เดชะคุป ต์, 2560; พระราชบัญ ญั ติ ก ารศึก ษาแห่ งชาติ ,
2562; Muraya and Kimamo, 2011 และ Herrmann, 2013)ตัวอย่างของการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกัน
เชิงรุก ที่มีตอ่ คุณภาพการศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์ เช่นงานวิจยั ของนักวิชาการทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศพบว่าการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกช่วยให้ผเู้ รียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ สามารถ
พัฒ นามโนทัศน์ มีทักษะการทางานเป็ นทีม ส่งเสริมการอภิปราย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึน้ ตลอดจนเกิดการเรียนรู อ้ ย่ างยั่งยืน (ฟาติฮะห์ อุตสาห์ราชการ, 2558; สุดารัตน์ เกียรติจรุ ง
พันธ์ ศรัณย์ ภิบาลชนม์ และ สมสิริ สิงห์ลพ, 2560; ฐนัส มานุวงศ์, 2562; สุทธิพงษ์ สุพรม, 2561
และ Mehta and Kulsherestha, 2014)
อย่างไรก็ ตาม ในระยะเวลาที่ ผ่านมาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ย วข้อ ง
พบว่า การจัดการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ในชัน้ เรียนของประเทศไทยยังขาดการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกัน
เชิงรุ กอย่างจริงจัง ดังจะเห็นได้จาก รายงานการวิจยั ของ สุภทั รา ภูษิตรัตนาวลี (2560) ที่รายงาน
สภาพการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก พบว่าผูส้ อนยังจัดการเรียนรู แ้ บบเดิม หรือพยายามจัดการ
เรียนรู เ้ ชิงรุ ก แต่ทาได้ไม่เต็มที่เนื่องจากการขาดความรู ค้ วามเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก รวมทัง้ ขาดความเข้าใจในการเลือกวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม จึงทา
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ให้ไม่ประสบความสาเร็จในการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก และขาดความมั่นใจในการจัดการเรียนรูร้ วมถึง
ขาดความมั่น ใจในการให้ค าแนะน าเพื่ อ นครู แ ละนัก ศึก ษาฝึ ก ประสบการณ์วิ ช าชี พ ครู ท าให้
นัก ศึก ษาไม่ ได้รบั การพัฒ นาการจัด การเรีย นรู เ้ ชิ ง รุ ก ในระหว่างการฝึ ก ประสบการณ์วิ ช าชี พ
(สุรกานต์ จังหาร และคณะ, 2554 และ Himdad, 2016) ปั ญ หาดังกล่าวจาเป็ นต้องได้รบั การ
พัฒนา เพราะนอกเหนือจากจะเป็ นการยกระดับประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูซ้ ง่ึ ส่งผลโดยตรง
ต่อคุณภาพผูเ้ รียนแล้ว ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกดังที่กล่าว
มาแล้วนัน้ ยังส่งผลกระทบต่อนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ฝึกปฏิบตั ิการสอนในโรงเรียน
ด้วย เนื่องจากนักศึกษายังขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก และยังอยู่ในขัน้ ที่
ต้องได้รบั การดูแลโดยอาจารย์นิเทศก์และครู พ่ีเลีย้ ง ผ่านระบบการนิเทศก์ ที่มีการสอนงานและ
การเป็ นพี่เลีย้ ง (พิทยา อินทุรตั น์, 2557; ภานุพนั ธ์ ขันธะ, 2560 และณัฐพร สุดดี, 2561;) ดังนัน้
การขาดการแนะน าที่ ถูก ต้องจากครู พ่ี เลีย้ ง รวมถึงการได้รบั คาแนะน าที่ ไม่เป็ น ไปในแนวทาง
เดียวกันจากอาจารย์นิเทศก์และครู พ่ีเลีย้ งอันเป็ นผลจากความเข้าที่ท่ีไม่ตรงกัน และการขาดการ
ประสานงานกันระหว่างครู พ่ีเลีย้ งและอาจารย์นิเทศก์ ตลอดปฏิสมั พันธ์ระหว่างอาจารย์นิเทศก์
ครู พ่ีเลีย้ ง และนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ทาให้นกั ศึกษามีความสามารถจากัดในการ
จัด การเรีย นรู ร้ ่ว มกัน เชิ ง รุ ก ตามไปด้ว ย (วิ ภ าฤดี วิ ภ าวิ น , กิ ต ติ ธัช คงชะวัน , ชวนพิ ศ ชุม คง,
ศรีองั คาร ถาวโรฤทธิ์, 2547; นฤมล ยุตาคม และ ธีรศักดิ์ วีระภาสพงษ์, 2556) ผนวกกับปั ญหาใน
การจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ท่ีมีอยูเ่ ดิม คือ การขาดทักษะในการวางแผนการเรียนรู ้ ทักษะในการ
จัดการเรียนรู ้ และทักษะในการประเมินผลการเรียนรู ้ ทาให้นกั ศึกษาขาดความมั่นใจในการจัดการ
เรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ในลักษณะการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุ ก ส่งผลให้นกั ศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู ยงั คงจัดการเรียนรู เ้ ชิงรับที่เน้นการบรรยาย ไม่จัดการเรียนรู ด้ ว้ ยการสืบเสาะแสวงหา
ความรู ้ และการเรี ย นรู เ้ ชิ ง รุ ก แบบรวมพลัง (เอมอร วัน เอก , นฤมล ยุ ต าคม และ ธี ร ศัก ดิ์
วีระภาสพงษ์, 2556; ภานุพนั ธ์ ขันธะ, 2560)
จากปั ญหาในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กของครู ซ่ึงมีเหตุผลสาคัญจากการขาด
ความรู ค้ วามเข้าใจที่ถูกต้อง ขาดทักษะในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก ตลอดจนขาดการเห็น
ความสาคัญของการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กในวิชาวิทยาศาสตร์ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อความรู ้
ทักษะ และเจตคติของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ดว้ ยนัน้ มีนกั วิชาการเสนอแนวทางใน
การแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการใช้กระบวนการนิเทศเพื่อการเสริมสร้างความรู ้ ทักษะ ตลอดจน
ค่านิยม และการทางานร่วมกันในการทางานเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกัน
เชิ ง รุ ก (Darishah, P., Daud, Y. and Omar Fauzee, M.S., 2017 และ OECD, 2009) ทั้ ง นี ้
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Gordon (2020) และ Eleanor (2019) รายงานว่ากระบวนการนิเทศที่เหมาะสมจะสามารถพัฒนา
ความรู ้ ทัก ษะ และเจตคติ ข องครู ในการพัฒ นาตนเองในประเด็ น นี ้ได้ และการนิ เทศนี ้ยัง มี
ความสาคัญ ส่งผลต่อคุณ ภาพของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ ครู เป็ น อย่างมาก เพราะ
ประสิทธิ ภาพในการนิเทศนั้น ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ ก
รวมถึงความสามารถในการปฏิบตั ิงานครู ดา้ นอื่น ๆ ตลอดจนเจตคติต่อวิชาชีพครู อันจะส่งผล
เกี่ยวพันไปถึงคุณภาพของครู ในอนาคต (วัชรา เล่าเรียนดี, 2556; สวนีย ์ เสริมสุข และสุขแก้ว คา
สอน 2560; ศุภวรรณ สัจจพิบลู , 2562; Murata,2011; Carol, 2012 และ UNESCO, 2015)
แต่เมื่อพิจารณาถึงรู ปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ท่ีมีอยู่ใน
ปั จจุบัน นั้น เป็ น การนิ เทศแบบคลินิ ก ที่ มี ลัก ษณะของการมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ระหว่าง ครู พ่ี เลี ย้ ง กับ
นักศึกษา และ อาจารย์พ่ีเลีย้ งกับนักศึกษา โดยการชีแ้ นะแนวทางให้ปฏิบตั ิตาม (พุทธชาด แสน
อุบล, ประชุม รอดประเสริฐ และสถาพร พฤฑฒิกุล, 2561; พรรณทิพย์ เกษเจริญคุณ, 2559) ทา
ให้นกั ศึกษาไม่ได้ฝึกคิดฝึ กออกแบบการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยตนเองเท่าที่ควร จึงไม่สามารถประยุกต์
คาแนะนาและความรู ม้ าออกแบบการจัดการเรียนรู ข้ องตนเองได้ และอาจทาให้ผรู้ บั การนิเทศมี
ทัศนคติ เชิ งลบต่ อการนิ เทศ ทั้งกิ จกรรมการนิ เทศส่วนใหญ่ เป็ น การเยี่ ยมห้อ งเรียน ซึ่งไม่เป็ น
รูปแบบที่แน่นอน และขาดความต่อเนื่อง อีกทัง้ ยังขาดเครือ่ งมือที่เหมาะสมกับการนิเทศ (สามารถ
ทิมนาค, 2553; เก็จกนก เอือ้ วงศ์, 2555; ปฏิวตั ิ แก้วรัตนะ, 2558; Brandon et. al. 2018)
จากความไม่ชัด เจนและข้อ จากัด ต่าง ๆ ของการนิ เทศดังที่ ก ล่าวมาแล้วนั้น ท าให้มี
นักวิชาการพยายามศึกษาการพัฒนารู ปแบบการนิเทศเพื่อการพัฒนานักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีขอ้ เสนอเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารู ปแบบโดยการใช้ ชุมชน
แห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ ซึ่งมีแนวคิดพืน้ ฐานคือ 1) การมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน 2) การ
รับผิดชอบการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนร่วมกัน 3) การสืบสอบเพื่อสะท้อนผลการปฏิบตั ิงาน 4) การเรียนรู ้
ร่ว มกั น 5) การส่ ง เสริม ความสัม พั น ธ์ และการจัด โครงสร้า งบุ ค ลากร (Hord, Roussin and
Sommers, 2009) ซึ่งสามารถเติมเต็มข้อด้อยของการนิเทศ เช่น มีการสร้างความร่วมมือกันใน
การนิเทศจากผูน้ ิเทศหลากหลาย ทัง้ จากครู พ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศก์ ผูบ้ ริหาร ผูเ้ ชี่ยวชาญมาเติม
เต็มประเด็นมุมมอง การให้คาแนะนา และความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ิเทศก์ และผูร้ บั การนิเทศ มีการ
ร่วมกัน วางแผน การท างาน แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ สะท้อนคิด เพื่ อฝึ กการฝึ กคิดฝึ กออกแบบการ
จัดการเรียนรู ้ และสามารถประยุกต์คาแนะนา และความรู ไ้ ปออกแบบการจัดการเรียนรูข้ องตนเอง
ได้ ตลอดจนกระบวนการทางานอย่างต่อเนื่อง และเป็ นระบบของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
เพื่อแก้ไขปั ญ หาการนิเทศที่ ไม่เป็ นรู ปแบบที่ แน่นอน และขาดความต่อเนื่ อง (ภานุพันธ์ ขันธะ,
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2560; ศยามน อิน สะอาด ฐิ ติย า เนตรวงษ์ และศิวนิ ต อรรถวุฒิ กุล , 2560; เอกสิท ธิ์ กอบก า,
2560; Jacob and Yendel-Hoppey, 2010 และ Shirrell and Hopkins, 2016)
แม้ว่าจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจะได้ขอ้ มูลที่มีแนวโน้มว่าชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้ างวิชาชีพสามารถส่งเสริมการนิเทศเพื่อพัฒนาครูได้แต่จากการศึกษาเอกสารยังไม่พบ
การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ที่ม่งุ พัฒนาการจัดการ
เรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู มาก่อน ผูว้ ิจยั จึงเกิดความสนใจที่จะ
นาชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพไปเสริม กับการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนรูข้ องนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ซึง่ เมื่อผูว้ ิจยั ศึกษารายละเอียดของ
กระบวนการซึ่งชุม ชนแห่ งการเรีย นรู ท้ างวิ ชาชี พ ใช้เป็ น เครื่อ งมื อ ในการพัฒ นาครู มี ได้ห ลาย
กระบวนการ เช่น กระบวนการตามวงจรเดมิ ง (Deming cycle) กระบวนการวิจัย และพัฒ นา
(Research and development) และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study) ซึ่งในบริบทของ
การพัฒนานักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์นนั้ แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
เป็ นแนวคิดที่มีความเหมาะสมกับการใช้เป็ นกระบวนการในการพัฒนานักศึกษาผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้ างวิชาชีพ ทัง้ นีเ้ พราะการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเป็ นกระบวนการในการทางานร่ วมกัน
กันของครู รวมถึงนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานการณ์ท่ีเป็ นชัน้ เรียนจริง โดยมีการ
วางแผนการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกัน มีการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียนในชัน้ เรียน มีการ
ประเมินผลและให้ขอ้ มูลป้อนกลับเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม (ปริณดา
ลิม ปนานนท์ พรหมรัต น์ และพรเทพ จัน ทราอุก ฤษฏ์, 2561 และชาริณี ตรีวรัญ ญู , 2550) ซึ่ง
แนวทางของการพั ฒ นาบทเรี ย นร่ว มกั น นี ้ส อดคล้อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ท่ีม่งุ พัฒนานักศึกษาในบริบทของการปฏิบตั ิงานจริง (ชาริณี ตรีวรัญญู,
2550) จึงทาให้การพัฒนาบทเรียนร่วมกันนีช้ ่วยเติมเต็มการทางานของชุมชนแห่งการเรียนรูใ้ นการ
พัฒนานักศึกษาครู ได้ อีกทัง้ ธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์มีความเฉพาะ แตกต่างจากวิชาอื่น
และทักษะกับประสบการณ์ของนักศึกษาเองยังมีอยู่อย่างจากัด การนาชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ าง
วิชาชีพมาใช้จึงต้องพิจารณากระบวนการที่มีความเหมาะสมมาใช้เป็ นเครื่องมือในการพัฒ นา
สอดคล้องกับ เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล (2560); สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) และ
พิมพันธ์ เดชะคุปค์ และพเยาว์ ยินดีสขุ (2561) ซึ่งเสนอกระบวนการที่เหมาะสมกับสาหรับการ
พัฒนาครู วิทยาศาสตร์ คือการใช้แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ซึ่งมีหลักการอยู่บนฐานคิด
ตามวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ สามารถพัฒ นาความสามารถในการจัด การเรีย นรู ข้ องครู และ
นักศึกษาครู ให้เป็ นครูท่ีมีความรูผ้ นวกวิธีสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกที่
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ได้จากการทางานร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมพัฒนาบทเรียน เกิดความตระหนักในการพัฒนาการสอน
รวมถึงพัฒนาผูบ้ ริหารในระดับต่าง ๆ ผูน้ ิเทศก์ อาจารย์นิเทศก์ ให้สามารถนิเทศ พร้อมบริหารงาน
วิ ช าการ และท างานวิ จัย ได้ อี ก ทั้ง สามารถสร้า งวัฒ นธรรมองค์ก รที่ มี ส่ ว นร่ว มและมี ค วาม
รับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาการเรียนรู ้ ลดความขัดแย้งระหว่างผูน้ ิเทศก์กบั ผูร้ บั การนิเทศ และ
ข้อจากัดของการนิเทศได้ทางหนึ่ง ซึง่ ส่งผลให้พฒ
ั นาทัง้ ความรู ้ ทักษะ และเจตคติของผูเ้ รียนได้ ทัง้
ยังสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 ที่เน้นการพัฒนาการนิเทศภายในโดย
อาศัย กระบวนการการสอนงาน การเป็ นพี่เลีย้ ง และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้ างวิชาชีพ และสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดของผูว้ ิจยั คือยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการพัฒนาการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดคือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เกี่ยวกับการ
ผลิต พัฒนาครู และคือ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ที่เน้นการ
ขับ เคลื่ อ นการผลิ ต และพัฒ นาครู โดยการใช้ชุม ชนแห่ ง การเรีย นรู ท้ างวิ ช าชี พ (Professional
Learning Community: PLC) ในการขับ เคลื่ อ นการผลิ ต และพัฒ นาครู และยกระดับ คุณ ภาพ
ทางการศึกษา (สานักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ, 2561)
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาสภาพการนิเทศนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏโดยเฉพาะการนิเทศนักศึกษาครู วิทยาศาสตร์ยงั เป็ นไปในลักษณะของการ
นิเทศแบบคลินิกที่เน้นการให้คาแนะนาให้ปฏิบตั ิตามที่อาจารย์นิเทศก์และครู พ่เี ลีย้ งเห็นสมควร ซึง่
ไม่ได้สง่ เสริมการออกแบบการเรียนรูโ้ ดยตัวนักศึกษาเอง ซา้ ยังอาจทาให้นกั ศึกษาเกิดความเครียด
และทัศคติท่ีไม่ดีต่อวิชาชีพอันเกิดจากการนิเทศที่ไม่เป็ นกัลยาณมิตร (ฐาปนา จ้อยเจริญ และช
นินันท์ พฤกษ์ประมูล, 2563; ขนิษฐา หินอ่อน, สุรพันธ์ ตันศรี วงษ์, 2558; วิภาฤดี วิภาวิน และ
คณะ , 2547 และนาตยา ภัทรแสงชัย, 2519)
จากนโยบาย และสภาพการนิเทศนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในปั จจุบนั นัน้ การพัฒนานักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้จดั การเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุกได้นนั้ การนิเทศโดยกลุม่ คนผูเ้ ป็ นสมาชิกใน
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพควรใช้ขนั้ ตอนในกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเป็ นเครื่องมือ
ในการนิ เทศนัก ศึ ก ษาโดยล าดับ ไปตั้ง แต่ ขั้น ตอน 1) การวิ เคราะห์ห ลัก สูต รเพื่ อ น ามาสู่ก าร
ปฏิบตั ิการสอนตามหลักการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ ก วิเคราะห์ผูเ้ รียนเพื่อการแก้ปัญหาและ
ส่งเสริม การเรีย นรู ข้ องผู้เรีย น 2) การร่วมกัน อภิ ป รายเพื่ อ กัน พัฒ นาแผนการจัด การเรีย นรู ใ้ ห้
กิจกรรมการเรียนรูเ้ ป็ นกิจกรรมเชิงรุกแบบรวมพลัง 3) การนิเทศโดยการสังเกตชัน้ เรียนของสมาชิก
ในชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ เพื่อนาข้อมูลมาเป็ นแนวทางในขัน้ สะท้อนคิด 4) การสะท้อน
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คิดโดยผูน้ ิเทศก์และนักศึกษาร่วมกันสะท้อนข้อดีขอ้ ด้วย และแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู แ้ ละพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ใ้ ห้สมบูรณ์ขึน้ 5) การปรับปรุ งแผนการจัดการเรียนรู ้ ซึ่ง
นักศึก ษาปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของสมาชิกที่ ได้จากขั้น สะท้อนคิด ซึ่งจะทาให้ได้แผนการ
จัดการเรียนรู ้ (บทเรียน) ที่มีลกั ษณะของการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกที่สมบูรณ์ขนึ ้ และนักศึกษา
ได้ฝึกปฏิบตั ิในการจัดกาเรียนรู ม้ ากขึน้ อันจะส่งผลให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกัน
เชิงรุ กเพิ่มขึน้ ทัง้ ยังลดปั ญหาจากจุดด้อยต่างๆ ของการนิเทศได้ทางหนึ่งด้วย(ฐาปนา จ้อยเจริญ
และชนินนั ท์ พฤกษ์ประมูล, 2563)
จากสภาพปั ญ หา และแนวคิ ด ชุม ชนแห่ ง การเรีย นรู ท้ างวิ ช าชี พ ร่ว มกับ การพั ฒ นา
บทเรีย นร่ว มกัน ผู้วิ จัย จึ ง พัฒ นารู ป แบบการนิ เทศนัก ศึก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ข อง
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ตามแนวคิ ดชุม ชนแห่ งการเรียนรู ท้ างวิชาชี พ ร่วมกับ การพัฒ นาบทเรีย น
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กในวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็ น
การแก้ปัญหา และพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู ข้ องนักศึกษาครู วิทยาศาสตร์โดยใช้
กรณี ศึกษาเป็ นนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาค
กลางแห่งหนึ่งเป็ นกรณีศกึ ษาเนื่องจาก มีบริบทที่ใช้การจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุ กเป็ นแนวทางที่
ให้นักศึกษาฝึ ก ประสบการณ์วิชาชี พครู ปฏิบัติ อีกทั้ง มหาวิท ยาลัยมี น โยบายร่วมกับ โรงเรียน
เครือข่ายในการพัฒ นาบุคลากรด้วยการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ จึงทาให้เหมาะสม
สาหรับใช้เป็ นกรณีศกึ ษา ซึง่ ผลการศึกษาในครัง้ นีจ้ ะเป็ นแนวทางในการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ให้
มีความรู ค้ วามสามารถ มีเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนาวิชาชีพ และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู เ้ พื่อ
การพัฒ นาวิชาชี พ ครู อย่างยั่งยืน อันจะทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียนสูงขึน้ ทาให้
ผูเ้ รียนมีความรู ้ ทักษะ เจตคติท่ีดี มีความพร้อมต่อการเป็ นทรัพยากรบุคคลสาคัญของชาติ อันเป็ น
การสนองตอบนโยบายตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ม่งุ เน้นการพัฒนาครูเพื่อขยาย
โอกาสการพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีความรู ค้ วามสามารถ เป็ นกาลังหลัก
ในการพัฒนาประเทศตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติได้ในที่สดุ
คาถามวิจยั
1. รู ป แบบการนิ เทศตามแนวคิด ชุม ชนแห่ งการเรียนรู ท้ างวิชาชี พ ร่วมกับ การพัฒ นา
บทเรีย นร่วมกัน เพื่ อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกัน เชิงรุ กของนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ควรมีขนั้ ตอนอย่างไร
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2. ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ที่ได้รบั การนิเทศด้วยรูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับการ
พัฒนาบทเรียนร่วมกันเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อนาเสนอรู ปแบบการนิเทศตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้ างวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู ้ร่ ว มกั น เชิ ง รุ ก ของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ได้รบั การนิเทศด้วยรู ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุ มชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
ความสาคัญของการวิจัย
1. ได้รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนา
บทเรีย นร่วมกัน เพื่ อพัฒ นาความสามารถในการจัด การเรียนรู ร้ ่วมกัน เชิ งรุ กของนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู พร้อมทัง้ คูม่ ือการนิเทศ และเอกสารหลักสูตรเพื่อนาเสนอสถาบันการผลิต
และพัฒนาครู สาหรับไปใช้ในการผลิตและพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
ของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูได้
2. ได้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ ความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กของนั กศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒ นาการนิเทศใน
ระบบการผลิตและพัฒนาครูของสถาบันการผลิตและพัฒนาครู
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนีเ้ ป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and development) เพื่อพัฒนารู ปแบบ
การนิ เทศตามแนวคิ ด การพัฒ นาบทเรีย นร่ว มกัน ผ่ า นชุม ชนแห่ ง การเรีย นรู ท้ างวิ ช าชี พ เพื่ อ
เสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ร่ว มกั บ การเก็ บ ข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพแบบกรณี ศึ ก ษา (Case study)
ประกอบการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
ระยะที่ 1 การศึกษาและการพัฒนารู ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียน
ทางวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่เหมาะสมสาหรับการส่งเสริมความสามารถในการ
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จัด การเรีย นรู ร้ ่ว มกัน เชิ ง รุ ก ของนัก ศึก ษาฝึ ก ประสบการณ์วิช าชี พ ครู สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์
เอกสารคู่มื อประกอบการใช้รูป แบบการนิ เทศที่ พัฒ นาขึน้ และเอกสารหลักสูต รฝึ กอบรมการ
จัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก และการนิเทศตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้ างวิชาชีพ
ระยะที่ 2 ขั้น ตอนการศึก ษาความสามารถในการจัด การเรีย นรู ร้ ่ว มกัน เชิ ง รุ ก ของ
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเมื่อได้รบั การนิเทศ
ด้วยรูปแบบการนิเทศที่พฒ
ั นาขึน้
ผู้ร่วมวิจยั
ผูร้ ว่ มวิจยั คือผูท้ ่ีมีสว่ นเกี่ยวข้องกับการวิจยั ในขัน้ พัฒนารูปแบบการนิเทศตามแนวคิด
ชุม ชนแห่ งการเรีย นรู ท้ างวิช าชี พ ร่วมกับ การพั ฒ นาบทเรีย นร่วมกัน เพื่ อ ส่ง เสริม
ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ และการใช้รูปแบบการนิเทศที่พฒ
ั นาขึน้ โดยแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม ซึง่ ได้มาโดยเลือก
จากการกาหนดคุณสมบัติ (Criteria sampling) (ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, 2559) ดังนี ้
1. นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 12 คน มี
คุณสมบัติดงั นี ้
1.1. เป็ น ผูท้ ่ี กาลังศึกษาในชั้น ปี ท่ี 5 สาขาวิชา ชี ววิท ยาและวิท ยาศาสตร์
ทั่วไป และ สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ท่ วั ไป คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ กาลังฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนเครือข่ายฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของคณะครุ ศาสตร์ จานวน 3 โรงเรียน แบ่งเป็ น โรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 1 โรงเรียน จานวน 4 คน โรงเรียนสังกัดองค์กรการปกครอง
ส่วนท้องถิ่ น 1 โรงเรีย น จานวน 4 คน และโรงเรียนสาธิ ตของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ 1 โรงเรียน
จานวน 4 คน
1.2 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกัน เชิงรุ ก และการ
นิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ที่กาหนดไว้
1.3. มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
2. อาจารย์นิ เทศก์นัก ศึก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ข องคณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 3 คน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
2.1. เป็ นอาจารย์ประจาคณะครุ ศาสตร์ และอาจารย์นิเทศก์ของนิสิตที่เข้า
ร่วมโครงการ
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2.2. มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์อาจารย์นิเทศก์นกั ศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครูตามประกาศของคุรุสภา
2.3. ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ ก และการ
นิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ที่กาหนดไว้
2.4. มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
3. ครู พ่ีเลีย้ งนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จานวน 3 คน ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ
ดังนี ้
3.1. เป็ นครูพ่เี ลีย้ งของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
3.2. มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ ค รู พ่ี เ ลี ้ย งนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูตามประกาศของคุรุสภา
3.3. ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ ก และการ
นิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ที่กาหนดไว้
3.4. มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
4. ผูบ้ ริหารโรงเรียน จานวน 3 คน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
4.1. เป็ นผูบ้ ริ หิ ารโรงเรียนที่นกั ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
4.2. มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ ค รู พ่ี เ ลี ้ย งนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูตามประกาศของคุรุสภา
4.3. ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ ก และการ
นิเทศตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ที่กาหนดไว้
4.4. มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
5. ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
5.1. เป็ นผู้เชี่ ย วชาญทางด้า นการจัด การเรีย นการสอนในเครือ ข่ า ยฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ
เรียนการสอน ในโรงเรียนนัน้ ๆ
5.2. ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ ก และการ
นิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ที่กาหนดไว้
5.3. มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
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นิยามศัพท์เฉพาะ
รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับการพัฒนา
บทเรี ย นร่ ว มกั น หมายถึ ง แบบแผนที่ ใช้ในการนิ เทศนักศึกษาฝึ ก ประสบการณ์วิชาชี พ ครู ท่ี
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึน้ จากการสังเคราะห์หลักการนิเทศ หลักการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน และหลักการ
ของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ประกอบด้วยขัน้ ตอน 3 ขัน้ ตอน ดังนี ้
1. ขั้น เตรีย มการนิ เทศ เป็ น ขั้น ที่ ชุม ชนแห่ งการเรีย นรู ท้ างวิช าชี พ ร่วมกัน ก าหนด
เป้าหมายการพัฒ นาผูเ้ รียน สร้างข้อตกลง และทบทวนความรู ข้ องผูน้ ิเทศก์และผูร้ บั การนิเทศ
ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนย่อย ได้แก่
1.1 ขัน้ กาหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน เป็ นขัน้ ที่สมาชิกชุมชนแห่ง
การเรียนรู ท้ างวิชาชีพทุกคนร่วมมือกันกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาผูเ้ รียน โดยพิจารณาจาก
ปั ญหาของผูเ้ รียน หรือผลการเรียนรูท้ ่ีตอ้ งการส่งเสริมให้เกิดขึน้ กับผูเ้ รียน
1.2 ขัน้ สร้างข้อตกลงร่วมกันในการทางาน เป็ นขัน้ ที่สมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพทุกคนร่วมกันกาหนดแนวทางการทางานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผูเ้ รียนตามที่กาหนด
เป้าหมายไว้
1.3 ขัน้ ทบทวนความรูผ้ นู้ ิเทศก์และผูร้ บั การนิเทศ เป็ นขัน้ ที่สมาชิกชุมชนแห่งการ
เรียนรู ท้ างวิชาชีพทุกคนร่วมกันทบทวนความรู ใ้ นประเด็น การจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ ก เนือ้ หา
รายวิชาที่สอน
2. ขัน้ ปฏิบตั ิการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน เป็ นขัน้ ที่สมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ ชิงวิชาชีพร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา เตรียมการ
และออกแบบการสอนร่ว มกัน เชิ ง รุ ก ปฏิ บัติ ก ารสอนตามที่ ไ ด้อ อกแบบ สะท้อ นคิ ด จากการ
ปฏิบตั ิการสอนและสังเกตการสอน และการนาข้อมูลที่ได้จากการสะท้อนคิดไปใช้การปรับปรุงการ
จัดการเรียนรูต้ อ่ ไป ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอนย่อย ได้แก่
2.1 ขัน้ วิเคราะห์ปัญ หาและเตรียมการออกแบบการสอน เป็ นขัน้ ที่ครู ผูพ้ ัฒนา
บทเรียน และครูผรู้ ว่ มพัฒนาบทเรียนร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชีว้ ดั สาระการเรียนรู ้
แกนกลาง เชื่อมโยงกับปั ญหา หรือ สิ่งที่ตอ้ งการส่งเสริมให้เกิดขึน้ ในตัวผูเ้ รียน แล้วนามาออกแบบ
การสอน และร่างแผนการจัดการเรียนรู ้
2.2 ขัน้ ออกแบบการสอนร่วมกันเชิงรุ ก เป็ นขัน้ ที่ ครู ผูพ้ ัฒ นาบทเรียนเสนอร่าง
แผนการจัดการเรียนรูแ้ ก่สมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ เพื่อสมาชิกร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น และให้ขอ้ เสนอแนะสาหรับนาไปพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูก้ ่อนนาไปปฏิบตั ิการสอน
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2.3 ขั้น ปฏิ บัติ ก ารสอน และการสังเกตชั้น เรีย น เป็ น ขั้น ที่ ค รู ผูพ้ ัฒ นาบทเรีย น
ดาเนิน การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแผนการจัดการเรียนรู ้ และสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูท้ าง
วิชาชีพร่วมกันสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรูข้ องครูผพู้ ฒ
ั นาบทเรียนโดยใช้ตวั ชีว้ ดั ตามแบบการ
ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกเป็ นเกณฑ์ในการประเมิน
2.4 ขั้น สะท้อ นคิ ด เป็ น ขั้น ที่ ส มาชิ ก ชุม ชนแห่ ง การเรีย นรู ท้ างวิ ช าชี พ ร่ว มกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ ากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตชัน้ เรียนเพื่อเป็ นข้อมูลให้ครูผพู้ ฒ
ั นาบทเรียน และ
ครูผรู้ ว่ มพัฒนานาไปใช้ในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูภ้ ายหลังจากปฏิบตั ิการสอนแล้ว
2.5 ขัน้ ปรับปรุ งบทเรียน เป็ นขัน้ ที่ ครู ผูพ้ ัฒ นาบทเรียน และครู ผูร้ ่วมพัฒ นานา
ข้อมูลที่ ได้จากการขัน้ สะท้อนคิดมาใช้ในการปรับปรุ งแผนการจัดการเรียนรู เ้ พื่ อให้ได้แผนการ
จัดการเรียนรูท้ ่ีมีความสมบูรณ์ขนึ ้
3. ขัน้ อภิปราย ให้ขอ้ เสนอแนะ และสรุ ปการนิเทศ เป็ นขัน้ ที่สมาชิกแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพร่วมกันอภิปรายประสบการณ์ สรุ ปสิ่งที่ได้เรียนรู ้ และถอดบทเรียนที่ได้จากการนิเทศ
ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนย่อย ได้แก่
3.1 ขัน้ อภิปรายประสบการณ์จากการนิเทศร่วมกัน เป็ นขัน้ ที่สมาชิกชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกันอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งที่สงั เกตเห็นจากการนิเทศ
3.2 ขัน้ สรุ ปสิ่งที่ได้เรียนรู ร้ ว่ มกัน เป็ นขัน้ ที่สมาสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ าง
วิชาชีพร่วมกันนาผลการอภิปรายมาวิเคราะห์และสรุปเป็ นสิ่งที่ได้เรียนรูร้ ว่ มกัน
3.3 ขัน้ ถอดบทเรียนสาหรับการพัฒนาในครัง้ ต่อไป เป็ นขัน้ ที่สมาสมาชิกชุมชน
แห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกันนาข้อสรุปจากสิ่งที่ได้เรียนรูร้ ว่ มกันมาสร้างแนวทางในการปฏิบตั ิ
เพื่อใช้ในการดาเนินการในการจัดการเรียนการสอนในครัง้ ต่อ ๆ ไป
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุ ก หมายถึง พฤติกรรมที่นกั ศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาศาสตร์แสดงออกถึง การมีความรู ค้ วามเข้าใจและความสามารถใน
การจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึง่ วัดได้จากแบบประเมินความสามารถในการ
จัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีผวู้ ิจยั สร้างขึน้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู ้
ร่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี ้
1. ความรูค้ วามเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมที่นกั ศึกษาประสบการณ์
วิชาชีพครู วิทยาศาสตร์แสดงออกถึงการมีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
หลักการ ทฤษฎี มโนทัศน์ กฎเกณฑ์ เนือ้ หาสาระทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการหาความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์ โดยประเมินจากการอธิ บายธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ การบอกกระบวนการสืบ
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เสาะหาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ได้ และการยกตัวอย่างหลักการ ทฤษฎี มโนทัศน์ กฎเกณฑ์ และ
เนือ้ หาสาระทางวิทยาศาสตร์
2. ความรู ค้ วามเข้า ใจด้านหลักสูตร หมายถึง พฤติกรรมที่ นักศึกษาประสบการณ์
วิชาชีพครู วิทยาศาสตร์แสดงออกถึงการมีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการกาหนดจุดประสงค์การ
เรีย นรู ้ เนื อ้ หาสาระ และวิ ธี ก ารจัด การเรีย นรู ใ้ นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ โดยประเมิ น จากการ เขี ย น
จุดประสงค์การเรียนรู ้ การอธิบายเนือ้ หาสาระ และการเลือกวิธีการจัดการเรียนรู ้
3. ความรู ค้ วามสามารถในการวางแผนการจัด การเรีย นรู ้ หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาศาสตร์แสดงออกถึงการมีความรู เ้ กี่ยวกับลักษณะและ
ความต้องการของผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคล การมีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู ใ้ นวิชา
วิทยาศาสตร์ดว้ ยวิธีสอนที่หลากหลาย และการวางแผนการจัดการเรียนรู ใ้ นวิชาวิทยาศาสตร์ท่ี
สอดคล้องกับตัวชีว้ ดั ของหลักสูตร
4. ความ ส าม ารถ ใน การจั ด ก ารเรี ย น รู ้ ห ม ายถึ ง พ ฤติ กรรม ที่ นั ก ศึ ก ษ า
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูแสดงออกถึงการมี ความสามารถในการเตรียมและใช้เครื่องมือสาหรับ
การทดลองวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู ใ้ ห้ผเู้ รียนสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง และการใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรูว้ ิชาวิทยาศาสตร์
5. ความสามารถในการจั ด การชั้ น เรี ย น หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษ า
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาศาสตร์แสดงออกถึงการมีความสามารถในการจัดบรรยากาศที่
กระตุน้ สร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียน การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู ้
รวมกันเชิงรุก และการจัดกลุ่มผูเ้ รียนให้มีสมาชิกที่หลากหลาย การมอบหมายหน้าที่ให้เหมาะสม
กับภาระงาน และการให้คาแนะนาและช่วยเหลือในการทากิจกรรม
6. ความสามารถในการประเมิ น ผู้ เ รี ย น หมายถึ ง พ ฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษ า
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาศาสตร์แสดงออกถึงการมีความสามารถในการประเมินผลด้วย
วิธีการที่หลากหลายที่เหมาะสมกับผูเ้ รียน และการมีความสามารถในการสังเกตพฤติกรรมผูเ้ รียน
และการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกดังกล่าวประเมินได้จาก
1. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structure interview) สาหรับการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth interview) ซึง่ มีการเตรียมข้อคาถามไว้ลว่ งหน้าเพื่อให้รวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย คือการศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกัน
เชิงรุก
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2. แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ ก ใช้ในขัน้ ตอนการ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้ และ การจัดการเรียนรู ใ้ นชัน้ เรียน เพื่อตอบคาถามวิจยั ที่ตอ้ งการ
ศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กของนักศึกษาภายหลังได้รบั การนิเทศโดย
รู ปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึน้ ทัง้ นีแ้ บบประเมินฉบับนีม้ ีลกั ษณะมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่มี
ประเด็นในการประเมินตามตัวชีว้ ดั ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ดังกล่าวขัน้ ต้นผูว้ ิจยั สรุ ปกรอบแนวคิดของการวิจยั
เพื่ อ พัฒ นารู ป แบบการนิ เทศตามแนวคิ ด ชุม ชนแห่ งการเรีย นรู ท้ างวิช าชี พ ร่วมกับ การพัฒ นา
บทเรีย นร่วมกัน เพื่ อส่งเสริม ความสามารถในการจัด การเรีย นรู ร้ ่วมกัน เชิ งรุ ก ของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ซง่ึ แสดงดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
เชิงรุ ก ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่
1. ความรูค้ วามเข้าใจทางวิทยาศาสตร์
2. ความรูค้ วามเข้าใจด้านหลักสูตร

รู ปแบบการนิเทศตามแนวคิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ร่วมกับการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน

3. ความรูค้ วามสามารถในการวางแผน
การจัดการเรียนรู ้
4. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
5. ความสามารถในการจัดการชัน้ เรียน
6. ความสามารถในการประเมินผูเ้ รียน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ าง
วิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกัน
เชิงรุกของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
สาระสาคัญของเนือ้ หาบทนีผ้ วู้ ิจยั จะนาเสนอแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒ นารู ป แบบการนิ เทศตามแนวคิ ด ชุม ชนแห่ งการเรีย นรู ท้ างวิช าชี พ ร่วมกับ การพัฒ นา
บทเรีย นร่วมกัน เพื่ อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกัน เชิงรุ กของนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ส าขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ โดยน าเสนอเนื ้อ หาต่ า ง ๆ แบ่ ง เป็ น 5 ตอน
ประกอบด้วย
1. ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
1.1 ความหมายของความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
1.2 ความสาคัญของความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
1.3 องค์ประกอบของความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
1.4 แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
1.5 การประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
2. แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศ
2.1 ความหมายของการนิเทศ
2.2 ความสาคัญของการนิเทศ
2.3 หลักการนิเทศ
2.4 รูปแบบการนิเทศ
2.5 การพัฒนารูปแบบการนิเทศ
3. แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
3.1 ความหมายของแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
3.2 ความสาคัญของแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
3.3 หลักการของแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
3.4 กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
4. ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
4.1 ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
4.2 ความสาคัญของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
4.3 องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
4.4 แนวทางในการพัฒนานักศึกษาครูผา่ นชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
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5. รู ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน
5.1. ทฤษฎี และแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
5.2. หลักการใช้ในการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
5.3 กระบวนการที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
1. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุก
ผูว้ ิจยั ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกัน
เชิงรุกใน 6 ประเด็นประกอบด้วย 1) ความหมายของความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิง
รุ ก 2) ความส าคัญ ของความสามารถในการจัด การเรีย นรู ้ร่วมกัน เชิ งรุ ก 3) องค์ป ระกอบของ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ ก 4) แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการ
จัด การเรีย นรู ร้ ่ว มกัน เชิ ง รุ ก 5) การประเมิ น ความสามารถในการจัด การเรีย นรู ร้ ่ว มกัน เชิ ง รุ ก
6) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1.1. ความหมายของความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุ ก
การจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก (Active collaborative learning) เป็ นกลวิธีการสอน
อย่างหนึ่งที่ ได้รบั ความสนใจของนักการศึกษาทั้งต่างประเทศและในประเทศโดยอาจใช้ค าที่
แตกต่างกันไป เช่นการเรียนรูเ้ ชิงรุ กแบบร่วมมือ (อ้างอิง) การเรียนรู เ้ ชิงรุ กแบบรวมพลัง (พิมพันธ์
เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2562) ทัง้ นีค้ าว่า การจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก (Collaborative
active learning หรือ Active collaborative learning) เป็ นการรวมคาว่า การเรียนรูเ้ ชิงรุก (Active
learning) และ การเรีย นรู แ้ บบรวมพลัง (Collaborative learning) เพื่ อ เป็ น การเน้น ให้เห็ น การ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู อ้ ย่างรวมพลังร่วมกันเป็ นกลุ่ม มี ทักษะทางสังคม โดยมี พืน้ ฐานจาก
แนวคิดการจัดการเรียนรูแ้ บบรวมพลังของ Johnson และ Johnson (1994) ทัง้ นีก้ ารจัดการเรียนรู ้
ร่วมกันเชิงรุ กว่า ยังหมายรวมถึงเทคนิค หรือกลยุทธการจัดการเรียนรู ท้ ่ีส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้ลงมือ
ปฏิบตั ิงานเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ขนาด 3-4 คน ซึ่งสมาชิกในกลุ่มมีเป้าหมายร่วมกัน เน้นการวางแผนใน
การทางาน และมีการจัดโครงสร้างของการทางานร่วมกันภายในกลุ่ม เพื่อทาการเรียนรู ร้ ว่ มกัน
ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่มากกว่าการบรรยายของครู อาจทาโดยการใช้แบบฝึ กหัดหรือภาระงาน
กลุม่ ให้ผเู้ รียนปฏิบตั ิ ทัง้ นี ้ การจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกจะเน้นปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่งคือการเพิ่ม
โครงสร้างการทางานร่วมกันในกลุ่มโดยแบ่งหน้าที่ผเู้ รียนภายในกลุ่มให้แตกต่างกันอย่างชัดเจน
และภาระงานที่มอบหมายเป็ นภาระงานที่ซบั ซ้อนหรือต้องดาเนินการหลายขัน้ ตอนเพื่อให้ผเู้ รียน
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ได้ฝึกปฏิบตั ิให้เกิดความรู ้ ทักษะ และเจตคติผา่ นการทากิจกรรมร่วมกัน (Jayaram, 2013; Kadry
and Safieddine, 2016; Keyser, 2000)
ในประเทศไทยมีนกั วิชาการที่ให้การอธิบายความหมายของการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกัน
เชิงรุกแตกต่างออกไปจากนักวิชาการต่างประเทศเล็กน้อย โดยระบุว่า การจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิง
รุ กคือแนวการจัดการเรียนรู ท้ ่ีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ มีการให้ผูเ้ รียนทากิจกรรมร่วมกันโดยมีการ
คละเพศ คละความสามารถหรือความถนัดและความสนใจ มาเรียนรู ร้ ว่ มกันโดยรวมพลังกันทา
กิจกรรมการเรียนรู อ้ ย่างกระตือรือร้น มีการกระตุน้ ความสนใจ และมีการมอบหมายภาระงานท้า
ทายความสามารถผูเ้ รียนให้ผเู้ รียนเรี ยนรู ผ้ ่านการลงมือปฏิบตั ิโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ใน
กระบวนการเรียนรู ้ และมีการเชื่อมโยงความรู เ้ ดิมและความรู ใ้ หม่จากการได้คิดได้ปฏิบตั ิจนได้
ข้อสรุ ปด้วยตนเองเกิดเป็ นการเรียนรู ้ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2562; จรรยารักษ์
กุลพ่วงนพมณี เชือ้ วัชรินทร์ และเชษฐ์ ศิรสิ วัสดิ,์ 2559)
ผู้วิ จัย จึงศึก ษาเอกสารและงานวิจัย ที่ มี บ ริบ ทใกล้เคี ย งกับ ความสามารถในการ
จัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกคือความสามารถในการจัดการเรียนรูแ้ บบรวมพลัง เพื่อนามาสังเคราะห์
ร่ว มกับ ความหมายของการจัด การเรีย นรู ร้ ่ว มกัน เชิ ง รุ ก ที่ ผู้วิ จัย ได้ ศึ ก ษาไว้ข ้า งต้น ให้ได้เป็ น
ความหมายของความสามารถในการจัด การเรีย นรู ร้ ่วมกัน เชิ งรุ ก ทั้งนี ้ในส่วนของการสื บ ค้ น
ความหมายของความสามารถในการจัดการเรียนรู ้แบบรวมพลังจากการให้คาจากัดความของ
Gisbert, Seuba and Coli (2017); ศึกษา เรืองดา (2561) และสมพร โตนวล (2551) ซึ่งระบุว่า
ความสามารถในการจัดการเรียนรู แ้ บบรวมพลัง คือ การกระทาหรือแสดงออกในการปฏิบตั ิการ
สอนประกอบด้วยการกาหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบการเรียนการสอน การใช้ส่ือและแหล่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้ และการวัดการประเมินผลที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนต้องใช้ความคิด ปฏิสมั พันธ์กั น
ในการแก้ปัญหา และความสามารถในการส่งเสริมสนับสนุนการทากิจกรรม การสร้างชิน้ งาน หรือ
องค์ความรู ้ ความสามารถในการให้คาแนะนาผูเ้ รียน และการสื่อสารกับผูเ้ รียนด้วยวิธีการต่าง ๆ
สรุ ป ได้ว่าความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกัน เชิงรุ ก คือความสามารถของ
ผูส้ อนในการจัดการเรียนรู ต้ งั้ แต่การกาหนดจุดประสงค์การจัดการเรียนรู ้ การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู ้ การใช้ส่ือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้เรียนรู ผ้ ่านการทากิจกรรมกลุ่ม
ขนาดเล็กที่มีการระบุหน้าที่ของสมาชิกภายในกลุ่ม ความสามารถในการส่งเสริมสนับสนุนการมี
ปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ รียน ความสามารถในการสื่อสารให้คาแนะนาผูเ้ รียน และการวัดการประเมินผล
การเรียนรูเ้ พื่อให้กระบวนการจัดการเรียนรูม้ ีประสิทธิภาพ
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1.2. ความสาคัญของความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุ ก
จากการศึกษาความสาคัญของความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของ
หน่วยงาน และนักวิชาการต่าง ๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศพบว่ามีนกั วิชาการนาเสนอข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกมีความสาคัญดังนี ้
1. สามารถลดช่องว่างในการเรียน เพิ่มการทางานร่วมกันระหว่างผูเ้ รียนและ
ผูส้ อน เพิ่มทัก ษะการทางานเป็ นทีม สามารถสื่อสารกับผูอ้ ่ืน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ร้ ะหว่าง
ผูเ้ รียนกับผูเ้ รียนด้วยกัน (Mcneil, 2019; พิมพ์พนั ธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2561)
2. ช่วยให้ผเู้ รียนมีความสนใจติดตามบทเรียนมากขึน้ มีความกระตือรือร้นในการ
เรียนมากกว่าการฟั งบรรยาย มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงขึน้ (Mcneil, 2019; Hafezimoghadam
,2013; พิมพ์พนั ธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2561)
3. ช่วยพัฒนาความคิดขัน้ สูงของผูเ้ รียน ได้แก่การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การตัดสินใจ ทักษะ เจตคติ สามารถนาความรูไ้ ปใช้ได้ (Gleson et.al., 2011; พิมพ์
พันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2561, Keyser, 2000 และ รสวลีย ์ อักษรวงศ์, 2561)
4.ช่ ว ยให้ผู้เรีย นมี ค วามสามารถในการสื บ เสาะแสวงหาความรู ้ เป็ น ผู้ส ร้า ง
นวัตกรรม และเป็ นผูเ้ รียนรูต้ ลอดชีวิต (พิมพ์พนั ธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2561)
1.3. องค์ประกอบของความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุ ก
ผูว้ ิจยั ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจัดการเรียนรู ้
ร่วมกันเชิงรุ กรวมทัง้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู แ้ นวทางอื่นที่มีความใกล้เคียงกันทัง้ จาก
เอกสารต่างประเทศ และในประเทศของ Jhonson, Jhonson and Smith (1998); Leeuwen and
Janssen (2019); Sewyer et. al. (2017); Al-Yaseen and WaFaa (2011); Dick and Carey
(2005); NoorAileen Ibrahim et. al. (2015); Alberta learning (2002); พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ
พเยาว์ ยินดีสขุ (2561) รสวลีย ์ อักษรวงศ์ (2561); ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ (2550) และวิชยั เสวก
งาม (2559) ในหัวข้อ ความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก และความสามารถในการ
จัดการเรียนรูข้ องนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูทงั้ ต่างประเทศและในประเทศ ด้านหลักการ
องค์ประกอบ และแนวทางในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กเพื่อนามากาหนดองค์ประกอบของ
ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1. การประยุก ต์ห ลัก สูต รกับ แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การจัด การเรีย นรู ร้ ่ว มกัน เชิ ง รุ ก
หมายถึง ความสามารถในการนา มาตรฐานการเรียนรู ข้ องหลักสูตรไปใช้รว่ มกับกับแนวคิดการ
จั ด การเรี ย นรู ้ร่ ว มกั น เชิ ง รุ ก (Jhonson, Jhonson and Smith,1998; Leeuwen and Janssen,
2019; Al-Yaseen and WaFaa, 2011; Dick and Carey, 2005; NoorAileen Ibrahim et. al.,
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2015; Alberta learning, 2002; พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข , 2561; ณัชนัน แก้วชัย
เจริญกิจ, 2550; วิชยั เสวกงาม, 2559 และรสวลีย ์ อักษรวงศ์, 2561) ประกอบด้วย
1.1 การวิเคราะห์ เนือ้ หาสาระ และนาไปใช้ในออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกได้
1.2 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู ใ้ ห้มีกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามแนวคิดการ
เรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก และประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูไ้ ด้
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก หมายถึง การจัดการเรียนรู ท้ ่ีส่งเสริม
ให้ผเู้ รียนได้เรียนรู ผ้ ่านการทากิจกรรมการเรียนรูใ้ นรูปแบบกลุม่ ขนาดเล็กโดยมีการระบุหน้าที่ตา่ ง
ๆ กันให้สมาชิกแต่ละคนภายในกลุม่ ทัง้ นีก้ ิจกรรมหรือภาระงานที่ครูมอบหมายจะมีความซับซ้อน
ต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันของสมาชิก
ภายในกลุ่ม และค้น พบความรู ผ้ ่ านกิ จ กรรมที่ ป ฏิ บัติ (Jhonson, Jhonson and Smith, 1998;
Leeuwen and Janssen, 2019; Alberta learning, 2002; พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดี
สุข, 2561) ซึง่ มีรายละเอียดของ การจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก ดังนี ้
2.1. ขัน้ นาเสนอสิ่งเร้า ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั ประกอบด้วย
1) การนาเสนอสิ่งเร้าเพื่อกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รียน
2) การใช้คาถามเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดความสงสัย และสนใจในประเด็นที่จะ
ศึกษา
3) การเปิ ดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และคาดคะเน
คาตอบของคาถามกระตุน้ ความสงสัย
2.2. ขัน้ แสวงหาสารสนเทศ ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั ประกอบด้วย
1) การอ านวยความสะดวกและสนับ สนุน การท ากิ จ กรรมการเรีย นรู ้
ร่วมกันของผูเ้ รียน
2) การใช้ใบงานให้กลุ่มผูเ้ รียนออกแบบวางแผนการทางานร่วมกันเพื่อ
ค้นหาข้อมูลมาใช้คาถามในประเด็นที่ศกึ ษา
3) การดูแลผูเ้ รียนให้รว่ มกันดาเนินการกลั่นกรองข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล
และออกแบบการนาเสนอข้อมูล ตามที่ได้รว่ มกันวางแผนการทางานไว้
4) การถามคาถามเพื่อกระตุน้ การทากิจรรมร่วมกัน และช่วยให้ผูเ้ รียน
เกิดการเรียนรู ้
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2.3. ขัน้ อภิปราย และสร้างความรู ้ ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั ประกอบด้วย
1) การกระตุน้ ผูเ้ รียนแต่ละกลุ่มให้นาเสนอผลการสร้างความรู ข้ องกลุ่ม
ตนเอง
2) การกระตุน้ ให้ผเู้ รียนอภิปรายหลังการทากิจกรรมเพื่อให้ผเู้ รียนแต่ละ
กลุม่ สรุปผลที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล
3) การช่วยเหลือผูเ้ รียนให้เกิดการเชื่อมโยงความรู ้
2.4. ขัน้ สื่อสารและสะท้อนคิด ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั ประกอบด้วย
1) การกระตุน้ ผูเ้ รียนแต่ละกลุ่มให้เตรียมการนาเสนอความรู ด้ ว้ ยวิธีการ
ต่าง ๆ
2) การประเมินผลการนาเสนอของผูเ้ รียนแต่ละกลุม่ ด้วยวิธีการต่าง ๆ
3) การกระตุน้ ผูเ้ รียนให้สะท้อนคิด ข้อดี ข้อบกพร่อง บทเรียนที่ได้
3. การใช้นวัตกรรมในชัน้ เรียนที่สง่ เสริมการทางานร่วมกันตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก (Jhonson, Jhonson and Smith, 1998; Leeuwen and Janssen, 2019; AlYaseen and WaFaa, 2011; NoorAileen Ibrahim et. al., 2015; Alberta learning, 2002; พิ ม
พันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข , 2561; รสวลีย ์ อักษรวงศ์, 2561; ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิ จ,
2550 และวิชยั เสวกงาม, 2559)
4. สามารถจัดการชั้นเรียนให้ผูเ้ รียนปฏิบตั ิกิจกรรมการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กได้
ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม สร้างโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
และอภิปรายร่วมกัน (Jhonson, Jhonson and Smith, 1998; Dick and Carey, 2005; Leeuwen
and Janssen, 2019; Al-Yaseen and WaFaa, 2011; NoorAileen Ibrahim et. al., 2015;
Alberta learning, 2002; พิ ม พัน ธ์ เดชะคุป ต์ และ พเยาว์ ยิ น ดี สุข , 2561; รสวลี ย ์ อัก ษรวงศ์,
2561และ ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ, 2550)
5. ประเมิ น การเรีย นรู ร้ ่วมกัน เชิ งรุ ก ของผูเ้ รีย น ประกอบด้วยตัวชี ว้ ัด คื อ การ
ทางานร่วมกันของผูเ้ รียนแต่ละกลุ่ม การนาเสนองานผูเ้ รียนแต่ละกลุ่ม ด้วยแบบประเมินต่าง ๆ
(Jhonson, Jhonson and Smith, 1 9 9 8 ; Leeuwen and Janssen, 2 0 1 9 ; Alberta learning,
2002; พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสขุ , 2561; รสวลีย ์ อักษรวงศ์, 2561; ณัชนัน แก้วชัย
เจริญกิจ, 2550)
6. พัฒนาลักษณะนิสยั ในการทางานร่วมกัน แสดงทักษะการทางานร่วมกัน เช่น
การฟั งผูอ้ ่ืน การขอความช่วยเหลือ รวมถึงการให้ผลป้อนกลับ และการสนับสนุน การส่งเสริมให้

22
ผู้เรี ย นมี ทั ก ษะทางสั ง คมอย่ า งเหมาะสม (Jhonson, Jhonson and Smith, 1998; Dick and
Carey, 2005; Leeuwen and Janssen, 2019; Al-Yaseen and WaFaa, 2011; NoorAileen
Ibrahim et. al., 2015; Alberta learning, 2002; พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสขุ , 2561;
รสวลีย ์ อักษรวงศ์, 2561; ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ, 2550 และวิชยั เสวกงาม, 2559)
7. จาแนกลักษณะผูเ้ รียน เพื่อให้ทางานร่วมกัน คือ การจาแนกผูเ้ รียนออกเป็ น
กลุ่มที่มีความสามารถ เก่ง กลาง อ่อน และจัดกลุ่มเพื่อแบบคละเพศ คละความสามารถ เพื่อให้
ท างาน ร่ ว ม กั น (Jhonson, Jhonson and Smith, 1998; Leeuwen and Janssen, 2019; AlYaseen and WaFaa, 2011; NoorAileen Ibrahim et. al., 2015; Alberta learning, 2002; พิ ม
พันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข , 2561; รสวลีย ์ อักษรวงศ์, 2561; ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ ,
2550)
โดยสรุ ป จากองค์ป ระกอบของความสามารถในการจัด การเรีย นรู ร้ ่ว มกัน เชิ ง รุ ก
สามารถสรุ ปหลักการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กในวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย การประยุกต์
หลักสูตรกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก การจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
ที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้เรียนรู ผ้ ่านการทากิจกรรมการเรียนรู ใ้ นรู ปแบบกลุ่มขนาดเล็ก มีการจาแนก
ลัก ษณะผู้เรีย น เพื่ อ ให้ท างานร่ว มกั น โดยปฏิ บัติ กิ จ กรรมการเรีย นรู ด้ ้ว ยการใช้วิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ในการปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และค้นพบความรูร้ ว่ มกัน ทัง้ นีอ้ าจมีการ
ใช้นวัตกรรมในชัน้ เรียนที่ส่งเสริมการทางานร่วมกันตามแนวคิดการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก มี
การประเมินการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กของผูเ้ รียน โดยประเมินการทางานร่วมกันของผูเ้ รียนแต่ละ
กลุม่ การนาเสนองานผูเ้ รียนแต่ละกลุม่ ด้วยแบบประเมินต่าง ๆ
1.4 แนวทางการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุ ก
จากการศึก ษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ แนวทางในการพัฒ นา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก จากทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ ของ Adnyani
(2015); American Institute for Research (2011); Danulada Jamjuree (2017); Latifah
(2014); Rang, Duncan and Hvidston (2013); พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2561)
และรสวลีย ์ อักษรวงศ์ (2561) ผูว้ ิจัยพบว่ามีแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกดังนี ้
1. การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจ และฝึ กทักษะในการ
จัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก ซึง่ อาจเป็ นการจัดการอบรมที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึน้ หรือ โรงเรียนจัด
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ขึน้ เอง เพื่ อ พัฒ นาครู และนัก ศึก ษาครู ให้มี ค วามสามารถในการจัด การเรีย นรู ร้ ่ว มกัน เชิ ง รุ ก
(Adnyani, 2015และ American Institute for Research, 2011)
2. การพัฒนาโดยใช้กระบวนการนิเทศเพื่อประเมินผล และพัฒนาความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ ก คือการใช้การนิเทศโดย ครู พ่ีเลีย้ งหรืออาจารย์นิเทศก์ ในการ
สังเกตการณ์จัดการเรียนรู ้ และให้คาแนะนาแนวทางการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก (Adnyani,
2015; American Institute for Research, 2011และ Latifah, 2014)
3. การพัฒนาครูโดยการใช้โรงเรียนเป็ นฐาน ผ่านการสอนงานและการเป็ นพี่เลีย้ ง
คือ การพัฒนาการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกโดยให้นกั ศึกษาทางานร่วมกับครูประจาการ มีครูประจาการ
เป็ นพี่เลีย้ งและสอนงานทัง้ ในการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู ้ การจัดกิจกรรมตามกระบวนการ
จัดการเรียนรู ้ และการพัฒนาทักษะที่จาเป็ นสาหรับการจัดการเรียนรู ้ (Adnyani, 2015; American
Institute for Research, 2011; Danulada Jamjuree, 2017 และ Latifah, 2014)
4. การใช้ชมุ ชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ และการพัฒนาบทเรียนร่ วมกัน โดยมี
หลักการดังนี ้ (Adnyani, 2015; American Institute for Research, 2011; Danulada Jamjuree,
2017; Rang, Duncan and Hvidston, 2013; พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2561 และ
รสวลีย ์ อักษรวงศ์, 2561)
1) ดาเนินการให้ม่นั ใจว่าผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู ้
2) ใช้วฒ
ั นธรรมการเรียนรูร้ ว่ มกัน
3) พัฒนาครู แก้ไขปั ญหาต่างๆ ในการจัดการเรียนรู ้ รวมถึงตอบสนองความ
ต้องการของครู ในด้า นต่าง ๆ โดยอาศัย ความร่วมมื อ กัน ของบุค คลที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การพัฒ นา
นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา ได้แก่
1) อาจารย์นิเทศก์
2) ครูพ่เี ลีย้ ง
3) ผูเ้ ชี่ยวชาญ หรือผูน้ ิเทศที่ชานาญในสาขานัน้
ทัง้ นีอ้ าจแบ่งขัน้ ตอนในการปฏิบตั ิออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน คือ
1) ขัน้ วางแผน คือการประชุม ให้ความรู ้ วางแผนการจัดการเรียนรู ้
2) ขัน้ ปฏิบตั ิและสังเกตการสอน
3) ขัน้ สะท้อนผลการสังเกตชัน้ เรียน
จากเอกสารและงานวิ จัยของนักวิชาการทั้งในประเทศ และต่างประเทศนัน้ ผูว้ ิจัย
สามารถสรุ ปได้ว่าแนวทางที่สามารถใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของนักศึกษา
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ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ท่ีสาคัญและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาครูในปั จจุบนั คือการใช้
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ซึง่ มีลกั ษณะการพัฒนาโดยใช้
โรงเรียนเป็ นฐาน ให้นกั ศึกษาทางานร่วมกับครูประจาการ โดยมีครูประจาการเป็ นพี่เลีย้ ง ใช้การ
สอนงาน กระบวนการสอนงานแบบพี่เลีย้ งด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ควบคูก่ บั การนิเทศโดย
ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชี พ อาจมีการใช้โปรแกรมการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการทางาน ทัง้ นีก้ ระบวนการต่าง อาศัยความร่วมมือกันของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒ นานักศึกษาฝึ กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ 1) อาจารย์นิเทศ 2) ครู พ่ีเลีย้ ง 3)
ผูเ้ ชี่ยวชาญ หรือผูน้ ิเทศที่ชานาญในสาขานัน้
1.5 การประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุ ก
ผูว้ ิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการประเมินความสามารถใน
การจั ด การเรี ย นรู ้ร่ ว มกั น เชิ ง รุ ก ของ Fraser, Killen and Nieman (2005) Mazano (2013);
Mihaly et. Al. (2013); Yahya, Mansor and Abdullah (2017); รสวลีย ์ อักษรวงศ์ (2561) เพื่อนา
ข้อมูลมาเป็ นแนวทางการการประเมินความสามารถในการจัดการเรีย นรู เ้ ชิงรุ กแบบรวมพลังนัน้
ข้อมูลที่ผวู้ ิจยั ศึกษามีรายละเอียดดังนี ้
การประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุ กในวิชาวิทยาศาสตร์ คือ
การประเมิ น ความสามารถของผู้ส อนในการจัด การเรีย นรู ร้ ่ว มกัน เชิ ง รุ ก ตั้ง แต่ ก ารก าหนด
จุดประสงค์การจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก การใช้ส่ือ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูผ้ ่านการทากิจกรรมกลุ่ มขนาดเล็กที่มีการระบุ
หน้าที่ของสมาชิกภายในกลุ่ม ความสามารถในการส่งเสริมสนับสนุนการมีปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ รียน
ความสามารถในการสื่อสารให้คาแนะน าผูเ้ รียน และการวัดการประเมิ น ผลการเรียนรู เ้ พื่ อให้
กระบวนการจัดการเรียนรู ม้ ีประสิทธิภาพ ทัง้ นีก้ ารประเมินการจัดการเรี ยนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กในวิชา
วิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ 1) การประเมินแผนการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กในวิชา
วิทยาศาสตร์ และ 2) การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุกในชัน้ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึง่ มี
รายละเอียดดังนี ้
1.5.1 การประเมินแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการออกแบบและ
เขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู ร้ ่ว มกั น เชิ ง รุ ก ของ Fraser, Killen and Nieman (2005) Mazano
(2013); Mihaly et. Al. (2013); Yahya, Mansor and Abdullah (2017); พิ ม พั น ธ์ เดชะคุ ป ต์
และพเยาว์ ยินดีสุข (2548) และรสวลีย ์ อักษรวงศ์ (2561) พบว่า แผนการจัดการเรียนรู จ้ ัดเป็ น
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หลักสูตรที่ใช้ในระดับชัน้ เรียน ซึง่ ควรมีองค์ประกอบพืน้ ฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรชนิดอื่น ๆ ที่ตอบ
คาถามสาคัญ 4 ประการของการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้ คือ
1) สอนไปทาไม
2) สอนอะไร
3) สอนอย่างไร
4) ประเมินผลการเรียนรูอ้ ย่างไร
ดังนัน้ ในการประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กจึงมีการประเมิน
เพื่อตอบคาถามสาคัญ 4 ประการพืน้ ฐานนัน้ ได้แก่
1. สอนไปทาไม ประเมินจากการกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู ้ ซึ่งมีประเด็นที่
ต้องพิจารณาในการประเมินดังนี ้ (Mazano, 2013; พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2548
และรสวลีย ์ อักษรวงศ์, 2561)
1) เขียนจุดประสงค์การเรียนรู ไ้ ด้ ครบทัง้ ด้านความรู ้ (K) ทักษะ (P) เจตคติ
(A)
2) เขี ย นจุด ประสงค์ก ารเรีย นรู ไ้ ด้ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานการเรีย นรู แ้ ละ
ตัวชีว้ ดั
3) เขียนจุดประสงค์การเรียนรู ท้ ่ีเน้นให้นกั เรียนสร้างความรู ด้ ว้ ยตนเอง ผ่าน
การเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
2. สอนอะไร ประเมิ น จากการก าหนดสาระการเรีย นรู ส้ าระการเรีย นรู ้ ซึ่ง มี
ประเด็นที่ ตอ้ งพิ จารณาในการประเมิน คือ กาหนดเนื อ้ หาสาระได้ถูกต้องตามสาระการเรียนรู ้
แกนกลาง (Fraser, Killen and Nieman, 2005; Mazano, 2013; Mihaly et. Al., 2013; Yahya,
Mansor and Abdullah, 2017; พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2548 และรสวลีย ์ อักษร
วงศ์, 2561)
3. สอนอย่างไร ประเมินจากการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ ซึ่งมีประเด็นที่ตอ้ ง
พิ จ ารณาในการประเมิ น ดัง นี ้ (Fraser, Killen and Nieman, 2005; Mazano, 2013; Mihaly et.
Al., 2013; Yahya, Mansor and Abdullah; 2017, พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2548
และฤรสวลีย ์ อักษรวงศ์, 2561)
1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เ้ น้นให้นักเรียนสร้างความรู ด้ ว้ ยตนเอง ผ่าน
การเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
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2) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชีว้ ดั
และจุดประสงค์การเรียนรู ้
3) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกได้ เหมาะสมกับเนือ้ หาที่สอน
4) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้เหมาะสมกับลักษณะ และความสนใจของ
ผูเ้ รียน
5) กาหนดสื่อการจัดการเรียนรู ้ ได้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู ้
ร่วมกันเชิงรุก
6) ก าหนดเครื่ อ งมื อ ส าหรับ การทดลองวิ ท ยาศาสตร์ไ ด้ส อดคล้อ งกั บ
กระบวนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุ ก
7) กาหนดสื่อเทคโนโลยีท่ีจะใช้ในการจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างเหมาะสม
8) กาหนดแนวทางจัดกลุ่มผูเ้ รียนให้มีความหลากหลาย เช่น จัดกลุ่มโดย
คละเพศ คละความสามารถ
4. ประเมินผลการเรียนรู อ้ ย่างไร ประเมินจากการกาหนดแนวทางการประเมิน
การเรียนรู ้ ซึ่งมีประเด็นที่ตอ้ งพิจารณาในการประเมินดังนี ้ (Fraser, Killen and Nieman, 2005;
Mazano, 2013; Mihaly et. Al., 2013; พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2548) และรสวลีย ์
อักษรวงศ์, 2561)
1) ก าหนดวิ ธี ก ารประเมิ น ผลให้ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานการเรีย นรู ้ และ
ตัวชีว้ ดั
2) กาหนดวิธีการประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3) กาหนดวิธีการประเมินผลด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรูแ้ ต่
ละขัน้
4) กาหนดวิธีการประเมินผลด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับระดับชัน้ ของผูเ้ รียน
5) กาหนดวิธีการประเมินผลด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับความถนัดของผูเ้ รียน
ทัง้ นีจ้ ากการศึกษาหลักการพิจารณาการประเมินแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
ในวิชาวิทยาศาสตร์ มีดงั นี ้
1. วัตถุประสงค์การเรียนรู ้
วัตถุประสงค์การเรียนรู ้ เป็ นพฤติกรรมหรือสิ่งที่มุ่งหวังจะให้เกิดกับผูเ้ รียน
หลังจากที่ได้เรียนในแผนการสอนนัน้ ๆ ควรเขียนโดยระบุพฤติกรรมให้ชดั เจน กะทัดรัดและเข้าใจ
ง่าย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ และตัวชีว้ ดั (ถ้ามี) จะได้เป็ นประโยชน์ตอ่ ครูในการกาหนด
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กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทัง้ การวัดและประเมินผลการเรียนของผูเ้ รียน นอกจากนีค้ วรเขียน
ให้ครอบคลุมด้านความรู ้ (Knowledge : K) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เจตคติ (Attribute &
Attitude : A) และด้ า นทั ก ษ ะกระบวนการ (Process : P) โดยจุ ด ประสงค์ ท่ี ส มบู ร ณ์ จ ะ
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ พฤติกรรม เงื่อนไข และเกณฑ์ในการเขียน ทัง้ นีใ้ นการกาหนด
วัตถุประสงค์ท่ีมีลกั ษณะเฉพาะกับการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กอาจจะกาหนดพฤติกรรมการทางาน
ร่วมกันในกลุ่มเป็ นพฤติกรรมที่จะใช้ในการประเมิน เช่น การร่วมกันสร้างชิน้ งาน การปรึกษากัน
ภายในกลุ่ม การร่ว มกัน น าเสนอผลงาน การท างานเป็ น ที ม แสดงบทบาทหัว หน้า บทบาท
เลขานุการ บทบาทสมาชิก ฯลฯ รวมถึงการแสดงพฤติกรรมทางสังคม เช่น ทางานร่วมกับผูอ้ ่ืน มี
ปฏิ สัมพัน ธ์กับ ผูอ้ ่ืน โต้แย้งอย่างมี เหตุผล ลดความขัดแย้ง ขจัดความขัดแย้ง ยอมรับ ฟั ง ฯลฯ
(นาตยา ปิ ลนั ธนานนท์, 2545; สุวิทย์ มูลคา และคณะ, 2549 และ พิมพันธ์ เดชคุปต์ และพเยาว์
ยินดีสขุ , 2548)
2.สาระการเรียนรู ้
พิมพันธ์ เดชคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ (2548) เสนอว่า การกาหนดสาระการ
เรียนรู ใ้ นแผนการจัดการเรียนรู เ้ ป็ นสิ่งที่ครู ตอ้ งศึกษาจากหลักสูตรและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และควรสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้ ไม่ควรยากเกินไปหรือง่ายเกินไปสาหรับผูเ้ รียน
เนือ้ หาที่สอนควรสกัดให้ได้องค์ความรูห้ รือแก่นขององค์ความรู ้ องค์ความรูท้ ่ี
ครูตอ้ งคานึงถึงมี 6 ประเภท
1) ข้อเท็จจริง (Fact) เป็ นข้อมูลที่มีความหมายในตนเองไม่มาก สามารถ
ทดสอบได้
2) คานิยาม (Definition) เป็ นคาจากัดความของเรือ่ งและสิ่งต่างๆ
3) ความคิ ด ส าคั ญ (Main idea) เป็ น เนื ้ อ ห า เช่ น ลั ก ษ ณ ะเด่ น
ลักษณะเฉพาะวิธีทา ขัน้ ตอนประเภท ชนิดองค์ประกอบ ส่วนประกอบ ประโยชน์ ความสาคัญ
โทษ ข้อจากัด ข้อดี ข้อด้อย เป็ นต้น
คานิ ย ามและความคิดสาคัญ นั้น รวมกัน เรียกว่า มโนทัศน์ (Concept)
หรือกล่าวได้ว่า มโนทัศน์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ มโนทัศน์ท่ีเป็ นนิยาม และมโนทัศน์ท่ีเป็ น
ความคิดเห็นสาคัญ
4) หลักการ (Principle) เป็ นเนือ้ หาประเภทไวยากรณ์ ทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศและหลักการในแต่ละเรือ่ ง
5) กฎ (Law) สูตร กฎเกณฑ์ และกฎข้อบังคับ
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6) ทฤษฎี (Theory)
ในองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ด้ า้ นสาระ หรือสาระการเรียนรู ซ้ ่งึ
เกี่ยวข้องกับการสอนอะไรนัน้ ในแผนการจัดการเรียนรูค้ วรประกอบด้วย 3 หัวข้อย่อยซึง่ ครอบคลุม
ผลการเรียนรู ้ คือ
1) ด้า นความรู ้ คื อ ระบุอ งค์ค วามรู ท้ ่ี ต อ้ งมี ค วามถูก ต้อ ง ชัด เจนและ
แสดงเกณฑ์ของความรู ้
2) ด้านกระบวนการ คือ การระบุสมรรถนะ ทักษะ ความสามารถที่ตอ้ ง
พัฒนา
3) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ การระบุนิสยั ที่ตอ้ งการบ่มเพาะ
3. กิจกรรมการเรียนรู ้
การออกแบบกิ จกรรมการเรียนรู ร้ ่วมกัน เชิงรุ กในวิชาวิท ยาศาสตร์อาจใช้
ขัน้ ตอนการเรียนการสอนของตามแนวการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู ้ วิธีการจัดการเรียนรู แ้ บบ
โครงงานและวิธีการจัดการเรียนรู แ้ บบเน้นการทากิจกรรม ในส่วนของการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู อ้ าจจะใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู ้ 5 ขัน้ ตอน (5 Es learning cycle) หรือการสอนโดยการใช้
โครงงานเป็ นฐาน เป็ นต้น การจัดการเรียนรู ต้ อ้ งเน้นให้ผเู้ รียนใช้ประสบการณ์การเรียนรู ส้ ามารถ
สร้างความรูด้ ว้ ยตนเองได้ โดยการที่ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในการเรียน (Participation) มีปฏิสมั พันธ์กนั
(Interaction) มีการทางานแบบร่วมมือ(Cooperation) มีการสะท้อนความคิด (Reflection) มีการ
อภิปราย (Discussion) และแลกเปลี่ยนการเรียนรู ้ (Sharing and Learning) เป็ นการเปิ ดโอกาส
ให้นกั เรียนถ่ายโอนความรู ้ ประยุกต์ความรู ก้ บั สถานการณ์ใหม่ และได้ผลงาน หรือภาระงานที่เป็ น
การตอบแทนสังคมด้วยการนาไปใช้ และเผยแพร่อนั เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน (สุวิทย์ มูลคา และ
คณะ, 2549; ทิศนา แขมมณี, 2553; และ พิมพันธ์ เดชคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2548)
สื่อการเรียนรู ้ หรือแหล่งการเรียนรู ท้ ่ีใช้ เน้นการระบุส่ือและแหล่งการเรียนรู ้
ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้ ซึ่ง อาจเป็ นสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อที่จบั ต้องได้
และจับต้องไม่ได้ รวมทัง้ สื่อดิจิตอล (สุวิทย์ มูลคา และคณะ, 2549และ พิมพันธ์ เดชคุปต์ และพ
เยาว์ ยินดีสขุ , 2548)
4. การประเมินการเรียนรู ้
การประเมิ น การเรี ย นรู ้เ ป็ นการระบุ วิ ธี ป ระเมิ น และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ น
ประเมิ น ผลการเรีย นรู ใ้ นทุก ด้าน คื อ ความรู ้ ความสามารถ ทัก ษะ รวมทั้งคุณ ลักษณะอัน พึง
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ประสงค์ ตลอดจนชิน้ งาน ภาระงาน รวมทัง้ สมรรถนะในการทางานและสร้างผลงานของผูเ้ รียน
ได้แก่
1. ประเมิ น ความรู ้ ความเข้า ใจ โดยใช้เครื่อ งมื อ เช่ น แบบสอบแบบ
สัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็ นต้น
2. ประเมินการปฏิบตั ิกิจกรรมแบบรวมพลังอย่างตัง้ ใจ โดยใช้เครื่องมือ
เช่น แบบประเมิน เป็ นต้น
3. ประเมินชิน้ งาน/ภาระงานที่สร้าง โดยใช้เครื่องมือ เช่น แบบประเมิน
เป็ นต้น
4. ประเมิ น คุณ ลัก ษณะอัน พึงประสงค์ท่ี กาหนดโดยใช้เครื่อ งมื อ เช่ น
แบบวัด แบบสังเกต แบบประเมิน เป็ นต้น
สมรรถนะในการทางาน หรือในการสร้างชิน้ งานด้วยแบบประเมินสมรรถนะ
เป็ นต้น ทั้งนี ้ โดยสรุ ปแล้วการประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กนั้นเป็ นการ
ประเมินเพื่อตอบคาถามสาคัญ 4 ประการพืน้ ฐานนัน้ คือ 1) สอนไปทาไม 2) สอนอะไร 3) สอน
อย่างไร และ 4) ประเมินผลการเรียนรูอ้ ย่างไร โดยแต่ละคาถามนัน้ พิจารณาจากองค์ประกอบแต่
ละองค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรูด้ งั นี ้
1. สอนไปทาไม ประเมินจากการกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู ้
2. สอนอะไร ประเมินจากการกาหนดสาระการเรียนรูส้ าระการเรียนรู ้
3. สอนอย่างไร ประเมินจากการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้
4. ประเมินผลการเรียนรู อ้ ย่างไร ประเมินจากการกาหนดแนวทางการ
ประเมินการเรียนรู ้
ซึง่ ผูป้ ระเมินควรพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ เหล่านีใ้ ห้ครบถ้วนเพื่อเป็ นเครื่อง
ยืน ยัน คุณ ภาพของแผนการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกัน เชิงรุ กที่ นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ ครู
วิทยาศาสตร์จะพัฒ นาขึน้ (Fraser, Killen and Nieman, 2005; Mazano, 2013; Mihaly et. Al.,
2013; Yahya, Mansor and Abdullah, 2017; ทิศนา แขมมณี, 2553 และพิมพันธ์ เดชคุปต์ และ
พเยาว์ ยินดีสขุ , 2548)
5. การประเมิ น ความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู ้ร่ ว มกั น เชิ ง รุ ก ในวิ ช า
วิทยาศาสตร์
การประเมินการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กในวิชาวิทยาศาสตร์ นอกจากจะ
สามารถประเมินจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู แ้ ล้วนัน้ ยังต้องประเมินความสามารถในการ
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จัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในชัน้ เรียน ผูว้ ิจยั ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับเรือ่ งการ
ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ ก ของนั กวิชาการ และนักวิจยั ทัง้ ในและ
ต่างประเทศพบว่า การประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่แตกต่างจากการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู ใ้ นวิชาอื่น ๆ สามารถทาได้โดย การ
สังเกตชั้น เรีย น และประเมิ น ความสามารถในการท ากิ จ กรรมการเรีย นรู ้ การแสดงออก และ
พิจารณาผลงานของผูเ้ รียน (Fraser, Killen and Nieman, 2005; Mazano, 2013; Mihaly et. Al.,
2013; Yahya, Mansor and Abdullah, 2017; รสวลีย ์ อักษรวงศ์, 2561)
ทั้งนีก้ ารประเมินความสามารถในการจัดเรียนรู ส้ ามารถแบ่งออกเป็ นด้าน
ย่ อ ย 4 ด้า น (Fraser, Killen and Nieman, 2005; Nessipbayeva,2012; Yahya, Mansor and
Abdullah, 2017 และพิมพันธ์ เดชคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2548) คือ
1) ประสิ ท ธิ ภ าพในการจัด การชั้น เรีย น และการส่ ง เสริม การท างาน
ร่วมกันของผูเ้ รียน
2) ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิการสอนในชัน้ เรียน และการจัดกิจกรรม
การเรียนรูท้ ่ีเน้นการปฏิบตั ิกรรมกลุม่ เพื่อสร้างความรู ้
3) ประสิ ท ธิ ภ าพในการประเมิ น ความรู ้ ทั ก ษะ เจตคติ และการท า
กิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกันของผูเ้ รียน
4) ทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของ
ผูเ้ รียน
ทัง้ นีเ้ ครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู อ้ าจทา
ได้ทั้ง ในรู ป แบบการบรรยายเชิ ง คุณ ภาพ และการใช้ม าตรประมาณค่ า (Fraser, Killen and
Nieman, 2005; Mazano (2013); Nessipbayeva,2012 และ รสวลีย ์ อักษรวงศ์, 2561) เช่น
1) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้
2) แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก
3) แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน
4) แบบบันทึกการสังเกตชัน้ เรียน
5) แบบบันทึกผลสะท้อนการนิเทศสาหรับนักศึกษา
6) แนวคาถามในการทบทวนหลังจากการปฏิบตั ิกิจกรรม
สรุ ปได้ว่าการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กสามารถ
กระทาได้โดยการสังเกตชั้น เรียน และประเมินความสามารถในการทากิ จกรรมการเรียนรู ้ การ
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แสดงออก และผลงานในการเรียนของผูเ้ รียน ซึ่งสามารถสะท้อนความสามารถในการจัดการ
เรียนรู ข้ องนักศึกษาครู ซ่ึงเป็ นผูส้ อนได้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอาจเป็ นในรู ปแบบการ
บรรยายเชิงคุณภาพ และการใช้มาตรประมาณค่าก็ได้
2. แนวคิดเกีย่ วกับการนิเทศ
ผูว้ ิจยั ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศใน 8 ประเด็น ประกอบด้วย 1)
ความหมายของการนิเทศ 2) ความสาคัญของการนิเทศ 3) หลักการนิเทศ 4) รูปแบบการนิเทศ 5)
แนวทางการพัฒนารูปแบบการนิเทศ 6) รูปแบบการนิเทศ 7) แนวทางการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
2.1 ความหมายของการนิเทศ
จากการศึกษาความหมายของการนิ เทศ จากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องทั้ง
ต่างประเทศ และในประเทศ โดยนักวิชาการได้เสนอว่า การนิเทศ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ
การชีแ้ นะแนวทาง รวมถึงเป็ นการทางานร่วมกันกับผูส้ อนเพื่อการปรับปรุ งทางการศึกษาแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ และให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์สงู สุดในการ
เรี ย นของผู้ เรี ย น (Echols, 1983 และสงั ด อุ ท รานั น ท์ , 2529) ทั้ ง นี ้ การนิ เ ทศ ยั ง หมายถึ ง
กระบวนการทางการบริห ารการศึก ษาที่ ใช้ในการแนะน าแนวทางส าหรับ ผู้สอนและบุค ลากร
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ ช่วยในการชีแ้ นะ พัฒนา และให้ความร่วมมือกับ ผูส้ อน
ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้เป็ นไปตามเป้าหมายของการศึกษา
(Glickman, 2004 และ ปรี ย าพร วงศ์อ นุ ต รโรจน์ , 2548) นอกจากนี ้ Oteng (1983) ได้เสนอ
ความหมายของการนิเทศว่า หมายถึง การตรวจเยี่ยม กากับและติดตาม และให้คาปรึกษา
สรุปความหมายของการนิเทศได้ว่า การนิเทศคือการช่วยเหลือ สอนงาน และพัฒนา
ครู ในการพัฒ นางานวิชาชี พ ครู การพัฒ นาการสอน เพื่ อประสิท ธิ ภาพในการพัฒ นาผูเ้ รียนให้
เป็ นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาจัดการศึกษา
2.2 ความสาคัญของการนิเทศ
ผูว้ ิจยั ศึกษาความสาคัญของการนิเทศที่มีต่อการพัฒนาการศึกษาจากเอกสารตัง้ ใน
ประเทศ และต่างประเทศ พบว่า การนิเทศมีความสาคัญในการพัฒนานักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูให้ มีความรูค้ วามชานาญในวิชาชีพ ทาให้นกั ศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูมีความรู ้
ความสามารถ และความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนรู ้ และการทางานวิชาชีพครูมากขึน้ ซึง่ ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการพัฒนาผูเ้ รียน ให้เป็ นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาจัดการศึกษา ดังนี ้

32
1. มี ความเป็ น ครู มื ออาชี พ ส่งเสริม ให้เกิ ดความสามารถในการท างาน อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม (Kilminster, 2007; Ismail, 2018; Passi, 2016)
2. ส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู ้ พัฒนาหลักสูตร การเตรียมสื่อการ
เรีย นรู ้ การจัด การชั้น เรีย น การปรับ ปรุ ง การจัด กิ จ กรรมการเรีย นรู ้ (Donkoh and Dwamena,
2014; Ismail, 2018; Mutende, 2017; Passi, 2016; กิตติศกั ดิ์ อังคะนาวิน และอภิสรรค์ ภาชนะ
วรรณ, 2561)
3. พัฒนาความรู ้ เนือ้ หาวิชาการของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู (Passi,
2016)
4. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู ้ (กิตติศกั ดิ์ อังคะนาวิน และอภิ
สรรค์ ภาชนะวรรณ, 2561)
5. การประเมินผลผูเ้ รียน เข้าใจในบริบทของสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียน
การสอน และการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน (Donkoh and Dwamena, 2014; Mutende, 2017)
6. เชื่อมั่นในการจัดการเรียนรู ้ และการทางานวิชาชีพครู ตลอดจนรู แ้ นวทางใน
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครู สคู่ วามเป็ นครูมืออาชีพที่มีความรูค้ วามชานาญในวิชาชีพ (Donkoh
and Dwamena, 2014; สุทธนู ศรีไสย์, 2545)
จากความสาคัญ ของการนิเทศที่ผูว้ ิจัยรวบรวมจากบทความ และงานวิจัยของนัก
การศึกษาทัง้ ต่างประเทศ และในประเทศดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนัน้ สามารถสรุปความสาคัญ
ของการนิเทศได้ว่า เป็ นแนวทางในการส่งเสริมความเป็ นครูมืออาชีพ ส่งเสริมให้เกิดความสามารถ
ในการทางาน อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู ้ พัฒ นา
หลักสูตร การเตรียมสื่อการเรียนรู ้ การจัดการชัน้ เรียน การปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ทัง้ ยัง
ช่วยในการพัฒนาความรู ้ เนือ้ หาวิชาการของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ส่งเสริมการใช้
นวัต กรรมในการจัด การเรีย นรู ้ ตลอดจนช่ ว ยให้ก ารประเมิ น ผลผู้เรีย น เข้า ใจในบริบ ทของ
สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียน และช่วยให้เกิดเชื่อมั่นใน
การจัดการเรียนรู ้ และการทางานวิชาชีพครู ตลอดจนรู แ้ นวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครู สู่
ความเป็ นครูมืออาชีพที่มีความรูค้ วามชานาญในวิชาชีพ
2.3 หลักการนิเทศ
ผู้วิ จัย ท าการศึก ษาหลัก การนิ เทศของนัก การศึก ษาทั้ง ของต่า งประเทศ และใน
ประเทศ พบว่ามีหลักการสาคัญ ดังนี ้
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1. มี ก ารให้ แ นวทาง เพื่ อ ให้ผู้ร ับ การนิ เทศสามารถพั ฒ นาตนเองได้อ ย่ า ง
เหมาะสมทัง้ ด้านความเข้าใจในศาสตร์การสอนการประเมินการเรียนรู ้ ทักษะการให้คาปรึกษา
การให้ผ ลสะท้อ นคิ ด การแนะน าในการประกอบอาชี พ การพั ฒ นาการท างาน ทั ก ษะการ
ปฏิ สัม พัน ธ์ระหว่า งบุค คล (Kilminster, Cottrell, Grant, and Jolly, 2007; วนิ ด า ฉัต รวิราคมม
ม.ป.ป.; Glickman and Ross-Gordon, 2001; Nolan and Hoover, 2004; วนิ ด า ฉั ต รวิ ร าคม,
ม.ป.ป.)
2. มี ก ารท างานร่วมกัน ระหว่างผู้นิ เทศและผู้รบั นิ เทศ (Glickman and RossGordon, 2001; Kilminster, Cottrell, Grant, and Jolly, 2007; Mark and Stoop, 1985)
3. มี การประเมิน ผูร้ บั การนิ เทศ และการให้ขอ้ มูลป้อนกลับเป็ น ระยะ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง (Kilminster, Cottrell, Grant, and Jolly, 2007; The Academy of Medical Educators,
2010)
4. มีการกาหนดการประชุมที่แน่นอนระหว่างผูเ้ กี่ ยวข้องในกระบวนการนิเทศ
รูปแบบการนิเทศ (Kilminster, Cottrell, Grant, and Jolly, 2007)
5. มีการให้การปรึกษาทัง้ เรื่อง เนือ้ หา การปฏิบตั ิ และการบริหารจัดการ รวมทัง้
เรือ่ งทั่ว ๆ ไป (Kilminster, Cottrell, Grant, and Jolly, 2007)
6. มี ก ารค านึงถึ งความสัม พัน ธ์ระหว่างผู้นิ เทศ และผูร้ บั การนิ เทศ การนิ เทศ
สามารถปรับ ให้เหมาะสมกับ ความต้อ งการของแต่ ล ะบุ ค คล (Glickman and Ross-Gordon,
2001; Kilminster, Cottrell, Grant, and Jolly, 2007; Mark and Stoop, 1985; วนิดา ฉัตรวิราคม
, ม.ป.ป.)
7. มีการสร้างและรักษาบรรยากาศของการเรียนรู ้ รวมถึงอานวยความสะดวกใน
การเรียนรู ้ (The Academy of Medical Educators, 2010)
จากการศึกษาหลักการนิเทศของนักการศึกษา และนักวิชาการคือ Glickman and
Ross-Gordon (2001); Kilminster, Cottrell, Grant, and Jolly (2007); Mark and Stoop
(1985); Nolan แ ล ะ Hoover (2004); The Academy of Medical Educators (2010);
วนิดา ฉัตรวิราคม (ม.ป.ป.)
ผูว้ ิจยั ได้นาหลักการนิเทศมาทาการวิเคราะห์ เพื่อสังเคราะห์หลักการนิเทศที่จะใช้ใน
การวิจยั แสดงในตาราง 3 และ 4

ตาราง 1 การสังเคราะห์การนิเทศของนักวิชาการต่าง ๆ
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ตาราง 3 (ต่อ)
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ตาราง 3 (ต่อ)
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ตาราง 2 สรุปความสอดคล้องของหลักการนิเทศ
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ตาราง 4 (ต่อ)
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ตาราง 4 (ต่อ)
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จากการสังเคราะห์หลักการนิเทศซึ่งผูว้ ิจยั จะนาไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครูในงานวิจยั ครัง้ นีป้ ระกอบด้วย
1. การให้แนวทางเพื่อให้ผรู้ บั การนิเทศสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม
ทัง้ ด้านความเข้าใจในศาสตร์การสอนการประเมินการเรียนรู ้ ทักษะการให้คาปรึกษา การให้ผล
สะท้อนคิด การแนะนาในการประกอบอาชีพ การพัฒนาการทางาน ทักษะการปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
บุ ค ค ล (Glickman and Ross-Gordon, 2001; Kilminster, Cottrell, Grant, and Jolly, 2007;
Mark and Stoop, 1985; Nolan และ Hoover, 2004)
2. การท างานร่ว มกั น ระหว่ า งผู้นิ เทศและผู้ร ับ นิ เทศ (Glickman and RossGordon, 2001; Kilminster, Cottrell, Grant, and Jolly, 2007 และ Mark and Stoop, 1985)
3. ประเมินผูร้ บั การนิเทศ และการให้ขอ้ มูลป้อนกลับเป็ นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
(Kilminster, Cottrell, Grant, and Jolly, 2007; Nolan แล ะ Hoover, 2004; The Academy of
Medical Educators, 2010; วนิดา ฉัตรวิราคม, ม.ป.ป.)
4. มีการกาหนดการประชุมที่แน่นอนระหว่างผูเ้ กี่ ยวข้ องในกระบวนการนิเทศ
รูปแบบการนิเทศ ๆ (Glickman and Ross-Gordon, 2001)
5. การให้การปรึกษาทัง้ เรื่อง เนือ้ หา การปฏิบตั ิ และการบริหารจัดการ รวมทัง้
เรื่ อ งทั่ ว ๆ ไป (Kilminster, Cottrell, Grant, and Jolly, 2007; Nolan และ Hoover, 2004; The
Academy of Medical Educators, 2010; วนิดา ฉัตรวิราคม, ม.ป.ป.)
6. คานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ิเทศ และผูร้ บั การนิเทศ การนิเทศสามารถ
ปรับ ให้เหมาะสมกั บ ความต้อ งการของแต่ ล ะบุ ค คล (Kilminster, Cottrell, Grant, and Jolly,
2007; Mark and Stoop, 1985 และThe Academy of Medical Educators, 2010)
7. สร้างและรักษาบรรยากาศของการเรียนรู ้ รวมถึงอานวยความสะดวกในการ
เรี ย น รู ้ (Glickman and Ross-Gordon, 2001; Kilminster, Cottrell, Grant, and Jolly, 2007;
Mark and Stoop, 1985; Nolan แล ะ Hoover, 2004; The Academy of Medical Educators,
2010; วนิดา ฉัตรวิราคม, ม.ป.ป.)
2.4 รูปแบบการนิเทศ
จากการศึ ก ษาเอกสารต ารา และงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการนิ เทศจากทั้ ง
ต่างประเทศ และในประเทศ พบว่า

41
รูปแบบการนิเทศ หมายถึง กรอบแนวคิดที่ใช้ในการให้คาแนะนา หรือเป็ นหลักเกณฑ์
ในการกาหนดกิจกรรม หรือขัน้ ตอนในการนิเทศเป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิบตั ิงานร่วมกันเพื่อพัฒนา
ครู และเป็ นความรู พ้ ืน้ ฐานที่ใช้ในการประยุกต์ใช้เพื่อการฝึ กปฏิบตั ิ และการพัฒนาการนิเทศการ
จัดการเรียนรู ้ (Borders, 1991; Harjanto, 2006 และRaulerson, 2006)
นอกจากนี ้ รู ปแบบการนิเทศยังหมายถึง รู ปธรรมของความคิด โครงสร้างของความ
เกี่ยวข้องของหน่วยต่างๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ในเชิงความสัมพันธ์
และเชิงเหตุผล โดยมีองค์ประกอบสาคัญที่ได้รบั การจัดวางไว้อย่างเป็ นระบบระเบียบ ตามหลัก
ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ และแนวคิด ประกอบด้วย กระบวนการหรือขัน้ ตอนสาคัญ รวมทั้งวิธี
และเทคนิค ที่ ช่วยให้รูปแบบนั้น เป็ นไปตามหลักการ หรือทฤษฎี สามารถพิสูจน์ ทดสอบ เพื่อ
ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถยึดเป็ นแนวทางในการดาเนินงานได้ (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2553;
ทิศนา แขมมณี, 2545 และ อุทมุ พร จามรมาน, 2541)
สรุปได้ว่า รูปแบบการนิเทศ หมายถึง รูปแบบการนิเทศหมายถึง สภาพหรือลักษณะ
ของการนิเทศที่ครอบคลุมองค์ประกอบสาคัญ หรือตัวแปร ที่ได้รบั การจัดวางไว้อย่างเป็ นระบบ
ระเบี ย บ มี ค วามสัม พัน ธ์กัน ตามหลัก ปรัช ญา ทฤษฎี หลัก การ และแนวคิ ด ความเชื่ อ ต่าง ๆ
ประกอบด้วย กระบวนการหรือขัน้ ตอนสาคัญในการนิเทศ รวมทัง้ วิธี และเทคนิค ที่สามารถยึดเป็ น
แนวทางในการดาเนิ นงานได้ เพื่ อช่วยให้การนิเทศ เป็ น ไปตามหลักการ หรือทฤษฎี สามารถ
พิสจู น์ ทดสอบ เพื่อยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ
นอกจากนี ้ ทิศนา แขมมณี (2545) กล่าวถึงรูปแบบว่ามีลกั ษณะสาคัญคือ
1. รูปแบบจะต้องนาไปสูก่ ารทานาย ผลที่ตามมาต้องสามารถพิสจู น์หรือทดสอบ
ได้
2. รู ป แบบมี โครงสร้างที่ ป ระกอบด้วยความสัม พัน ธ์เชิ งสาเหตุ ที่ ส ามารถใช้
อธิบายปรากฏการณ์นนั้ ได้
3. รู ปแบบต้องแสดงความเข้าใจความคิดรวบยอด ความสัมพันธ์ รวมทัง้ ขยาย
ขอบเขตของการสืบเสาะความรู ้
4. รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์
เชิงเชื่อมโยง
จากการศึกษารู ปแบบการนิเทศจากทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศของ บูรชัย ศิริม
หาสาคร (2552) [Online]; อั ญ ชลี ธรรมะวิ ธี กุ ล , (2552) [Online]; สุ ม น อมรวิ วัฒ น์ (2545);
ศิ ริ ว รรณ์ ฉายะเกษริ น (2542), [Online]; Meanwhile, Sullivan และ Glanz (2000); Hosack-
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Curlin (1993); Sergiovanni และ Starratt (2007); Beach และ Reinhartz (2000); Kutsyuruba
(2003); Suhertian (2000); Mudawali และ Mudzofir (2017) สามารถสรุ ปรู ปแบบการนิ เทศได้
ดังนี ้
1. รูปแบบการนิเทศแบบดัง้ เดิม
การนิ เ ทศแบบดั้ ง เดิ ม เป็ นการนิ เ ทศโดยผู้ นิ เ ทศจะสั ง เกตเพื่ อ ค้น หา
จุดบกพร่องของผูร้ บั การนิเทศผ่านการสังเกตการสอนในชัน้ เรียนซึง่ เรียกได้ว่าตรงข้ามกับหลักการ
นิเทศที่ มุ่งเน้น การส่งเสริมความสามารถในการท างานและพัฒ นาการสอนของผูร้ บั การนิ เทศ
Prasojo และ Sudiyono (2011) อธิ บายรู ปแบบการนิเทศแบบดังเดิมแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ 1)
การนิเทศโดยตรง ทาโดยมีการสังเกตการณ์สอนก่อนการนิเทศ และเมื่อผ่านกระบวนกานิเทศแล้ว
มีการสังเกตการสอนภายหลังการนิเทศเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของผูร้ บั การนิเทศ 2) การนิเทศ
ทางอ้อม ทาโดยการเก็บข้อมูลผ่านการทดสอบ การอภิปราย และการใช้แบบสอบถาม เป็ นต้น
(บูรชัย ศิ ริม หาสาคร, 2552 [Online]; อัญ ชลี ธรรมะวิ ธี กุล , 2552 [Online]; สุม น อมรวิวัฒ น์,
2545; ศิ ริ ว รรณ์ ฉ า ย ะ เก ษ ริ น , 2542 [Online]; Meanwhile, Sullivan แ ล ะ Glanz, 2000;
Hosack-Curlin, 1993; Sergiovanni แ ล ะ Starratt, 2007; Beach แ ล ะ Reinhartz, 2000;
Kutsyuruba, 2003; Suhertian, 2000 และ Mudawali และ Mudzofir, 2017)
2. รูปแบบการนิเทศแบบวิทยาศาสตร์
เป็ นรูปแบบการนิเทศตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดย 1) มีการวางแผนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผูร้ บั การนิเทศ 2) ดาเนินการใช้เทคนิคเฉพาะในการ
นิเทศให้เหมาะสมกับบริบทและผูร้ บั การนิเทศ 3) สร้างเครื่องมือต่าง ๆ ในการเก็บข้อมูลการนิเทศ
ที่ ส อดคล้อ งกับ วัต ถุป ระสงค์ ในการเก็ บ ข้อ มูล 4) เก็ บ ข้อ มูล ผลการนิ เทศในสถานการณ์จริง
(อั ญ ชลี ธรรมะวิ ธี กุ ล , 2552 [Online]; สุ ม น อมรวิ วั ฒ น์ , 2545; Meanwhile, Sullivan และ
Glanz, 2000; Hosack-Curlin, 1993; Sergiovanni และ Starratt, 2007; Beach และ Reinhartz,
2000; Kutsyuruba, 2003 และ Suhertian, 2000)
3. รูปแบบการนิเทศแบบคลินิก
การนิเทศด้วยรู ปแบบการนิเทศแบบคลินิก มุ่งเน้นการนิเทศโดยการสังเกต
การสอนของครูผรู้ บั การนิเทศ ผ่านรูปแบบตามขัน้ ตอนประกอบด้วย 1) การวางแผน 2) การสังเกต
ชัน้ เรียน และ 3) วิเคราะห์อย่างละเอียดโดยใช้หลักฐานข้อมูลประกอบ ทัง้ นีก้ ารนิเทศแบบคลินิกนี ้
เน้นการนิเทศในลักษณะการทางานร่วมกันด้วยความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูน้ ิเทศ และผูร้ บั การ
นิ เทศ (บู ร ชัย ศิ ริม หาสาคร, 2552 [Online]; อัญ ชลี ธรรมะวิ ธี กุ ล , 2552 [Online]; สุม น อมร
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วิวฒ
ั น์, 2545; ศิรวิ รรณ์ ฉายะเกษริน, 2542 [Online]; Meanwhile, Sullivan และ Glanz, 2000;
Hosack-Curlin, 1993; Sergiovanni แ ล ะ Starratt, 2007; Beach แ ล ะ Reinhartz, 2000;
Kutsyuruba, 2003; Suhertian, 2000 และ Mudawali และ Mudzofir, 2017)
4. การนิเทศการสอนแบบคูส่ ญ
ั ญา
การนิ เทศการสอนแบบคู่สัญ ญา (Buddy supervision) คือการนิ เทศที่ ให้
ผูร้ บั การนิเทศจับคู่กนั ในการทางานร่วมกันพัฒนาการสอนของตนเองโดยใช้ศกั ยภาพของทัง้ คู่ใน
การช่วยการหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนางานและการร่วมกันให้ขอ้ คิดเห็นเกี่ยวกับการทางาน
อาจมีการใช้กระบวนการกลุ่มที่เน้นการพัฒนาคนและพัฒนางาน บนพืน้ ฐานที่ว่าผูท้ ่ี มีความชอบ
หรือแนวคิดที่สอดคล้องกันน่าจะทาให้การทางานได้ประโยชน์มากกขึน้ (อัญ ชลี ธรรมะวิธีกุล ,
2552 [Online]; สุม น อมรวิ วัฒ น์, 2545; ศิ ริว รรณ์ ฉายะเกษริน , 2542 [Online]; Meanwhile,
Sullivan และ Glanz, 2000; Hosack-Curlin, 1993; Beach และ Reinhartz, 2000; Kutsyuruba,
2003; Suhertian, 2000 และ Mudawali และ Mudzofir, 2017)
5. การนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร
การนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร (Mentor supervision) เป็ นการนิเทศใน
ลักษณะการประเมินการสอนโดยกลุ่มเพื่อร่วมวิชาชีพหรือเพื่อนครู ดว้ ยกันโดยอาศัยหลั กคือ 1)
การสร้างศรัทธา 2) การสาธิ ตรู ปแบบการสอน 3) การร่วมคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 4) การติดตาม
ประเมินผลตลอดกระบวนการ (บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2552 [Online]; อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552
[Online]; สุมน อมรวิวฒ
ั น์, 2545; ศิรวิ รรณ์ ฉายะเกษริน, 2542)
6. การนิเทศแบบร่วมพัฒนา
การนิเทศแบบร่วมพัฒนา (Collaborative Development supervision) เป็ น
การทางานร่วมกันในการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็ นระบบโดยผูบ้ ริหาร ผูน้ ิเทศ และครูผสู้ อน ผ่าน
การร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ พึ่งพากัน ในการท างาน มี การให้ความช่วยเหลือ ยอมรับ ปั ญ หา และ
ร่วมกันพัฒนาทักษะที่จาเป็ นต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคการนิเทศการสอนเป็ นปั จจัยหลัก (บูรชัย ศิริม
หาสาคร, 2552 [Online]; อัญชลี ธรรมะวิธีกลุ , 2552 [Online]; สุมน อมรวิวฒ
ั น์, 2545; ศิรวิ รรณ์
ฉายะเกษริน , 2542 [Online]; Meanwhile, Sullivan และ Glanz, 2000; Hosack-Curlin, 1993;
Sergiovanni แ ล ะ Starratt, 2007; Beach แ ล ะ Reinhartz, 2000; Kutsyuruba, 2003;
Suhertian, 2000 และ Mudawali และ Mudzofir, 2017)

44
7. การนิเทศแบบร่วมมือ
การนิเทศแบบร่วมมือ (Collaborative supervision) ปั จจุบนั นีก้ ารนิเทศผ่าน
การทางานร่วมกันของผูร้ ว่ มงานที่มีความชานาญใกล้เคียงกัน หรือผูน้ ิเทศที่มีความชานาญกว่า
และมีความสนใจในประเด็นเดียวกัน ร่วมกันพัฒนาโดยการวางแผนและดาเนินการนิเทศร่วมกัน
เป็ นขัน้ ตอนภายใต้บริบทการทางานในสถานการณ์จริง เช่น การจัดการชัน้ เรียน และการจัดการ
เรีย นรู ้ (บู รชัย ศิ ริม หาสาคร, 2552 [Online]; อัญ ชลี ธรรมะวิ ธี กุล , 2552 [Online]; สุม น อมร
วิวฒ
ั น์, 2545; ศิรวิ รรณ์ ฉายะเกษริน, 2542 [Online]; Meanwhile, Sullivan และ Glanz, 2000;
Hosack-Curlin, 1993; Sergiovanni แ ล ะ Starratt, 2007; Beach แ ล ะ Reinhartz, 2000;
Kutsyuruba, 2003; Suhertian, 2000 และ Mudawali และ Mudzofir, 2017)
8. การนิเทศแบบสอนงาน
การนิเทศสอนงาน (Coaching) เป็ นการนิเทศที่เน้นการพัฒนาศักยภาพผ่าน
การสอนงานโดยตรง โดยมีการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูน้ ิเทศ และผูร้ บั การนิเทศ เป็ นการสื่อสารแบบ
สองทาง (Two way Communication) ช่วยให้ผนู้ ิเทศ และผูร้ บั การนิเทศร่วมกันในการพัฒนาหรือ
แก้ปัญหาที่เกิดขึน้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใ้ ห้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
(Result Oriented) รวมทัง้ พัฒนาความรู ้ ทักษะ และลักษณะเฉพาะตัวแก่ผรู้ บั การนิเทศด้วย สิ่ง
สาคัญคือต้องมีการตกลงยอมรับร่วมกัน (Collaborative) ระหว่างผูน้ ิเทศและครู ผไู้ ด้รบั การนิเทศ
โดยเน้นผลพัฒนาการของผูร้ บั การนิเทศแต่ละคนเป็ นสาคัญ (Individual Performance) (บูรชัย ศิ
ริม หาสาคร, 2552 [Online]; อัญ ชลี ธรรมะวิ ธี กุล , 2552 [Online]; สุม น อมรวิ วัฒ น์, 2545; ศิ
ริวรรณ์ ฉายะเกษริน, 2542 [Online]; Meanwhile, Sullivan และ Glanz, 2000; Hosack-Curlin,
1993; Sergiovanni แ ล ะ Starratt, 2007; Beach แ ล ะ Reinhartz, 2000; Kutsyuruba, 2003;
Suhertian, 2000 และ Mudawali และ Mudzofir, 2017)
9. การชีแ้ นะทางปั ญญา
การชีแ้ นะทางปั ญญา(Cognitive Supervision) เป็ นแนวทางการนิเทศที่ ที่ไม่
มุ่งเน้นการตัดสินผล และมีกระบวนการนิเทศผ่านการประชุมวางแผน การสังเกตการณ์ทางาน
และการประชุมเพื่ อสะท้อนคิด ทั้งนี ม้ ี จุดมุ่งหมายเพื่ อพัฒ นาความสามารถในการปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร แต่มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าในเรื่องของการพั ฒนา
นวัตกรรมที่จะนาไปใช้ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งเป็ นเทคนิคหนึ่งในการทางานร่วมกัน
แบบคู่ร่วมพัฒ นา เช่น ครู กับเพื่ อนครู ครู กับ ผูน้ ิ เทศ หรือ ผูน้ ิ เทศกับผูน้ ิ เทศ โดยมี จุดประสงค์
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พืน้ ฐานคือการ 1) ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน 2) ให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในการพัฒนาการเรียนรู ้ และพฤติกรรมการสอน 3) ส่งเสริมการเรียนรู ้ (บูรชัย ศิรมิ หาสาคร,
2552 [Online]; อัญชลี ธรรมะวิธีกลุ , 2552 [Online]; สุมน อมรวิวฒ
ั น์, 2545; ศิรวิ รรณ์ ฉายะเกษ
ริ น , 2542 [Online]; Costa และ Garmston, 1994; Hosack-Curlin, 1993; Rain และ Joyce,
1996; Beach และ Reinhartz, 2000; Kutsyuruba, 2003; Suhertian, 2000 และ Mudawali และ
Mudzofir, 2017)
10. การนิเทศแบบการเป็ นพี่เลีย้ ง
การนิเทศแบบการเป็ นพี่เลีย้ ง (Mentoring) เป็ นการบวนการนิเทศแนวทาง
หนึ่ ง ซึ่ง Sullivan และ Glanz (2000) กล่า วว่า เป็ น กระบวนการนิ เทศที่ มี ก ระบวนการที่ อ าศัย
ประสบการณ์ท างานของครู พ่ีเลีย้ ง หรือผูน้ ิเทศที่ มีประสบการณ์สูง ในบทบาทการเป็ น พี่ เลีย้ ง
(Mentor) โยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้โ ดยปราศจากการตั ด สิ น
ความสามารถของผูร้ บั การนิเทศ อย่างไรก็ดีผลการจัดการเรียนรู ใ้ นห้องเรียนสามรถประเมินจาก
กากกระบวนการนิเทศแบบเป็ นพี่เลีย้ งเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาผูร้ บั การนิเทศผ่านการส่งเสริม
ความเข้าใจในเรือ่ งของบริบทโรงเรียน วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู ้
จริงในชั้น เรียนโดยมีจุดเน้นที่ การร่วมพัฒ นาอย่างรวมพลัง (Collaboration) .ในการทางานทุก
ขัน้ ตอนของการนิเทศแบบการเป็ น พี่เลีย้ ง (Sergiovanni และ Starratt, 2007 และ Murray และ
Mazur, 2009) (บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2552 [Online]; อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552 [Online]; สุมน
อมรวิ วั ฒ น์ , 2545; ศิ ริ ว รรณ์ ฉายะเกษริ น , 2542 [Online]; Costa และ Garmston, 1994;
Hosack-Curlin, 1993; Rain และ Joyce, 1996 และ Beach และ Reinhartz, 2000)
11. การสะท้อนความคิดด้วยตนเอง
การสะท้อนความคิดด้วยตนเอง (Self-Reflection) เป็ นแนวทางหนึ่งของการ
นิเทศในบริบทที่ครู ผูส้ อนมีอุปสรรคในการทางานเป็ นคู่ หรือทางานร่วมกับผูอ้ ่ืน ซึ่งอาจจะเนื่อง
ด้วยตารางเวลา หรือบริบ ทของโรงเรีย น เป็ น ต้น ซึ่งมี ขอ้ ดี ในเรื่อ งของการประหยัด เวลา และ
ทรัพยากรต่างๆ ทัง้ นีค้ รูตอ้ งพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ผ่านการวางแผนการพัฒนา การดาเนินการ
พัฒนา การสะท้อนคิดด้วยตนเอง เพื่ อค้นหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล,
2552 [Online]; Kutsyuruba, 2003, Glatthorn, 1990 และ Sergiovanni และ Starratt, 2007)
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12. การใช้แฟ้มสะสมงาน
การใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ในการพัฒนาหรือส่งเสริมความเป็ นครู มือ
อาชีพ สิ่งหนึ่งที่มีความจาเป็ นในฐานะของการเป็ นเครื่องประเมินความสามารถที่พฒ
ั นาขึน้ คือ
กระบวนการประเมิน และหลักฐานการประเมินต่างๆ แฟ้มสะสมงานเป็ นหลักฐานหนึ่งที่สามารถ
นามาใช้ในกระบวนการนิเทศได้ ทั้งนี ใ้ นการท าแฟ้มสะสมงานนั้น จะประกอบไปด้วยเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการทางาน การฝึ กฝน และพัฒนาตนเองของครู ซึ่งแฟ้มสะสมงานนีจ้ ะสะท้อน
การปฏิบตั ิงาน รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน ความสามารถในการสอน ทัง้ เรื่องที่มีความ
ซับ ซ้อน และเรื่องที่ มี ความเฉพาะเจาะจง ซึ่งการใช้แฟ้ มสะสมงานนี ม้ ี ขอ้ ดีในเชิงของการเป็ น
หลักฐานในการประเมินความสามารถ และพัฒนาการของครูผรู้ บั การนิเทศ (บูรชัย ศิรมิ หาสาคร,
2552 [Online]; อั ญ ช ลี ธ รรม ะ วิ ธี กุ ล , 2552 [Online]; ศิ ริ ว รรณ์ ฉ า ย ะ เก ษ ริ น , 2542
[Online];Kutsyruba, 2003 และ Painter, 2010)
การวิจัยในครัง้ นี ผ้ ูว้ ิจัยเลือกใช้รูปแบบการนิเทศแบบร่วมพัฒ นา ซึ่งการนิเทศ
แบบร่วมพัฒนา(Collaborative Development supervision) เป็ นการทางานร่วมกันในการพัฒนา
การศึกษาอย่างเป็ นระบบโดยผูบ้ ริหาร ผูน้ ิเทศ และครูผสู้ อน ผ่านการร่วมคิด ร่วมปฏิบตั ิ พึ่งพากัน
ในการทางาน มีการให้ความช่วยเหลือ ยอมรับ ปั ญ หา และร่วมกันพัฒนาทักษะที่จาเป็ นต่าง ๆ
โดยใช้เทคนิคการนิเทศการสอนเป็ นปั จจัยหลัก เป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนารูปแบบการนิเทศ เพราะ
มี ความสอดคล้องกับ แนวทางการพัฒ นา ความสามารถในการจัด การเรียนรู ต้ ามแนวคิด การ
พัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ทัง้ ทางด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนา และหลักการ วิธีการในการพัฒนา
2.5 การพัฒนารูปแบบการนิเทศ
จากการศึกษาเอกสารตารา และงานวิจัยเกี่ ยวกับการพัฒ นารู ปแบบการ
นิ เ ทศจากเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ Destler (2017); Steiner (1998); Tubsuli,
Julsuwal and Teseputa (2017); ฉัตรชัย จูมวงษ์ และคณะ (2559); พาสนา ชลบุรพันธ์ (2560);
ยุพิน ยืนยง (2553) ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารูปแบบการนิเทศดังนี ้
แนวทางการพัฒ นารู ป แบบการนิ เทศโดยเริ่ม จากการศึก ษาทฤษฏี จาก
เอกสารงานวิจยั หรือรูปแบบการนิเทศอื่นที่เกี่ยวข้องการพัฒนาตัวแปรจากมโนทัศน์ หรือ หลักการ
ของการนิเทศ เพื่อให้ได้ตวั แปร หรือ หลักการสาหรับพัฒนารู ปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการ
จาเป็ นของปั ญหา จากนัน้ นาตัวแปรแต่ละตัวที่พฒ
ั นาได้มาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร นา
ความสัม พัน ธ์ระหว่า งตัว แปรมาสร้างข้อ เสนอและรู ป แบบในการนิ เทศ ก าหนดลัก ษณะของ
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หลักฐานที่จะใช้ในการประเมินผล เพื่อใช้ในการทานายผลและนารู ปแบบไปใช้ (Destler, 2017
และSteiner,1998)
นอกจากนี ้ ยังมีนกั วิชาการศึกษากล่าวถึงวิธีการพัฒนารูปแบบการนิเทศโดย
4 ขัน้ ตอน ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปั ญหา และความต้องการจาเป็ น ด้วยการศึกษา
เอกสาร และการสัม ภาษณ์ ผู้เกี่ ย วข้อ งตรวจสอบหลัก การ ทฤษฎี ท่ี เกี่ ย วข้อ งเพื่ อ วิ เคราะห์
องค์ป ระกอบสาหรับ พัฒ นาเป็ น รู ปแบบการนิ เทศ จากนั้น ตรวจสอบสถานการณ์ปัจจุบัน ของ
โรงเรียนหรือที่จะนารูปแบบไปใช้ในการนิเทศ (Tubsuli, Julsuwal and Teseputa, 2017; ฉัตรชัย
จูมวงษ์ และคณะ , 2559; พาสนา ชลบุรพันธ์, 2560 และ ยุพิน ยืนยง, 2553)
ขั้น ตอนที่ 2 ออกแบบ และพัฒ นารู ป แบบการนิ เทศ โดย 1) ยกร่า ง
รู ปแบบการนิเทศ 2) ตรวจสอบรู ปแบบการนิเทศ โดยการพิจารณาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3) ปรับปรุ ง
รู ป แบบการนิ เทศ 4) น ารู ป แบบไปสร้า งเอกสารคู่มื อ การใช้รู ป แบบในการนิ เทศ และเสนอ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจประเมิน จากนัน้ นาผลการประเมินมาปรับปรุงรูปแบบการนิเทศก่อนนาไป
ทดลองใช้ (Tubsuli, Julsuwal and Teseputa, 2017; ฉัตรชัย จูมวงษ์ และคณะ , 2559; พาสนา
ชลบุรพันธ์, 2560 และ ยุพิน ยืนยง, 2553)
ขัน้ ตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ โดยทดลองใช้ใน 2 โรงเรียนที่
ขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ 1) แบบวัดความรูใ้ นการนิเทศของผู้
นิ เทศ 2) แบบวัด ความรู ใ้ นการจัด การเรีย นรู ข้ องครู ผู้ส อน 3) แบบสัง เกตการสอน (Tubsuli,
Julsuwal and Teseputa, 2017; พาสนา ชลบุรพันธ์, 2560 และ ยุพิน ยืนยง, 2553)
ขั้น ตอนที่ 4 ประเมิ น ผลการใช้รูป แบบการนิ เทศ เพื่ อปรับ ปรุ งรู ป แบบ
และน าไปใช้ต่ อ ไป (Tubsuli, Julsuwal and Teseputa, 2017; พาสนา ชลบุ รพัน ธ์ , 2560 และ
ยุพิน ยืนยง, 2553)
โดยสรุ ปแล้ว จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบ และการพัฒนารู ปแบบ
การนิ เทศ จากเอกสาร และงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง พบว่ากระบวนการพัฒ นารู ป แบบการนิ เทศ
โดยทั่วไปมี 4 ขัน้ ตอนคือ ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน และทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง ขัน้ ตอนที่ 2 สร้าง
หรือพัฒนารู ปแบบการนิ เทศ และเอกสาร คู่มือ แบบประเมิน ที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบการนิเทศที่
พัฒนาขึน้ พร้อมตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการนิเทศที่พฒ
ั นาขึน้ ขัน้ ตอนที่ 3 การนาไปทดลองใช้
เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงรูปแบบการนิเทศ ขัน้ ตอนที่ 4 การปรับปรุงรูปแบบการนิเทศเพื่อนาไปใช้
ต่อไป
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จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบ และการพัฒนารู ปแบบการนิเทศ จาก
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจัยจะนาข้อมูลรู ปแบบการนิเทศมากาหนดองค์ประกอบใน
รูปแบบการนิเทศที่จะพัฒนาขึน้ และแนวทางในการพัฒนารูปแบบการนิเทศ โดยผูว้ ิจยั จะพัฒนา
รู ป แบบการนิ เทศโดยการใช้แ นวทางการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Destler, 2017; Steiner, 1998;
Tubsuli, Julsuwal และ Teseputa, 2017; ฉัตรชัย จูมวงษ์ และคณะ, 2559; พาสนา ชลบุรพันธ์,
2560 และ ยุพิน ยืนยง, 2553) โดยมีขนั้ ตอนคือ
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน และทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง
ขัน้ ตอนที่ 2 สร้างหรือพัฒนารู ปแบบการนิเทศ และเอกสาร คู่มือ แบบ
ประเมิน ที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบการนิเทศที่พฒ
ั นาขึน้ พร้อมตรวจสอบคุณภาพรู ปแบบการนิเทศที่
พัฒนาขึน้
ขั้น ตอนที่ 3 ตรวจสอบคุ ณ ภาพรู ป แบบการนิ เทศที่ พั ฒ นาขึ น้ โดย
อาจารย์ท่ี ปรึกษา ผูท้ รงคุณ วุฒิ และผูท้ ่ีเป็ นกรณี ศึกษาในฐานะผูร้ ่วมวิจัย (Paticipant) เพื่อนา
ข้อมูลมาปรับปรุงรูปแบบการนิเทศ
ขัน้ ตอนที่ 4 การปรับปรุงรูปแบบการนิเทศเพื่อนาไปใช้ตอ่ ไป
2.6 กระบวนการนิเทศ
จากการศึกษาเอกสารตารา และงานวิจยั เกี่ยวกับกระบวนการนิเทศจากทัง้
ต่างประเทศ และในประเทศ ของ Acheson and Gall (2003); Goldhammer (1980); Olivia and
Pawlas (2001); วชิ ร า เครื อ ค าอ้า ย (2552); วัช รา เล่ า เรีย นดี (2550); ศุ ภ วรรณ สัจ จพิ บู ล ย์
(2560); สงัด อุทรนันท์ (2529) มีรายละเอียดดังนี ้
Acheson and Gall (2003) กล่าวว่ากระบวนการนิเทศที่เป็ นระบบมีขนั้ ตอน
เป็ นไปโดยลาดับดังนี ้
1. ประชุมร่วมกันในการสังเกตการสอน
2. สังเกตการณ์สอน และบันทึกข้อมูลตามวัตถุประสงค์ท่ีตงั้ ไว้
3. ประชุมเพื่อวิเคราะห์ ตีความหมายข้อมูล และพัฒนาในครัง้ ต่อไป
Goldhammer (1980) อธิบายกระบวนการนิเทศว่ามีขนั้ ตอนดังนี ้
1. ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการสังเกตการสอน
2. สังเกตการสอน
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลและกาหนดแนวทางการนิเทศ
4. การประชุมนิเทศ
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5. การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศ
Olivia and Pawlas (2001) เสนอกระบวนการนิ เ ทศโดยประกอบด้ ว ย
ขัน้ ตอนคือ
1. ประชุมก่อนการสังเกตการสอน
2. สังเกตการสอน
3. วิเคราะห์ผลการสังเกต และกาหนดวิธีการพัฒนา
4. ประชุมหลังการสังเกตการสอน
5.นาเสนอผลการนิเทศ
วชิ ร า เครื อ ค าอ้ า ย (2552) ที่ กล่ า วว่ า กระบวนการนิ เ ทศมี ขั้ น ตอน
ประกอบด้วย
1. การเตรียมความรู ้ และเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู ้
2. ขัน้ เตรียมวางแผนการนิเทศ
3. ขัน้ ดาเนินการนิเทศการสอน
4. ขัน้ ประเมินผลการนิเทศ
5. ขัน้ พัฒนาบทเรียน
6. ขัน้ ติดตามประเมินผล
วั ช รา เล่ า เรี ย นดี (2550) ที่ ร ายงานว่ า กระบวนการนิ เ ทศมี ขั้ น ตอน
ประกอบด้วย
1. การวางแผนร่วมกันระหว่างผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศ
2. การเลือกประเด็นที่ สนใจจะปรับปรุงและพัฒนา
3. นาเสนอโครงการพัฒนา
4. การให้ความรูห้ รือการแสวงหาความรู ้
5. จัดทาแผนการนิเทศ
6. ดาเนินการนิเทศ
7. สรุปและปรับปรุง
ศุภวรรณ สัจจพิบลู ย์ (2560) ที่เสนอกระบวนการนิเทศว่ามีขนั้ ตอนคือ
1. กาหนดเป้าหมาย
2. การเสริมทักษะความรูก้ ่อนการจัดการเรียนรู ้
3. การสอนงานจริงในชัน้ เรียน
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4. การสืบสอบผลการจัดการเรียนรูเ้ พื่อการพัฒนา
สงัด อุทรนันท์ (2529) กล่าวถึงกระบวนการนิเทศว่าเริม่ จาก
1. การวางแผนการนิเทศ
2. การให้ความรูใ้ นการทางาน
3. การลงมือปฏิบตั ิงาน
4. การประเมินผลการนิเทศ
ผูว้ ิจยั ได้นากระบวนการนิเทศมาทาการสังเคราะห์กระบวนการนิเทศที่ใช้ใน
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้แสดงในตาราง 5 และตารางที่ 6
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ตาราง 3 การสังเคราะห์กระบวนการนิเทศ
Olivia and
Pawlas
(2001)

Acheson
and
Gall
(2003)

Gold
hammer
(1980)

วชิรา
เครือคา
อ้าย
(2552)

วัชรา เล่า
เรียนดี
(2550)

ศุภวรรณ
สัจจพิบลู ย์
(2560)

สงัด
อุทรนันท์
(2529)

กระบวน
การนิเทศ

1. ประชุม

1.ประชุม

1. ประชุม

1. การ

1. การ

1. กาหนด

1. การ

ประชุมก่อน

ก่อนการ

ร่วมกันใน

ร่วมกันเพื่อ

เตรียม

วางแผน

เป้าหมาย

วางแผน

การสังเกต

สังเกตการ

การสังเกต

วาง

ความรู ้ และ ร่วมกัน

การนิเทศ

การสอน

สอน

การสอน

แผนการ

เทคนิค

ระหว่างผู้

สังเกตการ

วิธีการ

นิเทศและ

สอน

จัดการ

ผูร้ บั การ

เรียนรู ้

นิเทศ

2. ขัน้

2. การเลือก

เตรียมวาง

ประเด็นที่

แผนการ

สนใจจะ

นิเทศ

ปรับปรุง
และพัฒนา
2. การเสริม

2. การให้

ทักษะ

ความรูใ้ น

ความรูก้ ่อน

การทางาน

การจัดการ
เรียนรู ้
2. สังเกต

2.สังเกต

2. สังเกต

3. ขัน้

3. การสอน

3. การลง

. สังเกตการ

การสอน

การณ์สอน

การสอน

ดาเนิน

งานจริงใน

มือ

สอน

และบันทึก

การนิเทศ

ชัน้ เรียน

ปฏิบตั ิงาน

ข้อมูลตาม

การสอน

วัตถุประ
สงค์ท่ีตงั้ ไว้
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ตาราง 3 (ต่อ)
Olivia and
Pawlas
(2001)

Acheson
and
Gall
(2003)

Gold
hammer
(1980)

3. วิเคราะห์ 3. ประชุม

3. วิเคราะห์

ผลการ

เพื่อ

ข้อมูลและ

สังเกต และ

วิเคราะห์

กาหนดแนว

กาหนด

ตีความ

ทางการ

วิธีการ

หมายข้อมูล นิเทศ

พัฒนา

และพัฒนา

วชิรา
เครือคา
อ้าย
(2552)

วัชรา เล่า
เรียนดี
(2550)

ศุภวรรณ
สัจจพิบลู ย์
(2560)

สงัด
อุทรนันท์
(2529)

กระบวน
การนิเทศ

ในครัง้
ต่อไป
3. นา เสนอ
โครงการ
พัฒนา
4. ประชุม

4. การ

4. ขัน้

4. การสืบ

4. การ

ประชุมหลัง

หลังการ

ประชุม

ประเมิน

สอบผลการ

ประเมิน

การสังเกต

สังเกตการ

นิเทศ

ผลการ

จัดการ

ผลการ

การสอน

สอน

5. การ

นิเทศ

เรียนรูเ้ พื่อ

นิเทศ

วิเคราะห์

การพัฒนา

พฤติกรรม
การนิเทศ
5. ขัน้

4. การให้

พัฒนา

ความรูห้ รือ

บทเรียน

การ
แสวงหา
ความรู ้
5. จัดทา
แผนการ
นิเทศ
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ตาราง 3 (ต่อ)
Olivia and
Pawlas
(2001)

Acheson
and
Gall
(2003)

Gold
hammer
(1980)

วชิรา
เครือคา
อ้าย
(2552)

วัชรา เล่า
เรียนดี
(2550)

6. ขัน้

6. ดาเนิน

ติดตาม

การนิเทศ

ประเมิน
ผล
7. สรุปและ
ปรับปรุง
5.นาเสนอ
ผลการ
นิเทศ

ศุภวรรณ
สัจจพิบลู ย์
(2560)

สงัด
อุทรนันท์
(2529)

กระบวน
การนิเทศ

ตาราง 4 สรุปความสอดคล้องของกระบวนการนิเทศ
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ตาราง 6 (ต่อ)
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จากการสังเคราะห์กระบวนการนิเทศซึ่งผูว้ ิจยั จะนาไปใช้ในการพัฒนารู ปแบบการ
นิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูในงานวิจยั ครัง้ นีป้ ระกอบด้วย
1. ประชุมก่อนการสังเกตการสอน
2. สังเกตการสอน
3. วิเคราะห์ผลการสังเกต และกาหนดวิธีการพัฒนา
4. ประชุมหลังการสังเกตการสอน
5. นาเสนอผลการนิเทศ
6. การติดตามและประเมินผล
2.7. แนวทางการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ผูว้ ิจยั ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
จ า ก ทั้ ง ต่ างป ระ เท ศ แ ล ะ ใน ป ระ เท ศ ข อ ง Devine, Meyers and Houssemand (2013);
Hennissen et. al. (2011); Pennsylvania department of Education (2014); กฤษฎา พรหม
อิน ทร์ เสาวนี ย ์ เสริมสุข และ เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ (2560); ชูศักดิ์ ชื่ นเย็น และ ศันสนี ย ์ จะ
สุวรรณ (2560);
Devine, Meyers and Houssemand (2013) มีรายละเอียดดังนี ้
แนวทางในการพัฒ นารู ป แบบการนิ เทศนักศึกษาฝึ กปฏิ บัติก ารสอนโดยการ
พัฒ นาผู้นิ เทศหรือ ครู พ่ี เลี ย้ ง โดย ศึก ษาสภาพปั ญ หาและพัฒ นารู ป แบบการนิ เทศ น าเสนอ
กระบวนการสอนงาน และเป็ นพี่ เลี ย้ งในลัก ษณะ การสอนงานแบบเพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ น (Peer
coaching) ผูน้ ิเทศปรับบทบาทจากผูส้ ่ งั การมาเป็ นโค้ช ประกอบกับการช่วยสอนงานกันในการ
ฝึ กสอน (Reciprocal coaching and mentoring) โดยการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ ยวข้อง คอย
อานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือโยการสร้างบรรยากาศที่เป็ นกัลยาณมิตร (Hennissen
et. al., 2011; กฤษฎา พรหมอินทร์ เสาวนีย ์ เสริมสุข และ เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์, 2560)
ทัง้ นีแ้ นวทางในการพัฒนารูปแบบการนิเทศซึง่ ผูว้ ิจยั สังเคราะห์ได้จากงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู ข้ องนักศึกษาฝึ ก
ปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา โดยการพัฒนาทักษะครูพ่ีเลีย้ งนักศึกษาฝึ กครู (Mentor) พบว่าการ
พัฒนาครูพ่ีเลีย้ งเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้รูปแบบการนิเทศดาเนินได้อย่างราบรื่นบรรลุ
วัตถุประสงค์ ทัง้ นีท้ กั ษะของครู พ่ีเลี่ยงที่จาเป็ นต้องได้รบั การพัฒนาคือ 1) ด้านการวางแผนการ
นิเทศ ควรมีการสารวจความต้องการในการนิเทศเรื่องภาระงาน และปั ญหาในการทางาน 2) ด้าน

57
การถ่ายทอดความรู ้ ควรมีการจัดอบรมถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่ผทู้ ่ีมีสว่ นเกี่ยวข้อง เช่น การออกแบบ
การเรียนรูใ้ ห้ตรงกับวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา มีความทันสมัย มีการ
ประเมินการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน 3) ด้านการปฏิบตั ิงาน ช่วยเหลือในการเลือกหรือการค้นหา แนวทาง
ที่ เหมาะสมกับ การท างาน ควรมี 4) ด้านการส่งเสริม ก าลังใจ ควรมี ก ารสร้างการยอมรับ ให้
กาลังใจ ให้ความคิดเห็นเชิงบวก และอานวยความสะดวกตามความต้องการของครู 5) ด้านการ
ประเมินผลการดาเนินงาน ควรมีการพัฒนาระบบการนิเทศอย่างต่อเนื่อง มีการกาหนดกรอบการ
ประเมิ น และควรมี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพการนิ เทศโดยมี ก ารประเมิ น การนิ เทศเป็ นระยะ
(Hennissen et. al.; 2011 และ ชูศกั ดิ์ ชื่นเย็น และ ศันสนีย ์ จะสุวรรณ, 2560)
นอกเหนื อ จากแนวทางในการใช้พัฒ นารู ป แบบการนิ เทศจากการวิ จัย ของ
นักวิชาการศึกษาดังที่กล่าวมาแล้วนัน้ Pennsylvania department of Education (2014) ได้ระบุ
กรอบแนวทางในการพัฒนาการนิเทศเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู ้ ประกอบด้วย
การพัฒนา 4 ด้าน คือ
1) การพัฒ นาทางยุทธศาสตร์ และวัฒ นธรรมองค์กร คือการพัฒ นาความ
ร่วมมือ การวางแผน การกาหนดวัตถุประสงค์ระยะยาว
2) การพัฒนาระบบกระบวนการ คือ พัฒนาระบบกระบวนการให้เหมาะสม
กับกับการพัฒนาผูเ้ รียน และบุคลากรทางการศึกษา และบริหารจัดการเพื่อลดการขัดแย้งที่อาจจะ
เกิดขึน้
3) การพัฒ นาด้านการเรียนรู ้ ได้แก่การพัฒ นาหลักสูตร การจัดการเรียนรู ้
และการประเมิน การพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ ห้คณ
ุ ภาพสูง
4) การพัฒนาความเป็ นมืออาชีพ และชุมชนวิชาชีพ การพัฒนาชุมชนการ
เรียนรูใ้ ห้ผมู้ ีสว่ นร่วมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู ้ และการสนับสนุนพัฒนาการของความ
เป็ นครูมืออาชีพ
ดังนัน้ จากการศึกษาแนวทางการพัฒนารู ปแบบการนิเทศจากเอกสารทัง้ ในและ
ต่างประเทศ สามารถสรุปได้ว่าแนวทางการพัฒนารู ปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ผวู้ ิจยั เลือกนาไปใช้คือ
การพัฒนารู ปแบบการนิเทศโดยการสอนงาน การเป็ นพี่เลีย้ ง การสอนงานแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ตามแนวทางของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการนิเทศมีความเป็ น
กัลยาณมิตร ลดความขัดแย้ง มีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรการเรียนรู ้ การทางานร่วมกัน ซึ่งอาจ
ส่งผลให้นกั ศึกษามีการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกได้ดีขนึ ้
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จากการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการนิเทศ ผูว้ ิจยั ได้ขอ้ มูลสาหรับการดาเนินการ
วิจยั ประกอบด้วย หลักการนิเทศ กระบวนการการนิเทศ และแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการ
นิเทศ โดยหลักการนิเทศที่ผวู้ ิจยั เลือกใช้ในครัง้ นีม้ าจากการหลักการนิเทศจากแหล่งต่าง ๆ จนได้
เป็ นหลักการนิเทศสาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ โดยเลือกหลักการและกระบวนการนิเทศของ ชาริณี ตรี
วรัญญู (2557) ซึ่งมีบริบทเหมาะสมกับประเทศไทย มาเป็ นหลักในการสังเคราะห์รว่ มกับงานวิจยั
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึง่ สรุปได้ดงั นี ้
1. หลักการนิเทศที่ผวู้ ิจยั ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้วย
1.1 การให้แนวทาง เพื่อให้ผรู้ บั การนิเทศสามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง
เหมาะสม
1.2 การทางานร่วมกันระหว่างผูน้ ิเทศและผูร้ บั นิเทศ
1.3 การให้ขอ้ มูลป้อนกลับเป็ นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
1.4 การให้การปรึกษาทัง้ เรื่อง เนือ้ หา การปฏิบตั ิ และการบริหารจัดการ
รวมทัง้ เรือ่ งทั่ว ๆ ไป
1.5 คานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ิเทศ และผูร้ บั การนิเทศ
1.6 การฝึ กอบรมผูน้ ิเทศอาจจะต้องสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่ผนู้ ิเทศใน
ประเด็นต่าง ๆ คือ
1) ความเข้าใจในศาสตร์การสอน
2) การประเมินการเรียนรู ้
3) ทักษะการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล
2. รูปแบบการนิเทศ ผูว้ ิจยั จะพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยการใช้แนวทางการ
วิจยั และพัฒนา (Research and development) โดยมีขนั้ ตอนคือ
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน และทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง (R1)
ขัน้ ตอนที่ 2 สร้างหรือพัฒนารู ปแบบการนิเทศ และเอกสาร คู่มือ แบบ
ประเมิน ที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบการนิเทศที่พฒ
ั นาขึน้ พร้อมตรวจสอบคุณภาพรู ปแบบการนิเทศที่
พัฒนาขึน้ (D1)
ขั้น ตอนที่ 3 การน าไปทดลองใช้เพื่ อ น าข้อมูล มาปรับ ปรุ งรู ป แบบการ
นิเทศ (R2)
ขัน้ ตอนที่ 4 การปรับปรุงรูปแบบการนิเทศเพื่อนาไปใช้ตอ่ ไป (D2)
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3. กระบวนการนิเทศ ที่ผวู้ ิจยั เลือกใช้ในครัง้ นีม้ าจากการหลักการนิเทศจาก
งานวิ จั ย ในประเทศ และต่ า งประเทศ จนได้เ ป็ นรู ป แบบการนิ เทศส าหรับ การวิ จั ย ครั้ง นี ้
ประกอบด้วย
3.1 ประชุมก่อนการสังเกตการสอน
3.2 สังเกตการสอน
3.3 วิเคราะห์ผลการสังเกต และกาหนดวิธีการพัฒนา
3.4 ประชุมหลังการสังเกตการสอน
3.5 นาเสนอผลการนิเทศ
3.6 การติดตามและประเมินผล
4. แนวทางที่ใช้ในการพัฒนากระบวนการนิเทศที่ ได้จากการสังเคราะห์และ
ผูว้ ิจยั นาไปใช้ในครัง้ นีป้ ระกอบด้วย
4.1 การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยการสอนงาน การเป็ นพี่เลีย้ ง
4.2 การสอนงานแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
4.3 ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ เช่น การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
3. แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) เป็ นแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาครู
วิชาชีพ (Professional Development) ที่แพร่หลายทัง้ ในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษา
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันทัง้ จากต่างประเทศ และใน
ประเทศรวม 5 ประเด็ น ได้แ ก่ 1) ความหมายของแนวคิ ด การพั ฒ นาบทเรี ย นร่ว มกั น 2)
ความสาคัญของแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 3) หลักการของแนวคิดการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน 4) กระบวนการพัฒ นาบทเรียนร่วมกัน 5) งานวิจัยที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาบทเรีย น
ร่วมกัน มีรายละเอียดดังนี ้
3.1 ความหมายของแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
ผูว้ ิจัยศึกษาความหมายของแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันจาก หนังสือ ตารา
เอกสาร บทความ และงานวิ จัย ทั้ง ในประเทศ และต่างประเทศ ของ Marton and Lo (2005);
Lewis, Perry and Hurd (2004); Seidel, Rimmele and Prenel (2005); Yoshida (2004); ชาริณี
ตรีวรัญญู (2557) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
การพัฒนาบทเรียนร่วมกันพัฒนาจากแนวคิดการออกแบบการสอนผ่านการวิจยั
ทัง้ นี ้ คาว่า “Lesson Study” คือการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน หรือการศึกษาผ่านบทเรียนมาจากคา
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ในภาษาญี่ ปนที
ุ่ ่ว่า “jugyo kenkyu” ซึ่งประกอบไปด้วยคา 2 คา คือ “jugyo” ที่หมายถึงบทเรียน
(Lesson) และ “kenkyu” ที่หมายถึงการศึกษา หรือการวิจยั (Yoshida, 2004) ดังนัน้ การพัฒนา
บทเรียนร่วมกันจึงหมายถึงการทางานร่วมกันระหว่างกลุม่ ครู หรือกลุม่ ครู กบั นักวิจยั ในบริบทการ
ท างานจริง ในชั้น เรีย นแบบร่ว มมื อ รวมพลัง อย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ พัฒ นาตนเอง
พัฒนาการจัดการเรียนการเรียนรู ้ และพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ด้วยการทดสอบและตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานการสอนของครู ในลักษณะการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาบทเรียนอย่างละเอียดถี่
ถ้วนและต่อเนื่อง จนได้บทเรียนที่มีคณ
ุ ภาพ หรืออาจเรียกว่า บทเรียนวิจยั (Research lesson) ซึง่
หมายถึง บทเรียนที่ได้รบั การพัฒนาตามกระบวนการวิจยั โดยกลุ่มศึกษาผ่านบทเรียน เพื่อให้ได้
เป็ นบทเรียนที่มีคณ
ุ ภาพสามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู ไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ (Yoshida,
2004; Lewis, Perry and Hurd, 2004; Marton and Lo, 2005; Seidel, Rimmele and Prenel,
2005 และชาริณี ตรีวรัญญู, 2557)
การพัฒนาบทเรียนร่วมกันดาเนินงานตามขัน้ ตอนของ กระบวนพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน (Lesson Study Process) ที่ให้ความสาคัญกับการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้ และการคิด
ของผูเ้ รียน ทัง้ การสังเกตโดยตรงในชัน้ เรียน และสะท้อนคิดผ่านการอภิปรายร่วมกัน เริ่มต้นด้วย
การร่วมกันวางแผนบทเรียน (plan) เพื่อกาหนดแนวทางการสอนที่เหมาะสมกับผูเ้ รียน จากนัน้ ทา
การสอน และสัง เกตการณ์ ส อน (teach and observe) เพื่ อ น าผลจากการสัง เกตมาท าการ
วิเคราะห์(review)และนาองค์ความรู ท้ ่ี ได้ไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู ห้ รือการพัฒ นา
บทเรีย นในครัง้ ต่อ ไป (Yoshida, 2004; Marton and Lo, 2005; Seidel, Rimmele and Prenel,
2005 และชาริณี ตรีวรัญญู, 2557)
ทัง้ นีค้ าว่า บทเรียน ในบริบทของการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน มีความหมายได้ใน
3 ประการดังนี ้
1. บทเรี ย น หมายถึ ง แผนการจัด การเรี ย นรู ้ (Lewis, Perry and Hurd,
2004; Marton and Lo, 2005 และ ชาริณี ตรีวรัญญู, 2557)
2. บทเรี ย น หมายถึ ง การจั ด การเรี ย นรู ้ใ นชั้ น เรี ย น อั น หมายรวมถึ ง
กระบวนการ สื่อ และทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้ (Lewis, Perry and Hurd, 2004;
Marton and Lo, 2005 และ ชาริณี ตรีวรัญญู, 2557)
3. บทเรีย น หมายถึง การเรียนรู ข้ องนักเรียน อาจเป็ น มโนทัศน์ขอ้ ความรู ้
ทักษะ และเจตคติ รวมถึงคุณลักษณะต่างๆ (Marton and Lo, 2005 และชาริณี ตรีวรัญญู, 2557)
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จากการประมวลความหมายของการแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันจากการให้
ความหมายของนักการศึกษาทัง้ ต่างประเทศ และในประเทศดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนัน้ อาจ
สรุ ปความหมายของแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันได้ว่า การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน คือการ
รวมกลุ่มทางานร่วมกันของครู และผูเ้ กี่ยวข้องในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ในบริบทของการทางานจริงในห้องเรียนอย่างเป็ นระบบต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาตนเองของครู และ
การพัฒนาผูเ้ รียน โดยมีจุดเน้นที่การให้ความสนใจการทากิจกรรมการเรียนรู ้ และการแสดงออก
ของผูเ้ รียน
3.2 ความสาคัญของแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
ผูว้ ิจัยศึกษาความหมายของแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันจาก หนังสือ ตารา
เอกสาร บทความ และงานวิจยั ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ ของ Murata et.al. (2011); Rock
และ Wilson (2005); Tang Keow Nganga and Lim Chap Sama (2015); นภาพร วรเนตรสุดา
ทิพย์ (2554) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1. เป็ นการพัฒนาครูทงั้ ทางด้านความรูใ้ นเนือ้ หา กลยุทธในการจัดการเรียนรู ้ ทา
ให้ครูเกิดความเข้าใจแนวคิดทางการศึกษา และการจัดการเรียนรู ้ ส่งเสริมความมั่นใจในการสอน
ของครู (Rock and Wilson, 2005; Murata et.al., 2011 และนภาพร วรเนตรสุดาทิพย์, 2554)
2. ส่ ง เสริ ม กระบวนการท างานร่ว มกั น อย่ า งร่ว มมื อ ของเพื่ อ นครู พั ฒ นา
ความสามารถในการจัดการเรียนรู ผ้ ่านการชีแ้ นะ ช่วยเหลือ สนับสนุนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
จากเพื่อครู (Rock and Wilson, 2005 และนภาพร วรเนตรสุดาทิพย์, 2554)
3. พัฒนาความเป็ นครูมืออาชีพ รวมทัง้ ช่วยพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้
เป็ นนักครุ ศึกษาที่มีคุณภาพ ส่ งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครู พัฒนาลักษณะของครู ท่ีมี
ความเป็ นเลิศ (Rock and Wilson, 2005; Tang Keow Nganga และ Lim Chap Sama, 2015)
4. ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในการจัดการเรียนรู ไ้ ด้ ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดและความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนต่าง เป็ นแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีคิด และปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรูข้ อง
ครู (Rock and Wilson, 2005; Tang Keow Nganga and Lim Chap Sama, 2015 และนภาพร
วรเนตรสุดาทิพย์, 2554)
5. ช่วยให้ครู ได้เรียนรู ใ้ นการประเมินการสอนของตนเองผ่านการสังเกตการณ์
เรียนรูข้ องนักเรียน ทาให้ครูมีแนวทาง และมีบทบาทในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการการ
จัดการเรียนรู แ้ ละการพัฒนาหลักสูตรตัง้ แต่ระดับห้องเรียนจนถึงระดับสถานศึกษา (นภาพร วร
เนตรสุดาทิพย์, 2554)
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6. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู แ้ นวทางการปฏิบตั ิท่ีดีระหว่างครู ในโรงเรียน
ต่าง ๆ (Tang Keow Nganga and Lim Chap Sama, 2015)
7. มีประโยชน์ในการพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดการเรียนรูด้ ีขนึ ้ (Murata et.al., 2011)
จากการประมวลความส าคัญ ของการแนวคิ ด การพัฒ นาบทเรีย นร่ว มกัน จาก
การศึกษางานของนักการศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนัน้ สามารถสรุป
ความสาคัญของแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันได้วา่ การพัฒนาบทเรียนร่วมกันช่วยพัฒนาครู
ทั้งทางด้านความรู ใ้ นเนื อ้ หา กลยุทธในการจัดการเรียนรู ้ ทาให้ครู เกิ ดความเข้าใจแนวคิดทาง
การศึกษา และการจัดการเรียนรู ้ ทัง้ ยังส่งเสริมกระบวนการทางานร่วมกันอย่างร่วมมือของเพื่อน
ครู พั ฒ นาความสามารถในการจัด การเรีย นรู ผ้ ่ า นการชี ้แ นะ ช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู จ้ ากเพื่อครู รวมถึงพัฒนาความเป็ นครู มืออาชีพ ช่วยพัฒนาครู และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องให้เป็ นนักครุ ศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครู พัฒนาลักษณะ
ของครู ท่ีมีความเป็ นเลิศ ช่ว ยแก้ปัญหาต่างๆ ในการจัดการเรียนรู ไ้ ด้ ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดและ
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่าง เป็ นแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีคิด และปรับปรุ งวิธีการจัดการ
เรียนรู ข้ องครู อีกทั้งช่วยให้ครู ได้เรียนรู ใ้ นการประเมินการสอนของตนเองผ่านการสังเกตการณ์
เรียนรูข้ องนักเรียน ทาให้ครูมีแนวทาง และมีบทบาทในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการการ
จัดการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาหลักสูตรตัง้ แต่ระดับห้องเรียนจนถึงระดับสถานศึกษา ทัง้ เผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ นวทางการปฏิบตั ิท่ีดีระหว่างครูในโรงเรียนต่าง ๆ ความสาคัญมากอีกประการ
หนึ่งคือมีประโยชน์ในการพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดการเรียนรูด้ ีขนึ ้
3.3. หลักการของแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
ผู้วิ จัย ศึก ษาหลัก การของแนวคิ ด การพัฒ นาบทเรีย นร่ว มกัน จาก หนัง สื อ ต ารา
เอกสาร บทความ และงานวิจยั ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ ของ Lewis (2002); Murata et.al.
(2011) และชาริณี ตรีวรัญญู (2557) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1. เป็ นการรวมกลุม่ พัฒนาบทเรียนร่วมกัน ครูในกลุม่ การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
จะทางานช่วยเหลือกันในการพัฒนาบทเรียนให้สามารถนาไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรง
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตงั้ ไว้ ทัง้ นีค้ วรมีผเู้ ชี่ยวชาญร่วมในการปฏิบตั ิงานด้วย
2. มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู ้ เน้นการคานึงถึงการเรียนรู ้
ของผูเ้ รียนโดยพิจารณาว่า ผูเ้ รียนมีลกั ษณะอย่างไร ต้องการความช่วยเหลือ หรือการพัฒนาใน
ด้านใด ให้ความสาคัญกับการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน เพราะการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนเชื่อมกับการสอนของ
ครูผสู้ อน
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3. มีการการดาเนินการสอนและการสังเกตการณ์ชนั้ เรียน แนวปฏิบตั ิ คือ ครู 1
คนทาหน้าที่สอน ครูท่ีเหลือในกลุม่ สังเกตการณ์สอน (สังเกตชัน้ เรียน) ซึง่ อาจเรียกขัน้ นีว้ า่ การวิจยั
บทเรี ย น เป็ นการพั ฒ นาบทเรี ย นวิ จั ย เพื่ อ ใช้ใ นการแก้ปั ญ หา ทั้ ง นี ้ค รู ใ นกลุ่ ม ที่ ท าหน้า ที่
สังเกตการณ์จะเป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลการสอนของครู ผสู้ อนในมิติต่าง ๆ กันเพื่อนาข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตมาอภิปรายเพื่อพัฒนาบทเรียนในขัน้ ต่อไป
4. มีการวิเคราะห์การสังเกตชัน้ เรียน ให้ผลสะท้อนกลับ และการอภิปรายผลการ
ปฏิบตั ิงาน ภายหลังการสังเกตชัน้ เรียนเสร็จสิน้ ลงเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนรู ว้ ่าสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตงั้ ไว้มากน้อยเพียงใด และอภิปรายร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาบทเรียน
และนาผลการพัฒนาบทเรียนร่วมกันนีไ้ ปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในครัง้ ต่อไป มีการที่มีการ
สะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พื่อนาผลไปใช้ในการพัฒนาบทเรียน
5. เป็ นการดาเนินการในระยะยาวขับเคลื่อนกระบวนการให้สอดคล้องกับบริบท
การทางานจริงของผูส้ อน
ผูว้ ิจัย ได้น าหลัก การของแนวคิด การพัฒ นาบทเรีย นร่วมกัน มาท าการสังเคราะห์
หลักการของแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้แสดงในตาราง 7
ตาราง 5 การสังเคราะห์หลักการของแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
ชาริณี ตรีวรัญญู
(2557)

Lewis (2002)

1. การทางาร่วมกันอย่าง

5. การพัฒนาบทเรียน

2. การรวมกลุม่ พัฒนา

การทางาร่วมกันอย่าง

ร่วมมือรวมพลัง

ร่วมกันเป็ นกระบวนการที่

บทเรียนร่วมกัน ครูในกลุม่

ร่วมมือรวมพลัง

ทาโดยการร่วมมือ

การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน

Murata et.al. (2011)

หลักการ

ช่วยเหลือกันในการพัฒนา
บทเรียน
2. กาหนดประเด็นในการ

2. การพัฒนาบทเรียน

1. การกาหนดวัตถุประสงค์ กาหนดประเด็นในการ

พัฒนาบทเรียนร่วมกันจาก ร่วมกันมีจดุ เน้นที่ผเู้ รียน

ของการจัดการเรียนรู ้ เน้น

พัฒนาบทเรียนร่วมกันจาก

ปั ญหาที่เกิดขึน้ จริงในชัน้

การคานึงถึงการเรียนรูข้ อง

ปั ญหาที่เกิดขึน้ จริงในชัน้

เรียน

ผูเ้ รียน

เรียน
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ตาราง 5 (ต่อ)
ชาริณี ตรีวรัญญู
(2557)

Lewis (2002)

3. การสังเกตพฤติกรรม 3. การพัฒนาบทเรียน

Murata et.al. (2011)
3. การพัฒนาบทเรียน

หลักการ
การสังเกตพฤติกรรม

การเรียนรูจ้ ากการ

ร่วมกัน เป็ นการพัฒนา ร่วมกัน เป็ นการพัฒนา การเรียนรูจ้ ากการ

สังเกตชัน้ เรียน

บทเรียนวิจยั

บทเรียนวิจยั เพื่อใช้ใน

สังเกตชัน้ เรียน

การแก้ปัญหา
4. การดาเนินการสอน
และการสังเกตการณ์
ชัน้ เรียน แนวปฏิบตั ิ นี ้
อาจเรียกนีว้ า่ การวิจยั
บทเรียน
4. การให้ผลสะท้อน

4. การพัฒนาบทเรียน

กลับ และการอภิปราย

ร่วมกันเป็ นกระบวนการ สังเกตชัน้ เรียนเพื่อหา

และการอภิปรายผล

ผลการปฏิบตั ิงาน

ที่มีการที่มีการสะท้อน

แนวทางในการพัฒนา

การปฏิบตั ิงาน

คิด

บทเรียน

5. การดาเนินการใน

1. การพัฒนาบทเรียน

ระยะยาวขับเคลื่อน

ร่วมกันให้ความสาคัญ

กระบวนการให้

กับความสนใจของครู

สอดคล้องกับบริบทการ
ทางานจริงของผูส้ อน
6. การมีสว่ นร่วมของผูร้ ู ้
ผูเ้ ชี่ยวชาญในการ
ปฏิบตั ิงาน

4. การวิเคราะห์การ

การให้ผลสะท้อนกลับ
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ตาราง 6 สรุปความสอดคล้องของหลักการนิเทศ
หลักการ
การพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน

ชาริณี ตรีวรัญญู
(2557)

Lewis (2002)

Murata et.al. (2011)

1. การทางาร่วมกัน
อย่างร่วมมือรวมพลัง































2. กาหนดประเด็นใน
การพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันจากปั ญหาที่
เกิดขึน้ จริงในชัน้ เรียน
3. การสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรูจ้ ากการ
สังเกตชัน้ เรียน
4. การให้ผลสะท้อน
กลับ และการอภิปราย
ผลการปฏิบตั ิงาน
5. การดาเนินการใน
ระยะยาวขับเคลื่อน
กระบวนการให้
สอดคล้องกับบริบทการ
ทางานจริงของผูส้ อน

จากการสังเคราะห์หลักการของแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันในตาราง 7 และ 8
ผูว้ ิจัยจะนาไปใช้ในการพัฒนารู ปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู ้
ร่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในงานวิจยั ครัง้ นีป้ ระกอบด้วย
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1. การทางาร่วมกันอย่างร่วมมือรวมพลัง ครู และผูท้ ่ี มีส่วนร่วมในการพัฒ นา
บทเรียนร่วมกัน
2. กาหนดประเด็นในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันจากปั ญหาที่เกิดขึน้ จริงในชัน้
เรียน
3. การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงการเรียนรู ห้ รือการคิดโดยตรงจากการสังเกต
ชัน้ เรียน
4. การให้ผลสะท้อนกลับ และการอภิปรายผลการปฏิบตั ิงาน
5. การดาเนินการในระยะยาวขับเคลื่อนกระบวนการให้สอดคล้องกับบริบทการ
ทางานจริงของผูส้ อน
กล่า วโดยสรุ ป ได้ว่า หลัก การของการพัฒ นาบทเรีย นร่ว มกัน ประกอบด้วย การ
รวมกลุ่มของครู และผูเ้ ชี่ ยวชาญในการท างานช่วยเหลือกันในการพัฒ นาบทเรียนให้สามารถ
นาไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีตงั้ ไว้ โดยมีการกาหนดวัตถุประสงค์
ของการจัดการเรียนรู ้ เน้นการคานึงถึงการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียน มีการการดาเนินการสอนและการ
สังเกตการณ์ชนั้ เรียน เพื่อการพัฒนาบทเรียนวิจยั ที่จะนาใช้ในการแก้ปัญหา ทัง้ นีค้ รู ในกลุ่มที่ทา
หน้าที่สงั เกตการณ์จะเป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลการสอนของครูผสู้ อนในมิติตา่ ง ๆ กันเพื่อนาข้อมูลที่
ได้จากการสังเกตมาอภิปรายให้ผลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาบทเรียนในขัน้ ต่อไป ทัง้ นีค้ วรเป็ นการ
ดาเนินการในระยะยาวขับเคลื่อนกระบวนการให้สอดคล้องกับบริบทการทางานจริงของผูส้ อน
3.4 กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
ผูว้ ิจัย ศึก ษางานวิจัยเกี่ ยวกับ กระบวนการพัฒ นาบทเรียนร่วมกัน ทั้งจากเอกสาร
งานวิจยั ในประเทศ และต่างประเทศของ Iksan et.al. (2014); Murata et.al. (2011); P.W.D. Yu
(2011) และ ชาริณี ตรีวรัณ ญู (2552) เพื่อทาการสังเคราะห์กระบวนการในการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันสาหรับใช้ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ โดยมีรายละเอียดคือ
Iksan et.al. (2014) อธิบายกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันว่ามีขนั้ ตอนเป็ นวงจร
ดังต่อไปนี ้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ของบทเรียน (Determining the aim of lesson)
2. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ้ (Creating the lesson plan)
3. การจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน และการประเมิน (Teaching and Evaluating)
4. การสะท้อนคิด (Reflection)
5. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้ (Improving the lesson plan)
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โดยเมื่ อ พัฒ นาแผนการจัด การเรีย นรู แ้ ล้ว มี น าไป การจัด การเรีย นรู ใ้ นชั้น เรีย น
การประเมิน และสะท้อนคิดใหม่
Murata et.al. (2011) เสนอกระบวนการของการพัฒนาบทเรียนร่วมกันว่ามีขนั้ ตอน
ดังต่อไปนี ้
1. กาหนดเป้าหมายที่ตอ้ งการพัฒนาให้เกิดขึน้ กับผูเ้ รียน
2. พัฒนาบทเรียน ในลักษณะเป็ นบทเรียนวิจยั (Research lesson) บนพืน้ ฐาน
ของเป้าหมายที่กาหนดไว้
3. สังเกตการณ์ชนั้ เรียนที่สอนโดยบทเรียนที่พฒ
ั นาขึน้ เก็บข้อมูลจากการเรียนรู ้
และพัฒนาการของผูเ้ รียน
4. นาข้อมูลมาประชุมสะท้อนคิดเพื่อใช้พฒ
ั นาบทเรียนต่อไป
5. พัฒนาบทเรียนจากการสะท้อนคิดแล้วนาไปจัดการเรียนรู ใ้ นผูเ้ รียนกลุ่มอื่น
ต่อไป
P.W.D. Yu (2011) ทาการวิจยั เกี่ยวกับการใช้แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็ น
กรอบในการพัฒนานักศึกษาครู ท่ีเริม่ การออกฝึ กงานวิชาชีพครูในโรเรียน ทัง้ นีไ้ ด้ระบุกระบวนการ
ในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันโดยแบ่งเป็ น 4 ขัน้ ตอนดังนี ้
1. การกาหนดเป้าหมายของการพัฒนาผูเ้ รียน
2. การพัฒนาบทเรียนตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
3. การสังเกตชัน้ เรียน การมีสว่ นร่วม และพฤติกรรมของผูเ้ รียน
4. การอภิปรายหลังการสังเกตชัน้ เรียน
ชาริณี ตรีวรัณญู (2552) กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันว่ามีลกั ษณะ
เป็ นขัน้ ตอน 6 ขัน้ ตอน ได้แก่
1. การกาหนดเป้าหมายการศึกษาผ่านบทเรียน
2. การวางแผนบทเรียน
3. การสอนและการสังเกตในชัน้ เรียน
4. การสืบสอบผลการปฏิบตั ิงาน
5. การปรับปรุงแก้ไขบทเรียน
6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ผูว้ ิจยั ได้นากระบวนการการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมาทาการสังเคราะห์กระบวนการ
การพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่ใช้ในการวิจยั ได้แสดงในตาราง 7
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ตาราง 7 การสังเคราะห์กระบวนการของการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
ชาริณี ตรีวรัณญู
(2552)

Iksan et.al. (2014)

1. การกาหนด

1. การกาหนด

1. กาหนด

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของ

เป้าหมายที่ตอ้ งการ เป้าหมายของการ

เป้าหมายการศึกษา

การศึกษาผ่าน

บทเรียน

พัฒนาให้เกิดขึน้ กับ พัฒนาผูเ้ รียน

ผ่านบทเรียน

บทเรียน

Murata et.al.
(2011)

P.W.D. Yu
(2011)
1. การกาหนด

กระบวนการ
การกาหนด

ผูเ้ รียน

2. การวางแผน

2. การออกแบบ

2. พัฒนาบทเรียน

2. การพัฒนา

การวางแผน

บทเรียน

แผนการจัดการ

ในลักษณะเป็ น

บทเรียนตาม

บทเรียน

เรียนรู ้

บทเรียนใช้วิจยั

เป้าหมายที่กาหนด

(Research lesson) ไว้
บนพืน้ ฐานของ
เป้าหมาย
ที่กาหนดไว้
3. การสอนและการ 3. การจัดการเรียนรู ้ 3. สังเกตการณ์ชนั้

3. การสังเกตชัน้

การสนอนและการ

สังเกตในชัน้ เรียน

เรียน การมีสว่ น

สังเกตในชัน้ เรียน

ในชัน้ เรียน และการ เรียนที่สอนโดย
ประเมิน

บทเรียนที่พฒ
ั นาขึน้ ร่วม และพฤติกรรม
ของผูเ้ รียน

4. การสืบสอบผล
การปฏิบตั ิงาน

4. การสะท้อนคิด

4. นาข้อมูลมา

4. การอภิปราย

การสืบสอบผลการ

ประชุมสะท้อนคิด

หลังการสังเกตชัน้

ปฏิบตั ิงาน

เพื่อใช้พฒ
ั นา

เรียน

บทเรียนต่อไป
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ตาราง 7 (ต่อ)
ชาริณี ตรีวรัณญู
(2552)

Iksan et.al. (2014)

Murata et.al.
(2011)

P.W.D. Yu
(2011)

5. การปรับปรุง

5. การพัฒนา

5. พัฒนาบทเรียน

การปรับปรุงแก้ไข

แก้ไขบทเรียน

แผนการจัดการ

จากการสะท้อนคิด

บทเรียน

เรียนรู ้

แล้วนาไปจัดการ

กระบวนการ

เรียนรูใ้ นผูเ้ รียนกลุม่
อื่นต่อไป
6. การแลกเปลี่ยน

การแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้

เรียนรู ้

ตาราง 8 ความสอดคล้องของกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
กระบวนการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน

ชาริณี ตรีวรัณญู
(2552)

Iksan et.al.
(2014)

Murata et.al.
(2011)

P.W.D. Yu
(2011)

1. การกาหนด
เป้าหมายการศึกษา







































ผ่านบทเรียน
2. การวางแผน
บทเรียน
3. การสอนและการ
สังเกตในชัน้ เรียน
4. การสืบสอบผล
การปฏิบตั ิงาน
(สะท้อนคิด)
5. การปรับปรุงแก้ไข
บทเรียน
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จากการสังเคราะห์กระบวนการของแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันในตาราง 9
และ 10 กระบวนการที่ผวู้ ิจยั จะนาไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการจัด การเรีย นรู ร้ ่ว มกัน เชิ ง รุ ก ของนัก ศึก ษาฝึ ก ประสบการณ์วิ ช าชี พ ครู ในงานวิจัย ครัง้ นี ้
ประกอบด้วย
1. การกาหนดเป้าหมายการศึกษาผ่านบทเรียน
2. การวางแผนบทเรียน
3. การสอนและการสังเกตในชัน้ เรียน
4. การสืบสอบผลการปฏิบตั ิงาน
5. การปรับปรุงแก้ไขบทเรียน
4. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผู้วิ จั ย ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ท้ างวิ ช าชี พ
ในประเด็นประกอบด้วย 1) ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ 2) ความสาคัญของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ 3) องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ 4) แนวทาง
ในการพัฒนานักศึกษาครู ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ 5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
แห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
4.1 ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผูว้ ิจัย ศึก ษาความหมายของชุม ชนแห่ งการเรียนรู ท้ างวิชาชี พ จากเอกสาร ตารา
หนังสือ บทความ และงานวิจยั ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศของ DuFour (2004); Harris and
Jones (2010); พิมพันธ์ เดชคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ (2561) และ ชูชาติ พ่วงสมจิตต์ (2560) ซึง่ มี
รายละเอียดดังนี ้
เอกสาร และงานวิจยั ต่างประเทศกล่าวถึงความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ าง
วิชาชี พ ว่า เป็ น การรวมกลุ่ม ของบุคลากรที่ มี จุดมุ่งหมายเดียวกัน มี ความสนใจร่วมกัน ในการ
ทางานพัฒนาความเป็ นมืออาชีพในวิชาชีพครู และทางานร่วมกันในการพัฒนาการศึกษา มีการ
สืบเสาะแสวงหาความรู ้ และแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นประเด็นที่สนใจอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อน และ
พัฒนาทัง้ ในโรงเรียน และระหว่างโรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่ผเู้ รียน (DuFour 2004,
และHarris and Jones, 2010)
นอกจากการให้ความหมายของชุมชนแห่ งการเรียนรู ท้ างวิชาชี พ ของนักวิชาการ
ต่างประเทศแล้ว จากการศึก ษาเอกสารและงานวิจัยของนัก วิช าการในประเทศพบว่า มี ผู้ให้
ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ว่า
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ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ คือ การรวมกลุ่มของครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผูบ้ ริหาร
ศึกษานิเทศก์ ทัง้ นีเ้ ป็ นการชุมนุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู ร้ ว่ มกัน อย่างเป็ นกัลยาณมิตร
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูข้ องครูเพื่อศิษย์ โดยมีการถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรูส้ ะท้อน
คิดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเป็ นระยะอย่างต่อเนื่อง (ชูชาติ พ่วงสมจิตต์, 2560 และพิมพันธ์
เดชคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2561)
จากการประมวลความหมายของชุม ชนแห่ ง การเรีย นรู ท้ างวิ ช าชี พ จากการให้
ความหมายของนักการศึกษาทัง้ ต่างประเทศ และในประเทศดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนัน้ อาจ
สรุ ปความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู ว้ ิชาชีพได้ว่ า ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ คือการ
รวมกลุม่ กันของครูและผูท้ ่ีมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ที่มีความสนใจร่วมกันที่จะพัฒนา
งานวิชาชีพครู มีการร่วมกันวางแผน การทางาน แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ สะท้อนคิด ซึ่งเป็ นการทางาน
อย่างต่อเนื่อง และเป็ นระบบ เพื่อให้ครูพฒ
ั นาความรูค้ วามสามารถ มีความชานาญในวิชาชีพ
4.2 ความสาคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่กล่าวถึงความสาคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพของ เรวณี ชัยเชาวรัตน์ (2556); ศยามน อินสะอาด ฐิ ติยา เนตรวงษ์ และศิวนิต อรรถ
วุฒิกลุ (2560) และ พิมพันธ์ เดชคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ (2561) พบว่าชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ าง
วิชาชีพมีความสาคัญดังต่อไปนี ้
1. ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงปณิธาน ความมุ่งมั่นขัน้ พืน้ ฐานของครู เปลี่ยนแปลง
การทางาน ส่งเสริมครูเป็ นครู มืออาชีพ ผ่านการพัฒนาช่วยเหลือกันแบบรวมพลัง พัฒนาครู มีการ
สะท้อนผลการปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง ทาให้เกิดการปรับปรุ งพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนพัฒ นาการเรียนรู แ้ ละพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน (เรวณี ชัยเชาวรัตน์,
2556; ศยามน อินสะอาด ฐิ ติยา เนตรวงษ์ และศิวนิต อรรถวุฒิกลุ , 2560 และ พิมพันธ์ เดชคุปต์
และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2561)
2. ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงการสอน ส่งเสริมครูให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยี
ความรูผ้ นวกวิธีสอน สร้างให้ครูเป็ นครูมืออาชีพรูด้ ีในเนือ้ หาและรูป้ ฏิบตั ิดีในศาสตร์การสอนในยุค
ศตวรรษที่ 21 เป็ นครู รูล้ ึกในเนือ้ หาและศาสตร์ของการสอน (PCK) (ศยามน อินสะอาด ฐิ ติยา
เนตรวงษ์ และศิวนิต อรรถวุฒิกลุ , 2560 และ พิมพันธ์ เดชคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2561)
3. ช่ ว ยพั ฒ นาครู ก่ อ นประจ าการ ครู ฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ในการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับครู พ่ีเลีย้ งในโรงเรียนก็จะสามารถพัฒนาตัวนักศึกษาครู กบั ครู พ่ีเลีย้ ง
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เองให้มีความเป็ น ครู ท่ี สามารถใช้เทคโนโลยีมีความรู ผ้ นวกวิธีสอน และมีประสบการณ์ในการ
จัดการเรียน (พิมพันธ์ เดชคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2561)
4. การเปลี่ยนวัฒนธรรมของโรงเรียน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโรงเรียนสู่
การเป็ นโรงเรียน 4.0 ของการศึกษา 4.0 อันนาไปสู่การสร้าง Thailและ 4.0 (ศยามน อินสะอาด
ฐิ ติยา เนตรวงษ์ และศิวนิต อรรถวุฒิกลุ , 2560; พิมพันธ์ เดชคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2561)
จากการประมวลความสาคัญ ของชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชี พจากการเสนอ
ความสาคัญของนักการศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ ดังที่ได้กล่ าวมาข้างต้นแล้วนัน้ สามารถสรุ ป
ความสาคัญ ของชุมชนแห่งการเรียนรู ว้ ิชาชีพได้ว่า มีความสาคัญ ต่อการพัฒ นางานวิชาชีพครู
ส่งเสริมครู เป็ นครู มืออาชีพ ผ่านการพัฒนาช่วยเหลือกันแบบร่วมมือรวมพลังให้ครู มีเทคโนโลยี
ความรู ผ้ นวกวิธีสอน มีความชานาญ เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบนั และ ยังสามารถพัฒนาครู ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับครู พ่ีเลีย้ งในโรงเรียนก็ จะสามารถ
พัฒนาตัวนักศึกษาครู กบั ครู พ่ีเลีย้ งเองให้มีความเป็ นครู ท่ีสามารถใช้เทคโนโลยีมีความรู ผ้ นวกวิธี
สอน และมีประสบการณ์ในการจัดการเรียน มีความพร้อมในการเป็ นครู ซึ่ งการพัฒ นาครู ดว้ ย
ชุมชนแห่งการเรียนรูน้ ีม้ ีความสาคัญในการพัฒนาครู และส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเ้ รียนด้วย
4.3 องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผูว้ ิจัยศึกษาองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ จากเอกสาร ตารา
หนังสือ บทความ และงานวิจยั ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศของ Dufour, Dufour, Eaker and
Many (2006); Hord, Roussin and Sommers (2010); Kruze, Louis and Bryk (1994);
Sucheera Mahimuang (2018); เรวณี ชัยเชาวรัตน์ (2556); ชูชาติ พ่วงสมจิตต์ (2560) และ พิม
พันธ์ เดชคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ , (2561) มีรายละเอียดขององค์ประกอบแบ่งเป็ น 1) สมาชิก
ของชุม ชนแห่ ง การเรีย นรู ท้ างวิ ช าชี พ 2) หลัก การของชุม ชนแห่ ง การเรีย นรู ท้ างวิ ช าชี พ ซึ่ง มี
รายละเอียดดังนี ้
4.3.1 สมาชิกของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพมีสมาชิกประกอบด้วย สมาชิกที่เป็ นครู ผูส้ อน
ได้แ ก่ นัก ศึ ก ษาครู ผู้ว างแผน (Model teacher หรือ Planner) นัก ศึ ก ษาครู ผู้ร่ว มพัฒ นา (Coteacher หรือ Buddy teacher) สมาชิกที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้แก่ ครู พ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศ ผูบ้ ริหาร
และ ผูเ้ ชี่ยวชาญ มาปฏิบตั ิงานร่วมกันตามหลักการของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (Dufour,
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Dufour, Eaker and Many, 2006; พิมพันธ์ เดชคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข , 2561; เรวณี ชัยเชาว
รัตน์, 2556; ชาริณี ตรีวรัณญู, 2552)
4.3.2 หลักการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผูว้ ิจยั ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับหลักการของชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิ ช าชี พ ของ Dufour, Dufour, Eaker and Many (2006); Kruze, Louis and Bryk (1994);
Sucheera Mahimuang (2018); ชูชาติ พ่วงสมจิตต์ (2560); พิมพันธ์ เดชคุปต์ และพเยาว์ ยินดี
สุข (2561) และ เรวณี ชัยเชาวรัตน์ (2556)
1. มุ่งเน้น การพัฒ นาการเรีย นรู ้ และประสบการณ์ข องผู้เรีย นเป็ น ส าคัญ
(Kruze, Louis and Bryk, 1994; Dufour, Dufour, Eaker and Many, 2006; พิ ม พัน ธ์ เดชคุป ต์
และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2561)
2. สร้างบรรยากาศการทางานร่วมกันอย่างร่วมมือรวมพลังในกลุ่ม ส่งเสริม
การใช้การร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างแนวปฏิบัติท่ี เหมาะสมให้เกิ ดขึน้ (Kruze, Louis and Bryk,
1994; Dufour, Dufour, Eaker and Many, 2006; พิมพันธ์ เดชคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข , 2561;
เรวณี ชัยเชาวรัตน์, 2556; ชูชาติ พ่วงสมจิตต์, 2560)
3. ขั้น ตอนการปฏิ บั ติ ข องชุ ม ชนแห่ ง การเรีย นรู ท้ างวิ ช าชี พ มี ทั้ง หมด 6
ขัน้ ตอน (Dufour, Dufour, Eaker and Many, 2006; ชาริณี ตรีวรัณญู , 2552; พิมพันธ์ เดชคุปต์
และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2561; เรวณี ชัยเชาวรัตน์, 2556) ได้แก่
3.1 ขัน้ วิเคราะห์ (Analyze) เป็ นการวิเคราะห์หลักสูตรหรือรายวิชาที่จะ
จัดการเรียนรู แ้ ล้วมาสร้างแผนการจัดการเรียนรู ไ้ ด้องค์ป ระกอบ 4 ประการของแผนฯ ดังนี ้ 1)
วัตถุประสงค์การเรียนรู ต้ ามตัวชีว้ ดั 2) สาระการเรียนรู ้ 3) กิจกรรมการเรียนรู ้ 4) ประเมินการ
เรียนรูใ้ นขัน้ นีค้ รูได้บทเรียนเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนจากการทางานแบบรวมพลัง
3.2 ขัน้ วางแผนการจัดการเรียนรู ้ (Plan) เป็ นขัน้ ที่ชุมชนการเรียนรู เ้ ชิง
วิชาชีพประกอบด้วยครู ผวู้ างแผนผูร้ ว่ มคิดผูช้ ีแ้ นะหรือครู พ่ีเลีย้ งรวมทัง้ คู่ผบู้ ริหารโรงเรียนร่วมกัน
วางแผนและให้การชีแ้ นะและคาปรึกษาในการออกแบบการสอนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้
3.3 ขัน้ ปฏิบตั ิและสังเกตการณ์ (Do and See) นาแผนการจัดการเรียนรู ้
ที่สร้างไปปฏิบตั ิการจัดการเรียนการสอนโดยมีชุมชนแห่งการเรียนรู เ้ ชิงวิชาชีพร่วมสังเกตการณ์
ผูส้ อนเขียนบันทึกหลังสอนในขัน้ นีค้ ณ
ุ จะได้บทเรียนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
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3.4 ขัน้ สะท้อนความคิด (Reflect) เป็ นขัน้ ที่ชุมชนการเรียนรู เ้ ชิงวิชาชีพ
สะท้อนความคิดโดยผูว้ างแผน
หรือผูส้ อนเป็ นผูส้ ะท้อนความคิดเกี่ ยวกับความสาเร็จจุดเด่นจุดที่ตอ้ ง
แก้ไขในการเรียนการสอนและชุมชนนักเรียนรู ว้ ่ามืออาชีพการสะท้อนความคิดทัง้ จุดเด่นจุดด้อย
ปั ญ หา-อุป สรรครวมทั้ง แนะน าวิ ธี แ ก้ปั ญ หาเน้น สุน ทรีย สนทนาในขั้น นี ้ค รู จ ะได้บ ทเรีย นคื อ
ประสบการณ์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
3.5 ขัน้ ปรับปรุ งใหม่ (Redesign) ขัน้ นีม้ ีการแนะนาให้ปรับแก้แผนฯและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของครูซ่งึ ถ้านาไปทดลองประมาณ 3-4 ครัง้ ครู ผวู้ างแผนจะได้นวัตกรรม
การเรียนรู จ้ ากการทดลองหรือเรียกว่าทาวิจยั เนื่องจากทาในชัน้ เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ดังนัน้ จึงเรียกวิจยั ประเภทนีว้ า่ การวิจยั ปฏิบตั ิการในชัน้ เรียน (Classroom Action Research)
4. ร่วมกันระบุเป้าหมายการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียนหรือผลการเรียนรู ท้ ่ีคาดหวังที่
จาเป็ น ต้อ งให้ค วามส าคัญ เป็ น พิ เศษ (Kruze, Louis and Bryk, 1994; Dufour, Dufour, Eaker
and Many, 2006; Hord, Roussin and Sommers, 2009)
5. ร่วมกันการสะท้อนผลการปฏิบัติการสอน การจัดการเรียนรู ้ และสิ่งที่ มี
ผลกระทบกับผลการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียน (Kruze, Louis and Bryk, 1994; Dufour, Dufour, Eaker
and Many, 2006; Hord, Roussin and Sommers, 2009)
6. ร่วมกันพิจารณา และตัดสินใจเลือกแนวทางที่ควรจัดให้กบั ผูเ้ รียนเพื่อช่วย
ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้ดีท่ีสดุ ในการเตรียมการสอนหรือวางแผนการสอนแต่ละครัง้ ครูผสู้ อนที่
เป็ น สมาชิ ก ในชุม ชนการเรีย นรู ท้ างวิ ช าชี พ ควรแลกเปลี่ ย นเรีย นรู ร้ ่ว มกัน ในประเด็ น ต่ อ ไปนี ้
(Dufour, Dufour, Eaker and Many, 2006; Hord, Roussin and Sommers, 2009; Sucheera
Mahimuang, 2018; ชูชาติ พ่วงสมจิตต์, 2560; พิมพันธ์ เดชคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2561)
6.1. ระบุขอบเขตความรู ท้ ่ีสาคัญที่นักเรียนควรได้เรียนรู ้ และพิจารณา
เลือกจากสิ่งที่สาคัญที่สดุ
6.2. ก าหนดแนวทางการจัด การเรีย นรู ท้ ่ี ส อดคล้อ งกั บ เนื ้อ หา และ
สัมพันธ์กบั ความต้องการของผูเ้ รียน
ระยะนีเ้ ป็ นระยะที่ตอ้ งอาศัยการเรียนรูท้ างวิชาชีพในการเลือกใช้ และพัฒนา
เทคนิควิธีการสอนแนวทางรวมทัง้ รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ
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6.3. วางแผนการทางานร่วมกันเพื่อทดลองใช้แนวทางการจัดการเรียนรู ท้ ่ี
ร่วมกันพัฒนาขึน้
6.4. พิจารณาใช้แผนการจัดการเรียนรู ท้ ่ีผ่านการปรับปรุ งแก้ไขอีกครัง้ โดย
อาจให้ผสู้ อนท่านอื่นนาแผนดังกล่าวไปใช้เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน
6.5. ปรับปรุง และแก้ไขแผนการจัดการเรียนรูจ้ นได้แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ีมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับบริบทมากที่สดุ
7. มีขอ้ ตกลง ร่วมกันในการทางานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดวัฒนธรรม
ข อ งก า รท า งา น แ บ บ ร่ ว ม กั น (Seidel, Rimmele and Prenel, 2005; Hord, Roussin and
Sommers, 2009; พิมพันธ์ เดชคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2561)
8. มีผเู้ ชี่ยวชาญเยี่ยมเยียนให้ความรู ้ (Seidel, Rimmele and Prenel, 2005; พิม
พันธ์ เดชคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2561)
ผู้วิ จัย ได้น าหลัก การของชุม ชนแห่ ง การเรีย นรู ท้ างวิ ช าชี พ มาท าการสัง เคราะห์
หลักการของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพที่ใช้ในการวิจยั ได้แสดงในตาราง 9
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ตาราง 9 การสังเคราะห์หลักการของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
Dufour,
Dufour, Eaker
and Many
(2006)

Kruze, Louis
and Bryk
(1994)

Sucheera
Mahimuang
(2018)

1. มุ่งเน้นการ
พัฒนาการ
เรียนรู ้ และ
ประสบการณ์
ของผูเ้ รียนเป็ น
สาคัญ

3. มุ่งเน้นผลการ 2. เก็บข้อมูลการ
พัฒนาการ
มีสว่ นร่วมของ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียน ผูเ้ รียน การเรียน
พัฒนาการของ
ผูเ้ รียน

2. สร้าง
บรรยากาศการ
ทางานร่วมกัน
อย่างร่วมมือรวม
พลังในกลุม่

1. ใช้สทุ รีย
สนทนาในการ
สะท้อนคิด
4. ความร่วมมือ
รวมพลังกัน
ระหว่างสมาชิก
5. แลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้ กี่ยวกับ
แนวทางการ
ปฏิบตั ิ บรรทัด
ฐาน และ
ค่านิยม

3. ส่งเสริมการ
ใช้การร่วมมือ
รวมพลังเพื่อ
สร้างแนวปฏิบตั ิ
ที่เหมาะสมให้
เกิดขึน้

ชูชาติ
พ่วงสมจิตต์
(2560)

พิมพันธ์
เดชคุปต์ และ
พเยาว์ ยินดีสุข
(2561)
1. ร่วมกัน

เรวณี
ชัยเชาวรัตน์
(2556)
2. การมีความ

มุ่งเน้นการ

พัฒนาให้เด็กทุก รับผิดชอบต่อ

พัฒนาการ

คนเกิดผลการ

การเรียนรูข้ อง

เรียนรู ้ และ

เรียนรู ้

นักเรียนร่วมกัน

ประสบการณ์
ของผูเ้ รียนเป็ น
สาคัญ

5. คานึงถึง
ความ สัมพันธ์
อันดีตอ่ กัน

3. แลกเปลี่ยน
เรียนรูผ้ ลที่ได้
เรียนรูม้ า

1. มีความ
สัมพันธ์ อันดี
และอยู่รว่ มกัน
อย่างมีความสุข

3. เอือ้ อาทร มี
คุณธรรมและ
เป็ นกัลยาณมิตร
กันในทาง
วิชาการ

3. มีการทางาน

4. การร่วมมือ

สร้างบรรยากาศ

แบบร่วมมือการ

รวมพลังในการ

การทางาน

เกิดวัฒนธรรม

ปฏิบตั ิงาน

ร่วมกันอย่าง

ของการทางาน

ร่วมมือรวมพลัง

แบบรวมพลัง

ในกลุม่

2. แลกเปลี่ยน

1. การมีบรรทัด

ส่งเสริมการใช้

เรียนรูร้ ะหว่าง

ฐานและค่านิยม

การร่วมมือรวม

บุคลากรและ

ร่วมกัน

พลังเพื่อสร้าง

ชุมชนเกี่ยวกับ

แนวปฏิบตั ิท่ี

วิสยั ทัศน์

เหมาะสมให้

เป้าหมาย

เกิดขึน้

ร่วมกัน
4. มีการ
แลกเปลี่ยน
บทบาทกันใน
กลุม่
5. มีขอ้ ตกลง
หรือพันธะ
สัญญาร่วมกัน
ในการทางาน
เพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

สรุ ปหลักการ

2. ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง
การปฏิบตั ิการ
สอน

4. สามารถ
ขับเคลื่อนให้เกิด
การ
เปลี่ยนแปลง
ทางวิชาชีพได้

5. การจัดลาดับ
โครงสร้างและ
ความสาพันธ์
ขององค์กร
3. การสืบสอบ
เพื่อสะท้อนผล
เชิงวิชาชีพ
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ตาราง 9 (ต่อ)
Dufour,
Dufour, Eaker
and Many
(2006)

Kruze, Louis
and Bryk
(1994)

Sucheera
Mahimuang
(2018)

ชูชาติ
พ่วงสมจิตต์
(2560)

1. มองเห็น
คุณค่า และมี
จุดมุ่งหมาย
ร่วมกัน
4. มีภาวะผูน้ า
รวมกัน

2. มีฉนั ทะและ
ความศรัทธาใน
การทางาน

พิมพันธ์
เดชคุปต์ และ
พเยาว์ ยินดีสุข
(2561)

เรวณี
ชัยเชาวรัตน์
(2556)

สรุ ปหลักการ

4. มี
ผูเ้ ชี่ยววชาญ
เยี่ยมเยียนให้
ความรูร้ วมทัง้ ไป
ทัศนศึกษาเพื่อ
เปิ ดโลกกระทัด

จากการสังเคราะห์หลักการของชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ ทางวิชาชีพในตารางที่ 9 สรุ ป
ได้วา่ หลักการของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพประกอบด้วย
1. มุง่ เน้นการพัฒนาการเรียนรู ้ และประสบการณ์ของผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
2. สร้างบรรยากาศการทางานร่วมกันอย่างร่วมมือรวมพลังในกลุม่
3. ส่งเสริมการใช้การร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างแนวปฏิบตั ิท่ีเหมาะสมให้เกิดขึน้
4. มีขอ้ ตกลง ร่วมกันในการทางานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในตารางสรุ ปความสอดคล้องของหลักการของชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ ดัง
ตาราง 10
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ตาราง 10 สรุปความสอดคล้องของหลักการของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
หลักการ
PLC
1. มุ่งเน้นการ
พัฒนาการ
เรียนรู ้ และ
ประสบการณ์
ของผูเ้ รียนเป็ น
สาคัญ
2. สร้าง
บรรยากาศการ
ทางานร่วมกัน
อย่างร่วมมือรวม
พลังในกลุม่
3. ส่งเสริมการ

Dufour,
Dufour, Eaker
and Many
(2006)





Kruze, Louis
and Bryk
(1994)

Sucheera
Mahimuang
(2018)













ชูชาติ
พ่วงสมจิตต์
(2560)



พิมพันธ์
เดชคุปต์ และ
พเยาว์ ยินดีสุข
(2561)

เรวณี
ชัยเชาวรัตน์
(2556)













ใช้การร่วมมือ
รวมพลังเพื่อ
สร้างแนวปฏิบตั ิ
ที่เหมาะสมให้
เกิดขึน้
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ตาราง 10 (ต่อ)
หลักการ
PLC

Dufour,
Dufour, Eaker
and Many
(2006)

Kruze, Louis
and Bryk
(1994)

Sucheera
Mahimuang
(2018)

ชูชาติ
พ่วงสมจิตต์
(2560)

พิมพันธ์
เดชคุปต์ และ
พเยาว์ ยินดีสุข
(2561)

เรวณี
ชัยเชาวรัตน์
(2556)

4. มีขอ้ ตกลง
ร่วมกันในการ
ทางานเพื่อการ
พัฒนาอย่าง









ต่อเนื่อง

จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ ประกอบด้วย
สมาชิ ก และหลัก การของชุม ชนแห่ งการเรียนรู ท้ างวิชาชี พ ซึ่งผูว้ ิจัย จะน าไปใช้ในการพัฒ นา
รู ปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กของนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในงานวิจยั ครัง้ นี ้
1. สมาชิกของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ประกอบด้วย
1.1 สมาชิก ที่ เป็ น ครู ผูส้ อน ได้แก่ นัก ศึกษาครู ผู้วางแผน (Model teacher
หรือ Planner) นักศึกษาครูผรู้ ว่ มพัฒนา (Co-teacher หรือ Buddy teacher)
1.2 สมาชิกที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้แก่ ครู พ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศ ผูบ้ ริหาร และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. หลักการของชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพที่จะนามาใช้ในงานวิจัยครัง้ นี ้
ประกอบด้วย
2.1 มุง่ เน้นการพัฒนาการเรียนรู ้ และประสบการณ์ของผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
2.2 สร้างบรรยากาศการทางานร่วมกันอย่างร่วมมือรวมพลังในกลุม่
2.3 ส่งเสริมการใช้การร่วมมื อรวมพลังเพื่อสร้างแนวปฏิบัติท่ี เหมาะสมให้
เกิดขึน้
2.4 มีขอ้ ตกลง ร่วมกันในการทางานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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4.4 แนวทางในการพัฒนานักศึกษาครูผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผูว้ ิ จัย ศึก ษาแนวทางในการพัฒ นาครู ผ่านชุม ชนแห่ งการเรีย นรู ท้ างวิชาชี พ จาก
เอกสาร ตารา หนังสือ บทความ และงานวิจยั ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศของ Hudson et.al.
(2012); Rigleman and Ruben (2012); Dillard (2016); Roberts (n.d.); กุ ล ธิ ด า ทุ่ ง ค า ใน
(2561); พิ ม พั น ธ์ เดชคุ ป ต์ และพเยาว์ ยิ น ดี สุ ข (2561) และ วิ จ ารณ์ พาณิ ช (2555) มี
รายละเอียดดังนี ้
1. พัฒนาครู ฝึกหัด และนักศึกษาครู โดยการใช้ การฝึ กงานผ่านชุมชนแห่ งการ
เรียนรูท้ างวิชาชีพ เป็ นการเตรียมความพร้อมในการทางาน โดยใช้กระบวนการของชุมชนแห่งการ
เรียนรู ท้ างวิชาชีพ ในลักษณะคล้ายการสอนงานและการเป็ นพี่เลีย้ ง โดยการสนับสนุนจากการ
ทางานร่วมกันของครู พ่ีเลีย้ ง ครู ผูร้ ่วมงาน หรือ เพื่ อนนักศึกษาครู ท่ี ทางานร่วมกัน บุคลากรใน
โรงเรียน คณะ มหาวิทยาลัย และผูเ้ กี่ยวข้องการมีวิสยั ทัศน์รว่ มกัน มาเข้ากลุม่ ทางานร่วมกันอย่าง
ชัดเจนด้วยการประชุมร่วมกันของสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพตัง้ แต่ 2-7 คนต่อกลุ่ม
(Hudson et.al., 2012; Rigleman and Ruben, 2012; Dillard, 2016; Roberts, n.d.; พิ มพั น ธ์
เดชคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2561 และกุลธิดา ทุ่งคาใน, 2561)
2. การแสดงความคิดเห็ น ร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมการมี ส่วนร่วม และการกล้า
แสดงออกของนักศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิโดยการเรียนรู ้
จากเพื่ อ นร่วมงาน และบุค คลอื่ น ตลอดจนร่วมมื อ รวมพลังกัน เพื่ อ รวมกัน พัฒ นาการท างาน
รวมทัง้ มีสว่ นร่วมกันในเรือ่ งคุณค่า และมาตรฐานในการทางาน (Hudson et.al., 2012; Rigleman
and Ruben, 2012; Dillard, 2016; Roberts, n.d.; พิมพันธ์ เดชคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2561;
วิจารณ์ พาณิช, 2555 และกุลธิดา ทุ่งคาใน, 2561)
3. การดาเนินการของการใช้ชมุ ชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ จะดาเนินการผ่าน
การเรียนการสอนในชัน้ เรียนซึ่งอาศัยฝึ กประสบการณ์ภาคสนามในห้องเรียน โดยใช้บริบทการ
ทางานจริง การสังเกตชัน้ เรียน และเปิ ดโอกาสให้สมาชิกร่วมสังเกตชัน้ เรียน บทบาทครู สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ และการวิจัยชัน้ เรียน สร้างให้ครู และนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ครู เป็ น
นั ก วิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย น (Hudson et.al., 2012; Rigleman and Ruben, 2012; Dillard,
2016; Roberts, n.d.; พิมพันธ์ เดชคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข , 2561; วิจารณ์ พาณิ ช, 2555 และ
กุลธิดา ทุ่งคาใน, 2561)
4. ให้ความสาคัญกับการสร้างความรู ค้ วามเข้าใจ ลักษณะ และการทางานของ
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ คือการใช้ชมุ ชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาของเด็ก
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ร่วมกันอันเป็ นปั ญหาที่ตอ้ งเร่งแก้ไขเพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนและคุณภาพชี วิตของผูเ้ รียน สร้าง
คุณค่าเพื่อผูเ้ รียน การคานึงถึงความเสมอภาคในการจัดการเรียนรู ้ คือ จัดการเรียนรู โ้ ดยคานึงถึง
ผูเ้ รียน ทั้งความต้องการของผูเ้ รียน ความแตกต่างของผูเ้ รียน และสามารถจัดการเรียนรู เ้ พื่อให้
ผู้เรีย นได้เรีย นรู อ้ ย่ า งเสมอภาค (Hudson et.al., 2012; Dillard, 2016; Roberts, n.d. และพิ ม
พันธ์ เดชคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ (2561)
5.พัฒ นาการเรีย นการสอนเป็ น สาคัญ คานึงถึงวิชาการส่งเสริมการสร้างงาน
วิชาการ จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน อิงมาตรฐาน เตรียมบทเรียน
การจัดการเรียนรู ้ กรประเมินผลผู้เรียนตามแนวทางมาตรฐาน เน้นการออกแบบเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู โ้ ดยใช้การจัดการเรียนรู แ้ บบรวมพลัง เน้นที่การสอนของครูเป็ นเน้นที่การเรียนรู ข้ อง
นักเรียน โดยเน้นการจัดการเรียนรูท้ ่ีเน้นการเรียนเป็ นกลุม่ เป็ นทีมแบบร่วมมือ (Roberts, n.d.; พิม
พันธ์ เดชคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2561; วิจารณ์ พาณิช, 2555 และกุลธิดา ทุ่งคาใน, 2561)
6.ประเมิ น การพั ฒ นาของครู ผ่ า นการพิ จ ารณาแผนการปฏิ บั ติ ก าร ซึ่ ง มี
รายละเอียดเกี่ยวกับการสังเกตชัน้ เรียน การสะท้อนคิดจากครู ผรู้ ว่ มพัฒนา และเพื่อนสมาชิก ซึ่ง
เป็ นข้อมูลสาคัญในการพัฒนาครู (Dillard, 2016; Rigleman and Ruben, 2012; Roberts, n.d.;
พิมพันธ์ เดชคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2561; วิจารณ์ พาณิช, 2555 และกุลธิดา ทุ่งคาใน, 2561)
7. รวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตการแสดงออก หรือการเปลี่ยนแปลงของผูเ้ รียน
เพื่ อ เป็ นการใช้ข ้อ มู ล ในการตั ด สิ น ใจ และการพั ฒ นา (Rigleman and Ruben, 2012 และ
Roberts, n.d.)
8. คานึงถึงอันดีระหว่างนักศึกษาครู และพี่เลีย้ ง รวมถึงผูเ้ กี่ยวข้องด้วยส่งเสริม
การเป็ นผูน้ าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ การอภิปรายสะท้อนคิดผ่านสุนทรีย สนทนา (Rigleman and
Ruben, 2012; Hudson et.al., 2012; Roberts, n.d.; Dillard, 2016 และพิมพันธ์ เดชคุปต์ และพ
เยาว์ ยินดีสขุ , 2561)
จากการประมวลแนวทางการพัฒนานักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ผ่านชุมชน
แห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพจากการให้การรายงานของนักการศึกษาทัง้ ต่างประเทศ และในประเทศ
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนัน้ อาจสรุ ปแนวทางการพัฒนานักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพที่จะนามาใช้ในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ว่า สามารถทาได้โดย การตัง้
กลุม่ ทางานร่วมกันอย่างชัดเจน ในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ มีการประชุมกลุม่ โดย
ใช้หลักการพัฒนาบทเรียนร่วมกันในบริบทการทางานจริง และการวิจยั ชัน้ เรียน ร่วมกันแบบรวม
พลังตัง้ แต่ 2-7 คนต่อกลุ่มเพื่อพัฒนาหรือปฏิรูปครู ส่เู ด็กโดยเน้นประเด็นสาคัญที่การออกแบบ
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เขียนแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบรวมพลังสร้างครูเป็ นนักวิจยั ปฏิบตั ิการใน
ชัน้ เรียน
โดยสรุ ปแล้วจากการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ ผูว้ ิจยั
ได้ขอ้ มูลสาหรับการดาเนินการวิจยั ประกอบด้วย หลักการของชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ
และแนวทางในการพัฒ นานักศึก ษาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ ครู ผ่านชุมชนแห่ งการเรียนรู ท้ าง
วิชาชีพ โดยหลักการของชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ท้ างวิชาชี พ ที่ ผูว้ ิจัยเลือกใช้ในครัง้ นี ม้ าจากการ
สังเคราะห์ห ลัก การของชุม ชนแห่ งการเรียนรู ท้ างวิชาชี พ จากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้ห ลักการของ
Dufour, Dufour, Eaker and Many (2006) เป็ น หลักในการสังเคราะห์ ซึ่งหลักการที่ น าไปใช้ใน
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีดงั นี ้
1. สมาชิกของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ประกอบด้วย
1.1 สมาชิ ก ที่ เ ป็ นครู ผู้ ส อน ได้ แ ก่ ครู ผู้ ว างแผน (Model teacher หรื อ
Planner) ครูผรู้ ว่ มพัฒนา (Co-teacher หรือ Buddy teacher)
1.2 สมาชิกที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้แก่ ครู พ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศ ผูบ้ ริหาร และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. หลักการของชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพที่จะนามาใช้ในงานวิจัยครัง้ นี ้
ประกอบด้วย
2.1 มุง่ เน้นการพัฒนาการเรียนรู ้ และประสบการณ์ของผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
2.1 สร้างบรรยากาศการทางานร่วมกันอย่างร่วมมือรวมพลังในกลุม่
2.3 ส่งเสริมการใช้การร่วมมื อรวมพลังเพื่อสร้างแนวปฏิบัติท่ี เหมาะสมให้
เกิดขึน้
2.4 มีการแลกเปลี่ยนบทบาทกันในกลุม่
2.5 มีขอ้ ตกลง หรือพันธะสัญญาร่วมกันในการทางานเพื่อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
3. แนวทางในการพัฒนานักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูผ่านชุมชนแห่งการ
เรียนรู ท้ างวิชาชีพที่จะใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ดาเนินการในลักษณะการตัง้ กลุ่มทางานร่วมกันอย่าง
ชัด เจน ตามแบบชุม ชนแห่ งการเรีย นรู ท้ างวิช าชี พ มี ก ารประชุม กลุ่ม โดยใช้ห ลัก การพัฒ นา
บทเรียนร่วมกันในบริบทการทางานจริง และการวิจยั ชัน้ เรียน ร่วมกันแบบรวมพลังตัง้ แต่ 2-7 คน
ต่อกลุ่มเพื่อพัฒนาหรือปฏิรูปครู ส่เู ด็กโดยเน้นประเด็นสาคัญที่การออกแบบเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบรวมพลังสร้างครูเป็ นนักวิจยั ปฏิบตั ิการในชัน้ เรียน
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5. รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน
ผูว้ ิจัยพัฒ นารู ปแบบการนิ เทศโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการ
พัฒนารู ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก ประกอบด้วย ทฤษฏี แนวคิด
หลักการ และกระบวนการ ของการนิเทศ การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ าง
วิชาชีพ การจัดการเรียนรู ้ การเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุก และการสอนวิทยาศาสตร์ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
5.1 ทฤษฏีและแนวคิดทีใ่ ช้ในการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ในการพัฒ นารู ปแบบการนิเทศครัง้ นี ้ ใช้หลักการที่มรจากทฤษฎี ต่าง และแนวคิด
ต่าง ๆ ร่วมกันเป็ นหลักในการพัฒนา ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
5.1.1 ทฤษฎีท่ีสนับสนุนการนิเทศ
5.1.1.1 ท ฤ ษ ฎี ก า รเป ลี่ ย น แ ป ล ง (Theory of change) ที่ ก ล่ า ว ว่ า ก า ร
เปลี่ยนแปลงเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือสาเหตุภายใน และสาเหตุภายนอก ซึง่ เป็ นเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ อย่างช้า ๆ ค่อย ๆ สะสมจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในที่สดุ
ทั้ง นี ้ นัก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ซ่ึง มี ป ระสบการณ์ ไม่ ม ากจะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ไวกว่าครู ท่ีมีประสบการณ์สงู และสามารถนามาใช้ในการเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรมการสอน และการน านวัต กรรมไปใช้ในการสอนของครู ได้ (Ornstein and Hunkins,
2004; วชิรา เครือคาอ้าย, 2558 และศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์, 2559)
5.1.1.2 ทฤษ ฎี แ รงจู ง ใจ (Theory of motivation) ที่ กล่ า วว่ า แรงจู ง ใจคื อ
แรงผลักดันที่ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเป้าหมาย โดยมุ่งหวังต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดเป็ น
แรงผลัก ดัน ให้เกิ ด ความพยายามเพื่ อ ความส าเร็จ (สุรางค์ โค้ว ตระกูล , 2553) แรงจูง ใจเป็ น
แนวทางหนึ่งที่สามารถใช้ในการนิเทศเพื่อส่งเสริมให้นกั ศึกษาผูร้ บั การนิเทศเกิดแรงผลักดันในการ
พัฒนาตนเองในการจัดดการเรียนรูต้ ามแนวทางที่ผนู้ ิเทศชีแ้ นะ
5.1.1.3 ท ฤ ษ ฎี ก า รสื่ อ ส า ร (Theory of communication) ก า รสื่ อ ส า รมี
ความสาคัญต่อการทางานรวมกันให้ประสบความสาเร็จ การสื่อสารทัง้ ด้วย วจนภาษา และ อวจน
ภาษา เป็ น สิ่งสาคัญ นอกจากจะท าให้งานสาเร็จลุล่วงแล้ว การใช้การสื่อสารอย่างเหมาะสม
สามารถสร้างความผ่อนคลาย ความเป็ นตัวของตัวเอง ความไว้ใจ และการยอมรับอย่างจริงใจ
(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553)
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5.1.1.4 ทฤษฎีการเรียนรู ข้ องผูใ้ หญ่ (Andragogy Theory) ที่ กล่าวถึงลักษณะ
ของบุคคลว่า 1) บุคคลที่เป็ นผูใ้ หญ่ มีวฒ
ุ ิภาวะเต็มที่จะมีลกั ษณะที่สามารถนาตนเองได้ 2) ผูใ้ หญ่
เรียนรูไ้ ด้ดีเมื่อได้วิเคราะห์หาสาเหตุ วางแผน นาไปใช้ และประเมินสิ่งต่าง ๆ ได้ดว้ ยตัวเขาเอง
(Zepeda, 2017; อาชัญญา รันตอุบล, 2542 และปิ ยะ ศักดิเ์ จริญ, 2558)
5.1.2 ทฤษฎีทสี่ นับสนุนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุ ก
ทฤษฎีท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก ประกอบด้วยหลายทฤษฏี ซึง่ มี
แนวคิดมาจาก ปรัชญาการศึกษาพิพฒ
ั นาการนิยม (Progressivism) ปรัชญานีเ้ กิดขึน้ เพื่อต่อต้าน
แนวคิดดัง้ เดิมที่การศึกษามักเน้นแต่เนือ้ หา สอนให้ท่องจาเพียงอย่างเดียว ทาให้เด็กพัฒนาด้าน
สติปัญญาอย่างเดียว ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่มีความกล้า และความมั่นใจในตนเองประกอบ
กับมีความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาให้เกิดแนวความคิดปรัชญาการศึกษา
พิ พั ฒ นาการนิ ย มขึ ้น ปรัช ญานี ้เน้ น กระบวนการ โดยเฉพาะกระบวนการแก้ ปั ญ หาทาง
วิท ยาศาสตร์ เมื่ อ น ามาใช้กับ การศึก ษา แนวทางของการศึก ษาจึ ง ต้อ งพยายามปรับ ปรุ ง ให้
สอดคล้องกับกาลเวลาและภาวะแวดล้อมอยู่เสมอ การศึกษาจะไม่สอนให้คนยึดมั่นในความจริง
ความรู ้ และค่านิยมที่คงที่ หรือสิ่งที่กาหนดไว้ตายตัว ต้องหาทางปรับปรุงการศึกษาอยู่เสมอ เพื่อ
นาไปสู่การค้นพบความรู ใ้ หม่ ๆ (บรรจง จันทรสา, 2522) ในการพัฒ นารู ปแบบการนิเทศตาม
แนวคิ ด ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ท างวิ ช าชี พ ร่ว มกั บ การพั ฒ นาบทเรี ย นร่ว มกั น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ในครัง้ นี ้ ประกอบด้วย
5.1.2.1 ทฤษฏีการเรียนรู ้ ( Learning theory) คือ แนวความคิดของนักจิตวิทยา
ที่พยายามจะอธิ บายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงนัน้ เป็ น
ผลของการฝึ กฝนซา้ ซาก และเป็ นไปในลักษณะถาวร ซึง่ ไม่สามารถมองเห็นและสังเกตได้โดยตรง
โดยที่นกั จิตวิทยาแต่ละคนก็มีความเชื่อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ในลักษณะ
ที่ แตกต่างกัน จึงเกิ ดมี ท ฤษฎี ก ารเรียนรู ท้ ่ี สาคัญ หลาย ๆ ทฤษฎี ซึ่งทฤษฎี การเรียนรู เ้ ป็ น การ
กล่าวถึงกฎและหลักการ สามารถอธิบายเงื่อนไขว่าการเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ หรือไม่ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์
และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2548)
5.1.2.2 ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) คือ แนวคิดที่เน้นพัฒนาผูเ้ รียนด้วย
การสร้า งความรู ด้ ว้ ยตนเองของผู้เรีย น โดยเน้น ความส าคัญ ของตัวผู้ เรีย น โดยให้ผู้เรีย นเป็ น
ศูนย์กลางของการเรียนรู ป กระบวนการเรียนรู น้ ีส้ ่งเสริมการพัฒ นาภายในตัวบุคคล ให้พัฒ นา
ความรู ค้ วามเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาขึน้ ด้วยตัวเองมากกว่ าที่จะรับความรู ้ หรือเกิดความเข้าใจจาก
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บุค คลอื่ น และบุค คลจะเกิ ด การเรีย นรู ้ส่ิ ง ใหม่ ได้ขึน้ อยู่กับ ประสบการณ์ เดิ ม ของผู้เรีย น และ
กระบวนการเรียนรู ้ และการเรียนรู จ้ ะเกิ ดขึน้ จากการลงมื อทาหรือการทางาน และปฏิสัมพัน ธ์
ร่วมกันระหว่างผูเ้ รียนในลักษณะการเผชิญสถานการณ์จริง ซึ่งมีหวั ใจสาคั ญในการจัดการเรียนรู ้
โดยเน้น การใช้ Active Process และจัดการเรียนรู เ้ ป็ น ขั้น ตอนเพื่ อให้ครู ผูส้ อนสามารถจัดการ
เรียนรู เ้ พื่อพัฒนาโครงสร้างทางปั ญญาให้เกิดขึน้ กับผูเ้ รียนได้นนั้ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์
ยินดีสขุ , 2548 และอัญชลี สิรนิ ทร์วราวงศ์, 2543)
5.1.2.3 ท ฤ ษ ฎี ก ารเรี ย น รู ้ แ บ บ ร่ ว ม มื อ (Cooperative and collaborative
learning) กล่าวถึง ทฤษฎีการเรียนรู แ้ บบร่วมมือ ว่าผูเ้ ผยแพร่โดย Slavin, David Johnson และ
Roger Johnson มีทฤษฏีการเรียนรู แ้ ละการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสรุ ปได้ดงั นี ้
กล่าวว่า ทฤษฎีการเรียนรูก้ ารเรียนรูแ้ บบร่วมมือ คือ การเรียนรูเ้ ป็ นกลุม่ ย่อย โดยมีสมาชิกกลุม่ ที่มี
ความสามารถแตกต่ า งกัน ประมาณ 3-6 คน ช่ ว ยกัน เรีย นเพื่ อ ให้บ รรลุห มายของกลุ่ม โดย
องค์ป ระกอบของการเรีย นรู ต้ ามแนวการเรีย นรู แ้ บบร่ว มมื อ คื อ การพึ่ ง พากัน ทางบวก การ
ปฏิสมั พันธ์เกือ้ หนุนกัน การกาหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน การใช้
ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะกลุม่ ย่อย (ชัยวัฒน์ สุทธิรตั น์, 2552; วนิดา ฉัตรวิราคม, 2546)
5.1.2.4 ทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิซ่ึม (Social constructivism) มีรากฐานมา
จาก Vygotsky ที่เน้นการสร้างความรูใ้ นบริบทการเรียนรูท้ างสังคม โดยเปิ ดโอกาสให้ครูหรือผูเ้ รียน
ที่ อาวุโสกว่าแสดงบทบาทในการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียน โดยเชื่ อว่าวัฒ นธรรมจะเป็ น เครื่องมื อทาง
ปั ญญาที่จาเป็ นสาหรับการสร้างความรู ้ ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาด้าน
พุทธิ ปัญ ญา"รวมทั้งแนวคิดเกี่ ยวกับศักยภาพในการพัฒ นาด้านพุทธิ ปัญ ญาที่ อาจมี ขอ้ จากัด
เกี่ยวกับช่วงของการพัฒนาที่รยี กว่า Zone of Proximal Development ถ้าผูเ้ รียนอยู่ต่ากว่า Zone
of Proximal Development จ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งได้ ร ับ การช่ ว ยเหลื อ ในการเรี ย นรู ้ ที่ เรี ย กว่ า
Scaffolding และVygotsky เชื่อว่าผูเ้ รียนสร้างความรู โ้ ดยผ่านทางการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับ
ผูอ้ ่ืน ได้แก่ เด็ก กับ ผูใ้ หญ่ พ่อแม่ ครูและเพื่อน ในขณะที่เด็กอยูใ่ นบริบทของสังคมและวัฒนธรรม
(ทิศนา แขมมณี, 2554; อมรินทร์ อัมพลพงษ์, 2559)
ในการพัฒ นารู ป แบบการนิ เทศในครัง้ นี น้ าความเชื่ อและหลักการของทฤษฎี
ประกอบด้วย ทฤษฎีท่ีสนับสนุนการนิเทศ ได้แก่ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎี
การสื่อสาร และทฤษฎีการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่ มีใช้ในการพัฒนารูปแบบโดยมีพืน้ ฐานบนความเชื่อที่
ประมวลมาจากทฤษฎี ต่ า ง ๆ ข้า งต้น ที่ ว่ า นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนได้ผ่านกระบวนการที่ผนู้ ิเทศให้การแนะนาและช่วยเหลือให้เกิด
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ความรู ท้ ัก ษะ โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู ้ ให้กาลังใจ สร้างแรงจูงใจ ให้เกิ ดความ
ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู ข้ องตนเอง จนสามารถ
นาตนเองให้พฒ
ั นาความสามารถอย่างต่อเนื่องได้
เมื่ อน าทฤษฎี ท่ี สนับสนุน การนิ เทศมาผนวกกับทฤษฎี ท่ี สนับ สนุน การจัดการ
เรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ ก ซึ่งประกอบด้วย ทฤษฏีการเรียนรู ้ ทฤษฎีสรรคนิยม ทฤษฎีการเรียนรู แ้ บบ
ร่วมมือ ทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิซม่ึ เพื่อเป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยยึดหลัก
ที่วา่ ผูเ้ รียนสามารถสร้างความรูเ้ องได้จากผ่านการลงมือกระทา และการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น
และกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันในลักษณะกลุม่ การเรียนรูส้ ามารถส่งเสริมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้ดี
ขึน้ โดยกระบวนการทางสังคมในกลุ่มที่ มีการช่วยเหลือกัน สื่ อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ัน ทาให้
ผูเ้ รียนเกิดความรู ้ ทักษะ เจตคติ และเมื่อได้รบั การฝึ กฝนด้วยแนวทางการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง
ผ่านกระบวนการเรียนรู ร้ ่วมกันย่างต่อเนื่องจะช่วยพัฒนาผูเ้ รียนในด้านความรู ้ ทักษะ และปรับ
พฤติกรรม ตลอดจนเจตคติของผูเ้ รียนได้
5.1.3 แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
ผูว้ ิจยั ศึกษาแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันจากตารา เอกสาร บทความ และ
งานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ของ Murata et.al. (2011); Rock และ Wilson (2005);
Tang Keow Nganga and Lim Chap Sama (2015); นภาพร วรเนตรสุ ด าทิ พ ย์ (2554) เพื่ อ
น ามาเป็ น แนวทางในการกาหนดขั้น ตอนในการพัฒ นาการนิ เทศรวมกับ กระบวนการพัฒ นา
บทเรียนร่วมกัน และหลักการนิเทศ ซึง่ ดาเนินการโดยชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ทัง้ นีแ้ นวคิด
ของการพัฒ นาบทเรีย นร่ว มกัน คื อ การรวมกลุ่ม ท างานร่วมกัน ของครู และผู้เกี่ ย วข้อ งในการ
ศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับการจัดการเรียนการสอนในบริบทของการทางานจริงในห้องเรียนอย่างเป็ น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาตนเองของครู และการพัฒนาผูเ้ รียน โดยมีจุดเน้นที่การให้ความ
สนใจการทากิจกรรมการเรียนรู ้ และการแสดงออกของผูเ้ รียน
5.1.4 แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
จากการประมวลแนวคิ ด ของชุ ม ชนแห่ ง การเรีย นรู ท้ างวิ ช าชี พ จากการให้
ความหมายของนัก การศึก ษาทั้งต่างประเทศ และในประเทศดัง ที่ ได้ก ล่าวมาข้างต้น แล้วนั้น
แนวคิดของชุมชนแห่งการเรียนรูว้ ิชาชีพที่ผวู้ ิจยั นามาใช้พฒ
ั นารูปแบบการนิเทศ มีใจความว่า เป็ น
การรวมกลุ่มกันของครู และผูท้ ่ีมีความเกี่ย วข้องกับการจัดการศึกษา ที่มีความสนใจร่วมกันที่จะ
พัฒนางานวิชาชีพครู มีการร่วมกันวางแผน การทางาน แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ สะท้อนคิด ซึ่งเป็ นการ
ทางานอย่างต่อเนื่ อง และเป็ นระบบ เพื่อให้ครู พัฒ นาความรู ค้ วามสามารถ มีความชานาญใน
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วิชาชีพ (DuFour, 2004; Harris and Jones, 2010; พิมพันธ์ เดชคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2561
และ ชูชาติ พ่วงสมจิตต์, 2560)
แนวคิดนีจ้ ะใช้เป็ นหลักในการดาเนินงานของสมาชิกในชุมชนแห่ง การเรียนรูท้ าง
วิชาชีพ เพื่อการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู เ้ ชิงรุ กอย่างรวมพลังของนักศึกษา ใน
ส่วนของกาหนดบทบาทหน้าที่ และแนวทางการทางาน โดยนาไปประยุกต์กบั หลักการของชุมชน
แห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพที่จะกล่าวต่อไป
5.2 หลักการทีใ่ ช้ในการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
5.2.1 หลักการนิเทศ
จากการสัง เคราะห์ห ลัก การนิ เทศจากเอกสารและต าราของ Glickman and
Ross-Gordon (2001); Kilminster, Cottrell, Grant, and Jolly (2007); Mark and Stoop
(1985); Nolan และ Hoover (2004); The Academy of Medical Educators (2010); วนิดา ฉัตร
วิราคม (ม.ป.ป.) ซึ่งผูว้ ิจยั จะนาไปใช้ในการพัฒนารู ปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การจัด การเรีย นรู ร้ ่ว มกั น เชิ ง รุ ก ของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ป ระสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ใ นงานวิ จัย ครั้ง นี ้
ประกอบด้วย
1. การให้แ นวทาง เพื่ อ ให้ผู้ร ับ การนิ เทศสามารถพัฒ นาตนเองได้อ ย่ า ง
เหมาะสม
2. การทางานร่วมกันระหว่างผูน้ ิเทศและผูร้ บั นิเทศ
3. การให้ขอ้ มูลป้อนกลับเป็ นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
4. การให้ก ารปรึก ษาทั้ง เรื่อ ง เนื ้อ หา การปฏิ บัติ และการบริห ารจัด การ
รวมทัง้ เรือ่ งทั่ว ๆ ไป
5. คานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ิเทศ และผูร้ บั การนิเทศ
6. การฝึ ก อบรมผู้นิ เทศอาจจะต้อ งสร้างความรู ค้ วามเข้าใจแก่ ผู้นิ เทศใน
ประเด็นต่าง ๆ คือ ความเข้าใจในศาสตร์การสอน เนือ้ หารายวิชา การประเมินการเรียนรู ้ ทักษะ
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล
5.2.2 หลักการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
หลักการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กในวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีนามาใช้ในการพัฒนา
รู ปแบบการนิเทศในครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั พัฒนาขึน้ ในรู ปตัวชีว้ ดั ความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกัน
เชิงรุกในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีท่ีมาจากการสังเคราะห์ตวั ชีว้ ดั ความสามารถการจัดการเรียนรู ้
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ร่วมกัน เชิ งรุ ก ร่ว มกับ ตัว ชี ว้ ัด ความสามารถครู วิท ยาศาสตร์ ซึ่งสังเคราะห์งานเอกสาร และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ตั ว ชี ้วัด ความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู ้ร่ ว มกั น เชิ ง รุ ก สั ง เคราะห์ จ าก
Jhonson, Jhonson and Smith, 1998; Alberta learning (2002); Leeuwen Janssen (2019);
NoorAileen Ibrahim et al (2015); ณัชนัน แก้วชัยเจริญ กิ จ (2550) และวิชัย เสวกงาม (2559)
ประกอบด้วย 8 ตัวชีว้ ดั ดังนี ้
1. วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู ด้ ว้ ยวิธีท่ีมีความหลากหลายเหมาะสมกับ
เนือ้ หา ทักษะ และเจตคติของผูเ้ รียน
2. สร้างบรรยากาศการเรียนรูแ้ บบรวมพลัง มีสว่ นร่วมช่วยเหลือกันในการทา
กิจกรรม
3. กาหนดและอธิบายจุดมุง่ หมายในการทากิจกรรมร่วมกันเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
ให้ผเู้ รียน
4. ประเมินการทากิจกรรมของผูเ้ รียนด้วยวิธีการที่เหมาะสม
5. ให้คาแนะนา และความช่วยเหลือในการทากิจกรรม
6. จัดกลุม่ ผูเ้ รียนให้สมาชิกมีลกั ษณะหลากหลาย มอบหมายหน้าที่ผเู้ รียนให้
เหมาะสมกับภาระงาน
7. สังเกตติดตามพฤติกรรมผูเ้ รียน
8. ให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผเู้ รียน
ตัว ชี ว้ ัด ความสามารถของครู วิ ท ยาศาสตร์สัง เคราะห์จ าก Patrícia Dinis da
Costa Luísa Araújo (2 0 1 8 ) ; SOCRATE Programme (n.d.); Wisconsin Education
Association council (1999); The American Association for the Advancement of science
(1990);สสวท (2555) และสุรศัก ดิ์ สุท ธิ วรรณและ ทรงศัก ดิ์ ภูสีอ่อน (2561) ประกอบด้วย10
ตัวชีว้ ดั ดังนี ้
1.เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
2. เข้าใจทฤษฎี หลักการ มโนทัศน์ กฎเกณฑ์ เนือ้ หาสาระทางวิทยาศาสตร์
ถูกต้อง ครอบคลุมเนือ้ หาในหลักสูตร
3. เข้า ใจกระบวนการสื บ เสาะหาความรู ท้ างวิ ท ยาศาสตร์ วิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู ้
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4. มีความเข้าใจด้านหลักสูตร กาหนดจุดประสงค์ และวิธีการจัดการเรียนรู ้
ตรงตามหลักสูตร
5. การวางแผนการจัด การเรีย นรู โ้ ดยค านึง ถึ งหลัก สูต ร คุณ ลัก ษณะของ
ผูเ้ รียน ความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้วิธีสอนที่หลากหลาย
6. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น การสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง ผ่านการทดลอง
การทากิจกรรมร่วมกัน มีปฏิสมั พันธ์กนั
7. มี ค วามสามารถในการเตรีย มเครื่อ งมื อ และใช้เครื่อ งมื อ ในการสอน
ปฏิบตั ิการทดลอง และการสารวจ
8. สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
9. จัดบรรยากาศการเรียนรู ท้ ่ีกระตุน้ ความสนใจใฝ่ รู ้ สงเสริมการเรียนรู ข้ อง
ผูเ้ รียน
10. ประเมินผลผูเ้ รียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ผูว้ ิจัยน าตัวชี ว้ ัดความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกัน เชิงรุ ก และตัวชี ว้ ัด
ความสามารถครูวิทยาศาสตร์ มาสังเคราะห์รว่ มกันเพื่อใช้เป็ นตัวชีว้ ดั ความสามารถในการจั ดการ
เรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กในรายวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีจะใช้พฒ
ั นาเป็ นแบบประเมินความสามารถในการ
จัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก (ดังแสดงในภาพประกอบ 2) มีรายละเอียดดังนี ้
ความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู ้ร่ ว มกั น เชิ ง รุ ก ในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) ความรู ค้ วามเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ 2) ความรู ค้ วามเข้าใจ
ด้านหลักสูตร 3) ความรู ค้ วามสามารถในการวางแผนการจัดการเรียนรู ้ 4) ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน 5) ความสามารถในการจัดการชั้นเรียน 6) ความสามารถในการประเมิน
ผูเ้ รียน
1. ความรูค้ วามเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ตัวชีว้ ดั ดังนี ้
1.1 อธิบายธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้
1.2 ยกตัวอย่างหลักการ ทฤษฎี มโนทัศน์ กฏเกณฑ์ เนื อ้ หาสาระทาง
วิทยาศาสตร์ได้
1.3 บอกกระบวนการสืบเสาะหาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ได้
2. ความรูค้ วามเข้าใจด้านหลักสูตร ประกอบด้วย 3 ตัวชีว้ ดั ดังนี ้
2.1 เขียนจุดประสงค์การเรียนรูไ้ ด้
2.2 อธิบายเนือ้ หารสาระได้
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2.3 เลือกวิธีการจัดการเรียนรูไ้ ด้
3. ความรู ค้ วามสามารถในการวางแผนการจัดการเรียนรู ้ ประกอบด้วย 3
ตัวชีว้ ดั ดังนี ้
3.1 บอกลักษณะ และความต้องการของนักเรียนเป็ นรายบุคคลได้
3.2 ออกแบบการเรียนรูด้ ว้ ยวิธีการสอนที่หลากหลาย
3.3 วางแผนการจัดการเรียนรูไ้ ด้สอดคล้องกับตัวชีว้ ดั ของหลักสูตร
4. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 3 ตัวชีว้ ดั ดังนี ้
4.1 สอนให้นกั เรียนสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง
4.2 เตรียมและใช้เครือ่ งมือสาหรับการทดลองวิทยาศาสตร์ได้
4.3 ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้
5. ความสามารถในการจัดการชัน้ เรียน ประกอบด้วย 3 ตัวชีว้ ดั ดังนี ้
5.1 จัดบรรยากาศที่ สร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมการเรียนรู ้
5.2 สร้า งบรรยากาศการเรีย นรู ้ร่วมกัน และจัด กลุ่ม ผู้เรีย นให้มี ค วาม
หลากหลาย
5.3 ให้คาแนะนา และช่วยเหลือในการทากิจกรรม
6. ความสามารถในการประเมินผูเ้ รียน ประกอบด้วย 3 ตัวชีว้ ดั ดังนี ้
6.1 ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
6.2 ประเมินผลด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับผูเ้ รียน
6.3 สังเกตพฤติกรรมและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
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5.2.3 หลักการของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
หลักการและสมาชิกของชุมชนแห่งการจัดการเรียนรูท้ างวิชาชีพที่นามาใช้ในการ
วิจยั ครัง้ นีม้ าจากการศึกษา เอกสาร และการสังเคราะห์หลักการชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ
ข อ ง Dufour, Dufour, Eaker and Many (2006); Kruze, Louis and Bryk (1994); Sucheera
Mahimuang (2018); ชูชาติ พ่วงสมจิตต์ (2560); พิมพันธ์ เดชคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ (2561)
และ เรวณี ชัยเชาวรัตน์ (2556) มีรายละเอียดดังนี ้
1. สมาชิกของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ประกอบด้วย
1.1 สมาชิกที่เป็ นครูผสู้ อน ได้แก่ นักศึกษาครูผวู้ างแผน (Model teacher
หรือ Planner) นักศึกษาครูผรู้ ว่ มพัฒนา (Co-teacher หรือ Buddy teacher)
1.2 สมาชิกที่ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้แก่ ครู พ่ี เลีย้ ง อาจารย์นิเทศ ผูบ้ ริหาร
และ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. หลักการของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพที่จะนามาใช้ในงานวิจยั ครัง้
นี ้ ประกอบด้วย
2.1 มุง่ เน้นการพัฒนาการเรียนรู ้ และประสบการณ์ของผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
2.2 สร้างบรรยากาศการทางานร่วมกันอย่างร่วมมือรวมพลังในกลุ่ม
2.3 ส่งเสริมการใช้การร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างแนวปฏิบตั ิท่ีเหมาะสมให้
เกิดขึน้
2.4 มีขอ้ ตกลง ร่วมกันในการทางานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจะ
นาไปใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพในการในการ
นิเทศนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
การนา ทฤษฎี แนวคิด หลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการนิเทศที่
จะใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ แสดงความสัมพันธ์ตามภาพประกอบ 2 จากนัน้ ผูว้ ิจยั ดาเนินการพัฒนาร่าง
รู ป แบบการรู ป แบบการนิ เทศตามแนวคิ ดชุม ชนแห่ งการเรียนรู ท้ างวิชาชี พ ร่วมกับ การพัฒ นา
บทเรียนร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก ดังแสดงในตาราง 1213 และก าหนดบทบาทของสมาชิ กชุม ชนแห่ งการเรีย นรู ท้ างวิชาชี พ ในรู ปแบบการนิ เทศตาม
แนวคิ ด ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ท างวิ ช าชี พ ร่ว มกั บ การพั ฒ นาบทเรี ย นร่ว มกั น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก ดังแสดงในตาราง 14-20
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ตาราง 11 หลักการที่นามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
หลักการนิเทศ

หลักการชุมชนแห่งการเรียนรูท้ าง

หลักการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน

วิชาชีพ
1. การให้แนวทางพัฒนาตนเอง

1. มุง่ เน้นการพัฒนาการเรียนรู ้

1. การทางานรวมกันอย่างร่วมมือ

เพื่อให้ผรู้ บั การนิเทศสามารถ

และประสบการณ์ของผูเ้ รียนเป็ น

รวมพลังของครู และผูท้ ่ีมีสว่ น

พัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม

สาคัญ (PLC1)

เกี่ยวข้อง (LS1)

2. สร้างบรรยากาศการทางาน

2. การกาหนดประเด็นในการ

2. การทางานร่วมกันระหว่างผู้

ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการร่วมมือรวม

พัฒนาบทเรียนร่วมกันจากปั ญหา

นิเทศและผูร้ บั นิเทศ (SV2)

พลังในกลุม่ (PLC2)

ที่เกิดขึน้ จริงในชัน้ เรียน (LS2)

3. การให้ขอ้ มูลป้อนกลับเป็ นระยะ

3. การใช้การร่วมมือรวมพลังเพื่อ

3. การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึง

อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนา

สร้างแนวปฏิบตั ิท่ีเหมาะสมให้

การเรียนรูห้ รือการคิดโดยตรงจาก

(SV3)

เกิดขึน้ (PLC3)

การสังเกตชัน้ เรียน (LS3)

4. การให้การปรึกษาทัง้ เรื่อง

4. มีขอ้ ตกลง ร่วมกันในการทางาน

4. การให้ผลสะท้อนกลับ และการ

เนือ้ หา การปฏิบตั ิ และการบริหาร

เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

อภิปรายผลการปฏิบตั ิงาน (LS4)

จัดการ รวมทัง้ เรื่องทั่ว ๆ ไป (SV4)

(PLC4)

(SV1)

5. การดาเนินการในระยะยาว

5. คานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้

สอดคล้องกับบริบทการทางานจริง

นิเทศ และผูร้ บั การนิเทศ (SV5)

(LS5)

6. การสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่ผู้
นิเทศในประเด็น ความเข้าใจใน
ศาสตร์การสอน เนือ้ หาวิชา การ
ประเมินการเรียนรู ้ ทักษะการ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล (SV6)
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ตาราง 11 (ต่อ)
หลัก
การนิเทศ

หลักการชุมชนแห่งการ

หลักการพัฒนา

เรียนรูท้ างวิชาชีพ

บทเรียนร่วมกัน

รูปแบบการนิเทศ

ขัน้ เตรียมการนิเทศ
SV2

PLC1 PLC2 PLC3

LS1 LS2

1. กาหนดเป้าหมายการพัฒนาผูเ้ รียน

SV2 SV5

PLC2 PLC3 PLC4

LS1

2.สร้างข้อตกลงร่วมกันในการทางาน

SV6

PLC3

LS1

3.ทบทวนความรู ้
ขัน้ ปฏิบตั ิการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้ างวิชาชีพ

SV2 SV4

PLC2

LS2 LS3

1.ขัน้ วิเคราะห์ปัญหาและ เตรียมการออกแบบ
การสอน

SV2 SV4

PLC3

LS1 LS2

2.ออกแบบการสอนร่วมกันเชิงรุก

SV2 SV5

PLC2 PLC3

LS3

3.ปฏิบตั ิการสอน และการสังเกตชัน้ เรียน

SV1 SV3

PLC2 PLC3

LS4

4.สะท้อนคิด

PLC1 PLC2 PLC3

LS1

5.ปรับปรุงบทเรียน

SV5
SV1

ขัน้ อภิปราย ให้ขอ้ เสนอแนะ และสรุปการนิเทศ
SV3

PLC2 PLC3

LS4

SV3 SV6

PLC2 PLC3

LS1 LS4

SV1 SV6

PLC3

LS1 LS4 LS5

1.อภิปรายประสบการณ์จากการนิเทศ
2.สรุปสิ่งที่ได้เรียนรูร้ ว่ มกัน
3.ถอดบทเรียนสร้างข้อเสนอแนะ
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จากหลักการที่แสดงในตาราง ผูว้ ิจยั นาพัฒนารู ปแบบการนิเทศตามแนวคิ ดชุมชน
แห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดยแบ่งขัน้ ตอนออกเป็ น 3 ขัน้ ได้แก่
1. ขั้น เตรีย มการนิ เทศ ประกอบด้ว ย ขั้น ตอนย่ อ ย 3 ขั้น ตอน คื อ 1) ก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาผูเ้ รียน 2) สร้างข้อตกลงร่วมกัน 3) ทบทวนความรู ้
2. ขัน้ ปฏิบตั ิการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ประกอบด้วย
ขัน้ ตอนย่อย 5 ขัน้ ตอน คือ 1) ขัน้ วิเคราะห์ปัญหาและ เตรียมการออกแบบการสอน 2) ออกแบบ
การสอนร่ว มกัน เชิ งรุ ก 3) ปฏิ บัติ ก ารสอน และการสังเกตชั้น เรีย น 4) สะท้อ นคิ ด 5) ปรับ ปรุ ง
บทเรียน
3. ขัน้ อภิปราย ให้ขอ้ เสนอแนะ และสรุ ปการนิเทศ ประกอบด้วย ขัน้ ตอนย่อย 3
ขัน้ ตอน คือ 1) อภิปรายประสบการณ์จากการนิเทศ 2) สรุปสิ่งที่ได้เรียนรูร้ ว่ มกัน 3) ถอดบทเรียน
สร้างข้อเสนอแนะ
จาก (ร่าง) รู ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับ
การพัฒ นาบทเรียนร่วมกัน ผูว้ ิจัยขอแสดงรายละเอียดเกี่ ยวกับบทบาทหน้าที่ในการนิเทศตาม
แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพแบ่งตามระยะต่าง ๆ ดัง
ตารางที่ 13-19
ขั้นที่ 1 เตรียมผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ
ตาราง 12 บทบาทหน้าที่ในการนิเทศตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้ างวิชาชีพในขัน้ เตรียมผูน้ ิเทศ และผูร้ บั การนิเทศ
สมาชิกชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
นักศึกษาครูผพู้ ฒ
ั นาบทเรียน

บทบาท
ผูร้ บั การนิเทศ เข้ารับการอบรม PLC สาหรับการนิเทศ และการจัดการ
เรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก

นักศึกษาครูผรู้ ว่ มพัฒนาบทเรียน

ผูร้ บั การนิเทศ เข้ารับการอบรม PLC สาหรับการนิเทศ และการจัดการ
เรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก

ครูพ่ีเลีย้ ง

ผูน้ ิเทศ เข้ารับการอบรม PLC สาหรับการนิเทศ และการจัดการเรียนรู ้
ร่วมกันเชิงรุก

อาจารย์นิเทศ

ผูน้ ิเทศ เข้ารับการอบรม PLC สาหรับการนิเทศ และการจัดการเรียนรู ้
ร่วมกันเชิงรุก
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ตาราง 12 (ต่อ)
สมาชิกชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผูบ้ ริหาร

บทบาท
ผูน้ ิเทศ เข้ารับการอบรม PLC สาหรับการนิเทศ และการจัดการเรียนรู ้
ร่วมกันเชิงรุก

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

ผูน้ ิเทศ เข้ารับการอบรม PLC สาหรับการนิเทศ และการจัดการเรียนรู ้
ร่วมกันเชิงรุก

ขั้นที่ 2 การปฏิบัตกิ ารนิเทศการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิด PLC
ระยะที่ 1 วิเคราะห์ปัญหา และเตรียมการออกแบบการสอน
ตาราง 13 บทบาทหน้าที่ในการนิเทศตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้ างวิชาชีพ ระยะที่ 1
สมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
นักศึกษาครูผพู้ ฒ
ั นาบทเรียน

บทบาท
วิเคราะห์หลักสูตร หรือ เนือ้ หาที่จะสอน เพื่อนามากาหนดเป้าหมายที่
จะพัฒนาผูเ้ รียน เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้

นักศึกษาครูผรู้ ว่ มพัฒนาบทเรียน

ร่วมกับผูพ้ ฒ
ั นาบทเรียนวิเคราะห์หลักสูตร หรือ เนือ้ หาที่จะสอน เพื่อ
นามากาหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาผูเ้ รียนสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้

ครูพ่ีเลีย้ ง

วิเคราะห์หลักสูตร หรือ เนือ้ หาที่จะสอน เพื่อนามากาหนดเป้าหมายที่
จะพัฒนาผูเ้ รียนสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้

อาจารย์นิเทศ

วิเคราะห์หลักสูตร หรือ เนือ้ หาที่จะสอน เพื่อนามากาหนดเป้าหมายที่
จะพัฒนาผูเ้ รียนสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้

ผูบ้ ริหาร

วิเคราะห์หลักสูตร หรือ เนือ้ หาที่จะสอน เพื่อนามากาหนดเป้าหมายที่
จะพัฒนาผูเ้ รียนสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

วิเคราะห์หลักสูตร หรือ เนือ้ หาที่จะสอน เพื่อนามากาหนดเป้าหมายที่
จะพัฒนาผูเ้ รียนสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้
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ระยะที่ 2 ออกแบบแผนการสอนเชิงรุกแบบรวมพลัง
ตาราง 14 บทบาทหน้าที่ในการนิเทศตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้ างวิชาชีพ ระยะที่ 2
สมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ

บทบาท

นักศึกษาครูผพู้ ฒ
ั นาบทเรียน

สร้างแผนการจัดการเรียนรู ้

นักศึกษาครูผรู้ ว่ มพัฒนาบทเรียน

ร่วมกับผูพ้ ฒ
ั นาบทเรียนในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้

ครูพ่ีเลีย้ ง

ร่วมวางแผน ให้คาปรึกษา ชีแ้ นะการออกแบบการสอน
และแผนการจัดการเรียนรู ้ ประเมินผลการจัดการเรียนรู ้

อาจารย์นิเทศ

ร่วมวางแผน ให้คาปรึกษา ชีแ้ นะการออกแบบการสอน
และแผนการจัดการเรียนรู ้ ประเมินผลการจัดการเรียนรู ้

ผูบ้ ริหาร

ร่วมวางแผน ให้คาปรึกษา ชีแ้ นะการออกแบบการสอน
และแผนการจัดการเรียนรู ้ ประเมินผลการจัดการเรียนรู ้

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

ร่วมวางแผน ให้คาปรึกษา ชีแ้ นะการออกแบบการสอน
และแผนการจัดการเรียนรู ้ ประเมินผลการจัดการเรียนรู ้

ระยะที่ 3 ปฏิบตั ิการสอน และสังเกตชัน้ เรียนวิทยาศาสตร์
ตาราง 15 บทบาทหน้าที่ในการนิเทศตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้ างวิชาชีพ ระยะ 3
สมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ

บทบาท

นักศึกษาครูผพู้ ฒ
ั นาบทเรียน

จัดการเรียรูใ้ นชัน้ เรียนตามที่ได้ออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรูไ้ ว้

นักศึกษาครูผรู้ ว่ มพัฒนาบทเรียน

สังเกตการณ์ชนั้ เรียน โดยสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเ้ รียน บันทึกผล
การสังเกตเพื่อนามาอภิปรายในขัน้ รวมพลังสะท้อนคิด และประเมินผลที่
เกิดขึน้ กับผูเ้ รียน
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ตาราง 15 (ต่อ)
สมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
ครูพ่ีเลีย้ ง

บทบาท
สังเกตการณ์ชนั้ เรียน โดยสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเ้ รียน บันทึกผล
การสังเกตเพื่อนามาอภิปรายในขัน้ รวมพลังสะท้อนคิด และประเมินผลที่
เกิดขึน้ กับผูเ้ รียน ประเมินผลที่เกิดกับผูเ้ รียน

อาจารย์นิเทศ

สังเกตการณ์ชนั้ เรียน โดยสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเ้ รียน บันทึกผล
การสังเกตเพื่อนามาอภิปรายในขัน้ รวมพลังสะท้อนคิด และประเมินผลที่
เกิดขึน้ กับผูเ้ รียน ประเมินผลที่เกิดกับผูเ้ รียน

ผูบ้ ริหาร

สังเกตการณ์ชนั้ เรียน โดยสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเ้ รียน บันทึกผล
การสังเกตเพื่อนามาอภิปรายในขัน้ รวมพลังสะท้อนคิด และประเมินผลที่
เกิดขึน้ กับผูเ้ รียน ประเมินผลที่เกิดกับผูเ้ รียน

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

สังเกตการณ์ชนั้ เรียน โดยสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเ้ รียน บันทึกผล
การสังเกตเพื่อนามาอภิปรายในขัน้ รวมพลังสะท้อนคิด และประเมินผลที่
เกิดขึน้ กับผูเ้ รียน ประเมินผลที่เกิดกับผูเ้ รียน

ระยะที่ 4 สะท้อนคิด
ตาราง 16 บทบาทหน้าที่ในการนิเทศตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้ างวิชาชีพ ระยะที่ 4
สมาชิกชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
นักศึกษาครูผพู้ ฒ
ั นาบทเรียน

บทบาท
สะท้อนคิดเกี่ยวกับความสาเร็จในการสอน จุดเด่น จุดด้อย ปั ญหา
อุปสรรคในการสอน

นักศึกษาครูผรู้ ว่ มพัฒนาบทเรียน

สะท้อนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้จากการสังเกตการสอน จุดเด่น จุดด้อย ปั ญหา
อุปสรรคในการสอน พร้อมแสดงความเห็น หรือแนะนาวิธีแก้ปัญหา
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ตาราง 16 (ต่อ)
สมาชิกชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ครูพ่ีเลีย้ ง

บทบาท
สะท้อนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้จากการสังเกตการสอน จุดเด่น จุดด้อย ปั ญหา
อุปสรรคในการสอน พร้อมแสดงความเห็น หรือแนะนาวิธีแก้ปัญหา

อาจารย์นิเทศ

สะท้อนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้จากการสังเกตการสอน จุดเด่น จุดด้อย ปั ญหา
อุปสรรคในการสอน พร้อมแสดงความเห็น หรือแนะนาวิธีแก้ปัญหา

ผูบ้ ริหาร

สะท้อนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้จากการสังเกตการสอน จุดเด่น จุดด้อย ปั ญหา
อุปสรรคในการสอน พร้อมแสดงความเห็น หรือแนะนาวิธีแก้ปัญหา

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

สะท้อนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้จากการสังเกตการสอน จุดเด่น จุดด้อย ปั ญหา
อุปสรรคในการสอน พร้อมแสดงความเห็น หรือแนะนาวิธีแก้ปัญหา

ระยะที่ 5 ปรับปรุงบทเรียน
ตาราง 17 บทบาทหน้าที่ในการนิเทศตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้ างวิชาชีพ ระยะที่ 5
สมาชิกชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
นักศึกษาครูผพู้ ฒ
ั นาบทเรียน

บทบาท
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูต้ ามข้อเสนอแนะที่ได้จากสมาชิกเพื่อให้ได้
แผนที่มีความสมบูรณ์ขนึ ้ แล้วนาไปทดลองสอนใหม่ในผูเ้ รียนกลุม่ อื่น หรือ
นาข้อเสนอแนะไปประยุกต์กบั บทเรียนอื่น

นักศึกษาครูผรู้ ว่ มพัฒนาบทเรียน

ร่วมกับผูพ้ ฒ
ั นาบทเรียน พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูต้ ามข้อเสนอแนะที่
ได้จากสมาชิกเพื่อให้ได้แผนที่มีความสมบูรณ์ขนึ ้

ครูพ่ีเลีย้ ง

ให้การปรึกษา แนะนาการพัฒนาแผนการจัดกาเรียนรู ้

อาจารย์นิเทศ

ให้การปรึกษา แนะนาการพัฒนาแผนการจัดกาเรียนรู ้

ผูบ้ ริหาร

ให้การปรึกษา แนะนาการพัฒนาแผนการจัดกาเรียนรู ้

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

ให้การปรึกษา แนะนาการพัฒนาแผนการจัดกาเรียนรู ้
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ขั้นที่ 3 อภิปราย ให้ข้อเสนอแนะ และสรุ ปการนิเทศ
ตาราง 18 บทบาทหน้าที่ในการนิเทศตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้ างวิชาชีพ ระยะที่ 6 แลกเปลี่ยนเรียนรูอ้ ย่างร่วมมือ ขยายผลการทางานอย่างรวมพลัง
สมาชิกชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ

บทบาท

นักศึกษาครูผพู้ ฒ
ั นาบทเรียน นาเสนอผลการพัฒนาบทเรียน ข้อคิด ความรูท้ ่ีได้จากการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน และการปฏิบตั ิการสอน
นักศึกษาครูผรู้ ว่ มพัฒนา

แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ ห้การปรึกษา แนะนาเพื่อการขยายผลในการจัดการ

บทเรียน

เรียนรูค้ รัง้ ต่อไป
แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ ห้การปรึกษา แนะนาเพื่อการขยายผลในการจัดการ
เรียนรูค้ รัง้ ต่อไป

อาจารย์นิเทศ

แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ ห้การปรึกษา แนะนาเพื่อการขยายผลในการจัดการ
เรียนรูค้ รัง้ ต่อไป

ผูบ้ ริหาร

แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ ห้การปรึกษา แนะนาเพื่อการขยายผลในการจัดการ
เรียนรูค้ รัง้ ต่อไป

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ ห้การปรึกษา แนะนาเพื่อการขยายผลในการจัดการ
เรียนรูค้ รัง้ ต่อไป
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั นีเ้ ป็ นการวิจยั และพัฒนา เพื่อพัฒนารู ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่ง
การเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อ ส่งเสริมความสามารถในการจัดการ
เรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ใช้การเก็บ
ข้อมูลเชิ งปริม าณ และเชิงคุณ ภาพ แบ่งวิธีดาเนิ น การวิจัยออกเป็ น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 การ
พัฒนารูปแบบการนิเทศ และระยะที่ 2 การศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก
ของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ซึง่ มีขนั้ ตอนการดาเนินงานดังแสดงในภาพประกอบ 2
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ขั้นตอนที่ 1(R1)
1. ศึกษาข
้อมูลพื้นฐาน และทฤษฏีที่เกี่ยวข
้อง ประกอบด
้วย หลักการนิเทศ หลักการของชุมชนแห
้งการเรียนรู
้
ทางวิชาชีพ กระบวนการพัฒนาบทเรียนร
้วมกัน ความสามารถในการจัดการเรียนรู
้ร
้วมกันเชิงรุก
2. วิเคราะห
้องค
้ประกอบ ของหลักการต
้าง ๆ เพื่อ้พั
ใช ฒนารูปแบบการนิเทศฯ
ขั้นตอนที่ 2 (D1)
1. พัฒนารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดจากข
้อมูลใน ขั้นตอนที่ 1
2. พัฒนาเอกสารคู
้มือ และเครื่องมือในการนิเทศฯ ตามรูปแบบที้วิ
่ผู จัยพัฒนาขึ้น
3. หาคุณภาพของรูปแบบโดยผู
้เชี่ยวชาญ
ระยะที่ 2 การศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
ขั้นตอนที่ 3 (R2)
1. ปรับปรุงรูปแบบตามข
้อเสนอแนะของผู
้เชี่ยวชาญ
2. วิเคราะห
้ข
้อมูลเพื่อมาปรับปรุงรูปแบบการนิเทศฯ
ขั้นตอนที่ 4 (D2)
1.นารูปแบบการนิเทศไปใช
้ในการเก็บ้อมู
ข ลจริง
3. สรุปผลการใช
้รูปแบบการนิเทศฯ ที้วิ
่ผู จัยพัฒนาขึ้น

นาเสนอรูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห
้งการเรียนรู
้ทางวิชาชีพ้วมกั
ร บการพัฒนาบทเรียนร
้วมกัน้าน
ผ
เพื่อ้งสร
ส ้างความสามารถในการจัดการเรียนรู
้ร
้วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝ
้กประสบการณ
้วิชาชีพครู
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
้

ภาพประกอบ 3 ขัน้ ตอนการพัฒนารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
ร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
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ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการนิเทศ
การดาเนินงานในระยะที่ 1 นี ้ เป็ นขัน้ ตอนการศึกษาและการพัฒ นารู ปแบบการนิเทศ
ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนทางวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่เหมาะสมสาหรับ
การส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกสารคูม่ ือประกอบการใช้รูปแบบการนิเทศฯ ที่พฒ
ั นาขึน้ และเอกสาร
หลักสูตรฝึ กอบรมการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก และการนิ เทศตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ในระยะพัฒนารูปแบบการนิเทศที่พฒ
ั นาขึน้ เอกสาร
ประกอบการใช้รูป แบบการนิ เทศ และหลัก สูต รฝึ ก อบรม รวมเวลา 6 สัป ดาห์ ผู้วิจัย แบ่ งการ
ดาเนินการระยะนีอ้ อกเป็ นขัน้ ตอนการเตรียมพัฒนารูปแบบการนิเทศ และการพัฒนารูปแบบการ
นิเทศ รวมทัง้ สิน้ 5 ขัน้ ตอน ดังนี ้
ขั้นที่ 1 เตรียมพัฒนารูปแบบการนิเทศ (R1)
ผูว้ ิจัยเตรียมพัฒ นารู ปแบบการนิเทศโดยนาแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการนิเทศ การ
หลักการนิเทศ ทฤษฎีการเรียนรู ท้ ่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กในวิชาวิทยาศาสตร์
หลักการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุ กในวิชาวิทยาศาสตร์ หลักการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน หลักการ
ของชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ องค์ประกอบของความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกัน
เชิงรุ กในวิชาวิทยาศาสตร์ นาข้อมูลเหล่านัน้ มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างขัน้ ตอนต่าง ๆ
เพื่อใช้กาหนดเป็ นขัน้ ตอนในรูปแบบการนิเทศที่จะใช้ในการวิจยั
ขั้นที่ 2 พัฒนารูปแบบการนิเทศ (D1)
ในการพัฒนารูปแบบการนิเทศฯ ผูว้ ิจยั ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. พัฒ นาร่า งรู ป แบบการนิ เทศตามแนวคิ ด ชุม ชนแห่ งการเรีย นรู ท้ างวิช าชี พ
ร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก
ของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และกาหนดองค์ประกอบของ
รูปแบบการนิเทศฯ ดังนี ้
องค์ป ระกอบด้า นบุ ค คล ประกอบด้ว ย 1) นั ก ศึ ก ษาผู้พั ฒ นาบทเรี ย น
2) นักศึกษาคู่รว่ มพัฒนา 3) ครู พ่ีเลีย้ ง 4) อาจารย์นิเทศก์ และ 5) ผูบ้ ริหาร หรือผูเ้ ชี่ยวชาญการ
จัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
องค์ประกอบด้านกระบวนการในรูปแบบการนิเทศ ประกอบด้วยขัน้ ตอนดังนี ้
1) ขัน้ เตรียมการนิเทศ
2) ขัน้ การปฏิบตั ิการนิเทศร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ในขัน้ นีม้ ีการปฏิบตั ิ
เป็ น 5 ระยะคือ
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ระยะที่ 1 วิเคราะห์ปัญหา และเตรียมการออกแบบการสอน
ระยะที่ 2 ออกแบบแผนการสอนร่วมกันเชิงรุก
ระยะที่ 3 ปฏิบตั ิการสอน และการสังเกตชัน้ เรียน
ระยะที่ 4 สะท้อนคิด
ระยะที่ 5 ปรับปรุงบทเรียน
3) ขัน้ อภิปราย ให้ขอ้ เสนอแนะ และสรุปการนิเทศ
โดยร่างรูปแบบการนิเทศฯ มีลกั ษณะดังภาพประกอบ 3

ภาพประกอบ 4 ร่างรูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับการ
พัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
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.น าร่างรู ปแบบการนิ เทศเสนออาจารย์ท่ี ปรึกษา และผูท้ รงคุณ วุฒิ ดา้ นการนิ เทศ
การศึกษา 3 ท่าน หลักสูตรและการสอน 2 ท่าน วิทยาศาสตร์ศกึ ษา 3 ท่าน การวิจยั ทางการศึกษา
1 ท่าน รวมผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 9 ท่าน (ดังรายนามในภาคผนวก ก) เพื่อพิจารณาความตรงเชิง
โครงสร้างระหว่างองค์ประกอบในรู ปแบบการนิเทศ และทฤษฎี แนวคิด และหลักการที่ใช้ในการ
พัฒนาร่างรู ปแบบการนิเทศ โดยผลการพิจารณาพบว่าทฤษฎี และหลักการสนับสนุนการนิเทศ
และการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กกับรู ปแบบการนิเทศที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ มีค่าความตรงเชิงโครงสร้าง
เท่ากับ 1.0 ในทุกรายการประเมิน หมายความว่า ทฤษฎี และหลักการสนับสนุนการนิเทศและการ
เรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กมีความสอดคล้องกับรู ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ าง
วิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
ทัง้ นีผ้ ทู้ รงคุณวุฒิมีขอ้ เสนอแนะ ซึง่ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการปรับปรุงดังนี ้
1) ปรับภาษาในตัวรูปแบบให้กระชับชัดเจนขึน้ โดยมีรายละเอียดคือ
1.1) ปรับชื่อขัน้ การปฏิบัติการนิเทศการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กในวิชา
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็ น
ขัน้ การปฏิบตั ิการนิเทศร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
1.2) ระยะที่ 1 วิเคราะห์ปัญ หา และเตรียมการออกแบบการจัดการเรียนรู ้
ร่วมกันเชิงรุก ปรับเป็ น วิเคราะห์ปัญหา และเตรียมการออกแบบการสอน
1.3) ระยะที่ 2 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกัน เชิงรุ กแบบรวมพลัง
ปรับเป็ นออกแบบแผนการสอนร่วมกันเชิงรุก
1.4) ระยะที่ 3 ปฏิบตั ิการจัดการเรียนรู ้ และสังเกตชัน้ เรียนวิทยาศาสตร์ ปรับ
เป็ น ปฏิบตั ิการสอน และสังเกตชัน้ เรียน
2) พัฒนารู ปแบบให้อยู่ในลักษณะแผนภาพอินโฟรกราฟิ คที่แสดงองค์ประกอบ
ได้ครบและเข้าใจง่าย ดังแสดงผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ในบทที่ 4 ภาพประกอบที่ 4
นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนเสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
พิ จ ารณาอี ก ครัง้ หนึ่ ง จากนั้น น าไปทดลองใช้เพื่ อ น าผลมาปรับ ปรุ ง อี ก ครัง้ ก่ อ นน าไปใช้เก็ บ
ข้อมูลจริง
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3. ผูว้ ิจยั พัฒนาเอกสารคูม่ ือประกอบการใช้รูปแบบการนิเทศฯ ที่พฒ
ั นาขึน้ และ
เอกสารคูม่ ือหลักสูตรฝึ กอบรมการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกและการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน มีรายละเอียดดังนี ้
3.1 คู่มือการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับการ
พัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผู้วิ จั ย ด าเนิ น การสร้า งคู่ มื อ นิ เทศโดยการใช้รู ป แบบการนิ เทศฯ ที่
พัฒนาขึน้ เพื่อช่วยให้การนิเทศนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิง
รุ กในวิชาวิทยาศาสตร์ดาเนินไปได้ตรงตามขัน้ ตอนที่กาหนดไว้ในรู ปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึน้
และเพื่อให้อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่เี ลีย้ ง และผูเ้ ชี่ยวชาญหรือผูบ้ ริหาร ซึง่ เป็ นสมาชิกในชุมชนแห่งการ
เรียนรู ท้ างวิชาชีพ มีความรู ค้ วามเข้าใจในองค์ประกอบ หลักการ ขัน้ ตอน รวมถึงการประเมินผล
การจัด การเรีย นรู ใ้ นการจัด การเรีย นรู ร้ ่ว มกัน เชิ ง รุ ก อย่ า งถูก ต้อ งเพื่ อ การนิ เทศได้บ รรลุต าม
วัตถุประสงค์ คู่มือดังกล่า วประกอบด้วย เนือ้ หา 2 ส่วนคือ การนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการ
เรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน และ การจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กในวิชา
วิทยาศาสตร์ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
3.1.1. การนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับการ
พัฒนาบทเรียนร่วมกัน ประกอบด้วย
1) ทฤษฎี และแนวคิดพืน้ ฐานของการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
2) หลักการของรู ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
3) วัตถุประสงค์ของการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ าง
วิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
4) ขัน้ ตอนในการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ
ร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
5) เงื่อนไขในการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ
ร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
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3.1.2. การจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
1) ทฤษฎี และแนวคิดพืน้ ฐานของทางการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุก
ในวิชาวิทยาศาสตร์
2) หลั ก การของทางการจั ด การเรี ย นรู ้ร่ ว มกั น เชิ ง รุ ก ในวิ ช า
วิทยาศาสตร์
3) วัต ถุ ป ระสงค์ข องทางการจั ด การเรี ย นรู ร้ ่ว มกั น เชิ ง รุ ก ในวิ ช า
วิทยาศาสตร์
4) ขัน้ ตอนในทางการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
5) การวัดและประเมินผลทางการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตร์
3.2 เอกสารคู่มือการฝึ กประสบการณ์การจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์และการ
นิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กของนักศึกษาครู วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
ผูว้ ิจัยดาเนิ น การสร้างคู่มือการฝึ กประสบการณ์ เพื่ อช่วยให้นักศึกษา
พัฒ นาแผนการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กในวิชาวิทยาศาสตร์ และดาเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้ การวัดและประเมินผลตามแนวทางการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กดาเนินไปได้ตรงตาม
ขัน้ ตอนที่กาหนดไว้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ คูม่ ือดังกล่าวประกอบด้วยเนือ้ หา 2 ส่วนคือ
3.2.1. การจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
1) ทฤษฎี และแนวคิดพืน้ ฐานของทางการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุก
ในวิชาวิทยาศาสตร์
2) หลั ก การของทางการจั ด การเรี ย นรู ้ร่ ว มกั น เชิ ง รุ ก ในวิ ช า
วิทยาศาสตร์
3) วัต ถุ ป ระสงค์ข องทางการจั ด การเรี ย นรู ร้ ่ว มกั น เชิ ง รุ ก ในวิ ช า
วิทยาศาสตร์
4) ขัน้ ตอนในทางการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
5) การวัดและประเมินผลทางการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก ในวิชา
วิทยาศาสตร์
6) แนวทางในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
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3.2.2. การนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับการ
พัฒนาบทเรียนร่วมกัน ประกอบด้วย
1) ทฤษฎี และแนวคิดพืน้ ฐานของการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
2) วัตถุประสงค์ของการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ าง
วิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
3) ขัน้ ตอนในการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ
ร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
4. ผูว้ ิจยั พัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก มีขนั้ ตอนในการ
จัดทา ดังนี ้
4.1. ศึก ษาเอกสารตาราวารสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวกับการจัดการเรียนรู ้
ร่วมกันเชิงรุ ก การนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับการพั ฒนาบทเรียน
ร่วมกัน รวมถึงการศึกษาหลักสูตร จุดมุง่ หมายของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชีว้ ดั ชัน้ ปี และ
ขอบข่ายเนือ้ หาวิชาวิทยาศาสตร์ จากหนังสือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 ฉบับปรังปรุง พุทธศักราช 2561 เพื่อนามาจัดทาหลักสูตรฝึ กอบรมการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกัน
เชิงรุก และเอกสารคูม่ ือประกอบหลักสูตร
4.2. พัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมให้ครอบคลุมเนือ้ หาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้
ร่วมกัน เชิ ง รุ ก และการนิ เทศตามแนวคิ ด ชุม ชนแห่ ง การเรีย นรู ท้ างวิช าชี พ ร่วมกับ การพัฒ นา
บทเรียนร่วมกัน (ดังรายละเอียดเนื อ้ หาของเอกสารคู่มื อการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ ก ในวิชา
วิทยาศาสตร์ และคู่มือการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน ที่ผวู้ ิจยั แสดงไว้ขอ้ 2.1 และ ข้อ 2.2)
4.3 ตรวจสอบคุณ ภาพหลัก สูต รการฝึ ก อบรม และเอกสารประกอบการ
ฝึ กอบรมโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา และผูท้ รงคุณวุฒิดา้ น วิทยาศาสตรศึกษา 2 ท่าน นิเทศการศึกษา
และพัฒ นาหลัก สูต ร 2 ท่ า น หลัก สูต รและการสอน 1 ท่ า น รวมผู้ท รงคุณ วุฒิ จ านวน 5 ท่ า น
(ดังรายนามในภาคผนวก ก) มีรายละเอียดดังนี ้
4.3.1. การตรวจสอบความสอดคล้ อ งและความเหมาะสมของ
องค์ประกอบใน

108
คู่มือการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับการ
พัฒนาบทเรียนร่วมกัน
ผลการตรวจสอบพบว่าทุกองค์ประกอบในคู่มือการนิเทศตามแนวคิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของนักศึกษาครู วิทยาศาสตร์มีค่าความสอดคล้องอยู่ในช่วง 0.8-1.0 และ
ค่ า เฉลี่ ย คะแนนความเหมาะสมอยู่ในช่ ว ง 4.8-5.0 หมายความว่า ทุ ก องค์ป ระกอบมี ค วาม
เหมาะสมสาหรับใช้ในการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนา
บทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
ทั้ ง นี ้เชี่ ย วชาญมี ข ้อ เสนอแนะคื อ 1) พิ จ ารณาระยะเวลาในการท า
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมในการอบรมให้มีความเหมาะสม และสามารถดาเนินการได้ทนั ในเวลาการ
อบรม และ 2) เพิ่ ม การสรุ ป สาระส าคัญ ของเนื อ้ หาแต่ล ะหัวข้อ ในคู่มื อ การนิ เทศ ซึ่ง ผู้วิ จัย ได้
ด าเนิ น การปรับ ก าหนดการอบรมให้ระยะเวลาในการท ากิ จ กรรมมี ค วามเหมาะสม และเพิ่ ม
รายละเอียดของคูม่ ือในส่วนของการสรุปสาระสาคัญของเนือ้ หาแต่ละหัวข้อไว้ท่ีสว่ นท้ายของหัวข้อ
นัน้
จากนัน้ นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไข ก่อนเสนอ
ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาอีกครัง้ หนึ่ง จากนัน้ นาไปทดลองใช้เพื่อนาผลมาปรับปรุงอีกครัง้ ก่อน
นาไปใช้เก็บข้อมูลจริง
4.3.2. การตรวจสอบความสอดคล้อง และความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ในคูม่ ือการฝึ ก
ประสบการณ์การจัดการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์และการนิเทศตามแนวคิด
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
พบว่าทุก องค์ป ระกอบในคู่มื อ การฝึ ก ประสบการณ์การจัดการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์และการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กของนักศึกษาครู วิทยาศาสตร์
ของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ มี ค่าความสอดคล้องอยู่ในช่วง 0.8-1.0 และค่าเฉลี่ย คะแนนความ
เหมาะสมอยู่ในช่ ว ง 4.6-5.0 หมายความว่า ทุก องค์ป ระกอบมี ค วามเหมาะสมส าหรับ ใช้ใน
ฝึ กอบรมการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุ กในวิชาวิทยาศาสตร์ และการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
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ทั้งนี ้ผูท้ รงคุณ วุฒิ มี ขอ้ เสนอแนะคื อ 1) พิ จารณาระยะเวลาในการท า
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมในการอบรมให้มีความเหมาะสม และสามารถดาเนินการได้ทนั ในเวลาการ
อบรม และ 2) เพิ่ ม การสรุ ป สาระส าคัญ ของเนื อ้ หาแต่ล ะหัวข้อ ในคู่มื อ การนิ เทศ ซึ่ง ผู้วิ จั ย ได้
ด าเนิ น การปรับ ก าหนดการอบรมให้ระยะเวลาในการท ากิ จ กรรมมี ค วามเหมาะสม และเพิ่ ม
รายละเอียดของคูม่ ือในส่วนของการสรุปสาระสาคัญของเนือ้ หาแต่ละหัวข้อไว้ท่ีสว่ นท้ายของหัวข้อ
นัน้
ขั้นที่ 3 การปรับปรุ งรูปแบบการนิเทศ (R2)
ผูว้ ิจัยปรับปรุ งรู ปแบบการนิเทศฯ เอกสารคู่มือ และแบบประเมินที่ใช้ในการนิเทศ
ตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณ วุฒิ และทดลองใช้รูปแบบการนิ เทศฯ เพื่ อหาข้อดีขอ้ จากัดมา
ปรับปรุงรูปแบบการนิเทศฯ จากนัน้ นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนเสนอ
ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาอีกครัง้ หนึ่ง ก่อนนาไปทดลองใช้เพื่อนาผลมาปรับปรุ งอีกครัง้ ก่อน
นาไปใช้เก็บข้อมูลจริง ทัง้ นีร้ ู ปแบบการนิเทศฯ ที่ปรับปรุ งจากข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ีปรึกษา
และผูท้ รงคุณวุฒิมีลกั ษณะดังภาพประกอบ 4
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ภาพประกอบ 5 ร่างรูปแบบการนิเทศฯ ในขัน้ ตอนการปรับปรุงรูปแบบการนิเทศ
ผูว้ ิจยั นารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการ
เรีย นรู ท้ างวิ ช าชี พ เพื่ อ ส่งเสริม ความสามารถในการจัด การเรีย นรู ร้ ่ว มกัน เชิ ง รุ ก เอกสารคู่มื อ
ประกอบการใช้รูปแบบการนิเทศที่พฒ
ั นาขึน้ และเอกสารหลักสูตรฝึ กอบรมที่สร้างขึน้ ไปทดลองใช้
กับผูเ้ ข้าร่วมร่วมวิจยั ได้แก่ นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาศาสตร์ 12 คน ครู พ่ีเลีย้ ง 4
คน และอาจารย์นิเทศก์ของนักศึกษาที่เป็ นกรณีศกึ ษา ผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์
หรือผูบ้ ริหารสถานศึกษา 4 คน (ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติดงั แสดงในหัวข้อ การคัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมวิจัย) ใน
ขัน้ ตอนการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก และการนิเทศโดยใช้รูปแบบการ
นิเทศที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ เพื่อนาผลการทดลองใช้มาปรับปรุงก่อนนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง โดย
กาหนดการการอบรมเป็ นดังนี ้
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ขัน้ ตอนการฝึ กอบรมในการทดลองใช้เครือ่ งมือ (Try out)
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการใช้เวลาทัง้ สิน้ 2 วัน โดยปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนต่อไปนี ้
วันที่ 1
หน่วยที่ 1 การจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
08.30 – 09.30 น. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับความสามารถใน
การจัดการเรียนรูร้ ว่ มกัน เชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
09.30 – 10.30 น. แนวทางการออกแบบ เขี ย นแผนการจัด การ
เรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์ และแนวทางการประเมินแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิง
รุ ก ในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ และกิ จ กรรมการวิ พ ากษ์ แ ผนการจัด การเรีย นรู ร้ ่ว มกัน เชิ ง รุ ก ในวิ ช า
วิทยาศาสตร์
หน่ วยที่ 2 การนิ เทศตามชุมชนแห่ งการเรียนรู ท้ างวิชาชี พ ร่วมกับ การ
พัฒนาบทเรียนร่วมกัน
10.30 – 11.30 น.แนวคิ ด ชุม ชนแห่ ง การเรีย นรู ท้ างวิ ช าชี พ และ
แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
11.30 – 12.15 น.การแนะน ารู ปแบบการนิ เทศตามแนวคิดชุมชน
แห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ ร่วมกับการพัฒ นาบทเรียนร่วมกันเพื่ อส่งเสริมความสามารถในการ
จัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
13.00 – 13.30 น. กิจกรรมกลุม่ การระดมสมองเพื่อสร้างผังความคิด
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู ้
หน่วยที่ 3 การฝึ กประสบการณ์การจัดการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์และการ
นิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน ผูเ้ ข้ารับการอบรมเข้ากลุม่ ย่อย PLC ตามโรงเรียนของตนเองเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรมต่อไปนี ้
13.30 – 14.30 น. กิจกรรมการวิเคราะห์ปัญหาและเตรียมออกแบบ
การจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
14.30 – 16.30 น.การออกแบบการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
วันที่ 2
หน่วยที่ 3 การฝึ กประสบการณ์การจัดการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์และการ
นิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน
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ผูเ้ ข้ารับการอบรมเข้ากลุ่มย่อย PLC ตามโรงเรียนของตนเองเพื่อปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่อไปนี ้
08.30 – 10.00 น. กิจกรรมการฝึ กปฏิบตั ิการประเมินการจัดกิจกรรม
การเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในชัน้ เรียนของนักศึกษาที่ได้รบั คัดเลือกจากกลุม่ PLC และการร่วมสะท้อน
คิด
10.00 – 10.30 น.กิจกรรมการปรับปรุงบทเรียน ที่ได้สาธิ ตปฏิบตั ิการ
จัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในชัน้ เรียนผูเ้ ข้าร่วมการอบรมกลับเข้ารวมกลุ่มการอบรมกลุม่ ใหญ่เพื่อ
ปฏิบตั ิกิจกรรมต่อไปนี ้
10.30 – 12.00 น.กิ จกรรมการอภิ ป รายประสบการณ์จากการฝึ ก
ประสบการณ์การจัดการเรียนรู ้
13.00 – 14.00 น.กิ จ กรรมการสรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู ้ จ ากการฝึ ก
ประสบการณ์การจัดการเรียนรู ้
15.15 – 16.30 น. กิจกรรมการถอดบทเรียน
ซึง่ ได้ผลการทดลองใช้ และการปรับปรุงดังนี ้
1) ระยะเวลาในการอบรมโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในขั้ น ตอนการ
เตรียมการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูแ้ ละเตรียมการทดลองสอน ผูเ้ ข้ารับการอบรมจาเป็ นต้อง
ใช้เวลาในการเตรียมการสอนมากกว่าที่ระบุไว้ในกาหนดการฝึ กอบรม ผูว้ ิจยั จึงดาเนินการปรับปรุง
โดยการเพิ่มเวลาในการเตรียมการสอน และอานวยความสะดวกในการเตรียมอุปกรณ์การสอน
พื น้ ฐานต่า ง ๆ ให้พัฒ นาบทเรีย นใช้ในการเตรีย มการจัด การเรีย นรู ้ ทั้งนี ไ้ ด้ป รับ ขั้น ตอน และ
กาหนดการอบรม ดังแสดงใน หัวข้อการศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของ
นักศึกษาที่เป็ นกรณีศกึ ษา
2) ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความเข้าใจที่ตา่ งกันในบางข้อความของ PLC
logbook ผูว้ ิจยั จึงดาเนินการปรับปรุงโดยการปรับข้อความในแบบประเมินตามการเสนอแนะของ
ผูเ้ ข้ารับการอบรม
ระยะที่ 2 การศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุ กของนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
มีการดาเนินการดังนี ้
ผูว้ ิจัย เก็ บข้อมูลจากผูร้ ่วมโครงการวิจัยประกอบด้วย นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู ทัง้ สิน้ 12 คน ครู พ่ีเลีย้ ง 4 คน อาจารย์นิเทศก์ 4 คน และผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู ้

113
วิทยาศาสตร์หรือผูบ้ ริหารสถานศึกษา 4 คน โดยผูว้ ิจยั ดาเนินการแบ่งกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน โดยแบ่งชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพในงานวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ 4
ชุม ชน ซึ่งแต่ละชุมชนจะมี สมาชิกประกอบด้วย 1) นักศึกษา 2 – 4 คน 2) ครู พ่ี เลีย้ ง 1 คน 3)
อาจารย์นิเทศก์ 1 คน 4) ผูเ้ ชี่ยวชาญหรือผูบ้ ริหารสถานศึกษา 1 คน ทัง้ นีม้ ีนกั ศึกษา ซึ่งได้มาโดย
การกาหนดคุณสมบัติดงั รายละเอียดในหัวข้อการเลือกผูร้ ว่ มวิจยั ทัง้ นีช้ ุมชนแห่งการเรียนรู ท้ าง
วิชาชีพที่ผวู้ ิจยั ดาเนินการแบ่งประกอบด้วย
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพกลุม่ ที่ 1 (PLC Group 1)
บริบทเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู และครู ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ พิเศษ สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สมาชิก ประกอบด้วย นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู วิทยาศาสตร์ 2 คน (นักศึกษา 1 และ นักศึกษา 2) ครู พ่ีเลีย้ ง 1 คน อาจารย์นิเทศก์ 1
คน และผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ 1 คน ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพที่ 2
(PLC Group 2)
บริบทเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู และครู ระดับชัน้ ประถมศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ พิเศษ สังกัดสานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร สมาชิกประกอบด้วย นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
2 คน (นักศึกษา 3 และ นักศึกษา 4) ครู พ่ีเลีย้ ง 1 คน อาจารย์นิเทศก์ 1 คน และผูเ้ ชี่ยวชาญการ
จัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ 1 คน
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพที่ 3 (PLC Group 3)
บริบทเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พ ครู และครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสาธิ ตมหาวิท ยาลัยราชภัฏแห่ งหนึ่ง สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาชิกประกอบด้วย นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
วิท ยาศาสตร์ 4 คน (นัก ศึก ษา 5 - นัก ศึก ษา 8) ครู พ่ี เลี ย้ ง 1 คน อาจารย์นิ เทศก์ 1 คน และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ 1 คน
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพที่ 4 (PLC Group 4)
บริบทเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู และครู ระดับชัน้ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่
พิ เศษ (ขยายโอกาสทางการศึ ก ษา จั ด การศึ ก ษาถึ ง ระดับ มั ธ ยมศึ ก ษา) สัง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สมาชิกประกอบด้วย นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
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วิทยาศาสตร์ 4 คน (นักศึกษานักศึกษา 9 - นักศึกษา 12) ครู พ่ีเลีย้ ง 1 คน อาจารย์นิเทศก์ 1 คน
และผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ 1 คน
การคัดเลือกผูร้ ว่ มวิจยั
ผูร้ ่วมวิจยั คือผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การวิจยั ในขัน้ พัฒนารู ปแบบการนิเทศ
ตามแนวคิ ด ชุม ชนแห่ ง การเรีย นรู ท้ างวิ ช าชี พ ร่ว มกับ การพัฒ นาบทเรีย นร่ว มกัน เพื่ อ ส่ง เสริม
ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ และการใช้รูปแบบการนิเทศที่พฒ
ั นาขึน้ โดยแบ่ง ผูร้ ว่ มวิจยั ออกเป็ น 5 กลุม่ ซึง่ ได้มา
โดยเลือกจากการกาหนดคุณสมบัติ (Criteria sampling) และดังนี ้
1. นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน
12 คน มีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1.1. เป็ นผู้ ท่ี ก าลั ง ศึ ก ษาในชั้ น ปี ที่ 5 สาขาวิ ช า ชี ว วิ ท ยาและ
วิทยาศาสตร์ท่วั ไป และ สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ท่วั ไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่กาลังฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียน
เครือข่ายฝึ กประสบการณ์วิชาชีพของคณะครุ ศาสตร์ จานวน 3 โรงเรียน แบ่งเป็ น โรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 1 โรงเรียน จานวน 4 คน โรงเรียนสังกัดองค์กรการ
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น 1 โรงเรีย น จ านวน 4 คน และโรงเรีย นสาธิ ต ของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
1 โรงเรียน จานวน 4 คน
1.2. เป็ นผูผ้ ่านการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิง
รุ ก และการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
ที่กาหนดไว้
1.3. มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
2. อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 3 คน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
2.1. เป็ นอาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ และอาจารย์นิเทศก์ของนิสิต
ที่เข้าร่วมโครงการ
2.2. มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูตาม
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ประกาศของคุรุสภา คือ ต้องมีประสบการณ์ในการนิเทศ ไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี กรณีมีประสบการณ์นิเทศต่ากว่าที่กาหนดต้องมีอาจารย์ท่ีทาหน้าที่เป็ นอาจารย์นิเทศก์พ่เี ลีย้ ง
(สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2558)
2.3. ผ่านการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก และ
การนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ที่กาหนด
ไว้
2.4. มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
3. ครู พ่ี เลี ย้ งนัก ศึก ษาฝึ ก ประสบการณ์วิช าชี พ ครู จ านวน 3 คน ซึ่ง มี
คุณสมบัติดงั นี ้
3.1. เป็ นครูพ่เี ลีย้ งของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
3.2. มีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัติครู พ่ีเลีย้ งนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ตามประกาศของคุรุสภา คือ ต้องมีประสบการณ์ในการนิเทศ ไม่
น้อยกว่า 2 ปี กรณี มีประสบการณ์นิเทศต่ากว่าที่กาหนดต้องมีอาจารย์ท่ีทาหน้าที่เป็ นอาจารย์
นิเทศก์พ่เี ลีย้ ง (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2558)
3.3. ผ่านการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก และ
การนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ที่กาหนด
ไว้
3.4. มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
4. ผูบ้ ริหารโรงเรียน จานวน 3 คน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
4.1. เป็ นผูบ้ ริหารโรงเรียนที่นกั ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
4.2. ผ่านการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก และ
การนิเทศตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ที่กาหนดไว้
4.3. มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
5. ผู้ เชี่ ย วชาญ การจั ด การเรี ย นรู ้วิ ท ยาศาสตร์ จ านวน 3 คน ซึ่ ง มี
คุณสมบัติดงั นี ้
5.1. เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียนการสอนในเครือข่ายฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ
เรียนการสอน ในโรงเรียนนัน้ ๆ
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5.2. ผ่านการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก และ
การนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ที่กาหนด
ไว้
5.3. มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
ทัง้ นีม้ ีการพิทกั ษ์สทิ ธ์ของกรณีศกึ ษาในฐานะผูร้ ว่ มวิจยั โดยขัน้ ตอนดังนี ้
1. ท าหนัง สื อ ขอเพื่ อ ขออนุ ญ าตท าการวิ จัย และเก็ บ ข้อ มูล จากนั้น ท า
เอกสารรับรองโครงการวิจยั ที่ ได้รบั การอนุมตั ิ และขออนุญาตเก็บข้อมูล เพื่อเสนอต่อหน่วยงาน
และผูท้ ่ีเป็ นกรณีศึกษา พร้อมทัง้ ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจยั ทัง้ นี ้ โครงการวิจยั นีไ้ ด้รบั
การรับรองการทาวิจยั ในมนุษย์จากคณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตาม
หนังสือรับรองลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยมีรหัสโครงการวิจยั คือ SWUEC-G-193/2563X
2. ผูว้ ิจยั ขออนุญาตเก็บข้อมูลเป็ นรายบุคคล โดยชีแ้ จงข้อมูลด้วยการให้ผทู้ ่ี
เป็ นกรณี ศึกษาอ่านข้อมูลพืน้ ฐานของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย และลงนามในหนังสือ
ยินยอมให้เก็บข้อมูลวิจยั และกรณีศกึ ษาสามารถถอนตัวจากการวิจยั ได้ตลอดเวลา
3. รักษาความลับของผูว้ ิจยั ไม่เปิ ดเผยแหล่งข้อมูลของผูว้ ิจยั
4. ไม่บิดเบือนข้อมูลของผูท้ ่ีเป็ นผูร้ ว่ มวิจยั และกรณีศกึ ษา
ผู้วิ จัย ศึ ก ษาความสามารถในการจัด การเรีย นรู ร้ ่ว มกัน เชิ ง รุ ก ของนัก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาศาสตร์จานวน 12 คน โดยเริ่มจากการจัดฝึ กอบรม และเก็บข้อมูล
จากการใช้รูปแบบการนิเทศฯ ที่พฒ
ั นาขึน้ รวมเวลา 10 สัปดาห์ จากนัน้ ทาการเลือกกรณี ศึกษา
จากผูร้ ว่ มวิจยั ที่เป็ นนักศึกษา 3 กรณีศกึ ษา โดยพิจารณาจากผลการประเมินความสามารถในการ
ออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก ในวิชาวิทยาศาสตร์ และการสังเกตการจัดการ
เรียนรูใ้ นชัน้ เรียน โดยมีขนั้ ตอนในการศึกษาดังนี ้
พืน้ ที่ศกึ ษา
พืน้ ที่ศกึ ษาคือโรงเรียนเครือข่ายของ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภูมิศาสตร์ภาคกลางแห่งหนึ่ง จานวน 3 โรงเรียน แบ่งเป็ น โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 1 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โรงเรียน และ
โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 โรงเรียน ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั ในขัน้ นีเ้ ริม่ จากการ
เตรียมการวิจยั โดยการทาหนังสือถึงคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจยั และจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์ เพื่อขออนุญาตทาการวิจยั และเก็บข้อมูล จากนัน้ ทาเอกสารรับรองโครงการวิจยั ที่ได้รบั

117
การอนุมตั ิ และขออนุญาตเก็บข้อมูล เพื่อเสนอต่อหน่วยงาน และผูท้ ่ีเป็ นกรณีศึกษา พร้อมทัง้ ขอ
ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจยั
การศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กของนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ผูว้ ิจยั ดาเนินการดังนี ้
1. เก็ บรวบรวมข้อมูลความสามารถในการจัดการเรียนรู ข้ องนักศึกษา
ก่อนเข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก และการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศตาม
แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดย
1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษา ด้วยวิธีการคือ
1) การศึกษาเอกสาร แผนการจัดการเรียนรู ้ และสื่อการเรียนรู ้
(Documentary research)
2) การสังเกตชัน้ เรียน (Classroom observation)
3) การสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth interview) โดยใช้ค าถาม
ปลายเปิ ดในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview)
2. จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่องการพัฒ นาความสามารถในการจัดการ
เรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก และการนิเทศตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพ ให้แก่ ผูร้ ว่ มวิจยั กลุม่ ที่ 1-5 เพื่อนาความรูม้ าใช้ในการจัดการเรียนรู ้ และการนิเทศโดย
ใช้รูปแบบการนิเทศที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้
ทัง้ นีม้ ีรายละเอียดการอบรมดังนี ้
1) วัตถุประสงค์ของการอบรม
เมื่อนักศึกษาเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรฝึ กอบรมนีแ้ ล้วจะสามารถ
1.1 เขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์ได้
1.2 จัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์ได้
1.3 ตระหนักถึงความสาคัญ ของการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กใน
วิชาวิทยาศาสตร์
2) หน่วยการฝึ กอบรม
2.1 หน่วยที่ 1 การจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
2.2 หน่วยที่ 2 รูปแบบการนิเทศตามชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
ร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
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2.3 หน่วยที่ 3 การฝึ กประสบการณ์การจัดการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์และ
การนิ เทศโดยใช้รูป แบบการนิ เทศตามแนวคิดชุมชนแห่ งการเรียนรู ท้ างวิชาชี พ ร่วมกับพัฒ นา
บทเรียนร่วมกัน
3) กาหนดดารการฝึ กอบรม
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการใช้เวลาทัง้ สิน้ 3 วัน ดังนี ้
ขัน้ ตอนการฝึ กอบรม
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการใช้เวลาทัง้ สิน้ 3 วัน โดยปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนต่อไปนี ้
วันที่ 1
หน่วยที่ 1 การจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
08.30 – 09.30 น.แนวคิดและหลักการเกี่ ยวกับความสามารถในการ
จัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
09.30 – 10.45 น.แนวทางการออกแบบ เขียนแผนการจัดการเรียนรู ้
ร่วมกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์ และแนวทางการประเมินแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิง
รุกในวิชาวิทยาศาสตร์
11.00 – 12.00 น.กิ จกรรมที่ 1 การวิพ ากษ์แผนการจัด การเรียนรู ้
ร่วมกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
หน่ วยที่ 2 การนิ เทศตามชุมชนแห่ งการเรียนรู ท้ างวิชาชี พ ร่วมกับ การ
พัฒนาบทเรียนร่วมกัน
13.00 – 14.00 น.แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
14.00 – 15.00 น.แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
15.15 – 15.45 น.การแนะน ารู ปแบบการนิ เทศตามแนวคิดชุมชน
แห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ ร่วมกับการพัฒ นาบทเรียนร่วมกันเพื่ อส่งเสริมความสามารถในการ
จัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
15.45 – 16.30 น. กิ จกรรมที่ 2 กิ จกรรมกลุ่ม การระดมสมองเพื่ อ
สร้างผังความคิดสรุ ปสิ่งที่ ได้เรียนรู จ้ ากรู ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ าง
วิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิง
รุกวันที่ 2
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หน่วยที่ 3 การฝึ กประสบการณ์การจัดการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์และการ
นิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน ผูเ้ ข้ารับการอบรมเข้ากลุม่ ย่อย PLC ตามโรงเรียนของตนเองเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 3 - 5
08.30 – 09.30 น. กิ จก รรม ที่ 3 ก ารวิ เ ค ราะห์ ปั ญ ห า แล ะ
เตรียมการออกแบบการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
09.30 – 10.45 น. กิ จ กรรมที่ 4 การออกแบบการจัด การเรีย นรู ้
ร่วมกันเชิงรุก
11.00 – 12.00 น. กิ จ กรรมที่ 4 การออกแบบการจัด การเรีย นรู ้
ร่วมกันเชิงรุก (ต่อ)
13.00 – 15.00 น. กิจกรรมที่ 5 การฝึ กปฏิบตั ิการประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กในชัน้ เรียนของนักศึกษาที่ได้รบั คัดเลือกจาก PLC กลุ่มที่ 1 และ
การร่วมสะท้อนคิด
15.15 – 16.30 น. กิ จกรรมที่ 5 (ต่อ) การฝึ กปฏิ บัติการประเมิ น
การจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในชัน้ เรียนของนักศึกษาที่ได้รบั คัดเลือกจาก PLC กลุม่ ที่ 2
และการร่วมสะท้อนคิด
วันที่ 3
หน่วยที่ 3 การฝึ กประสบการณ์การจัดการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์และการ
นิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน (ต่อ)
ผูเ้ ข้ารับการอบรมเข้ากลุ่มย่อย PLC ตามโรงเรียนของตนเองเพื่อปฏิบตั ิ
กิจกรรมที่ 6
08.30 – 10.45 น. กิ จกรรมที่ 6 การปรับปรุ งบทเรียน ที่ ได้สาธิ ต
ปฏิบตั ิการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กในชัน้ เรียนผูเ้ ข้าร่วมการอบรมกลับเข้ารวมกลุ่มการอบรม
กลุม่ ใหญ่เพื่อปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 7 - 9
11.00 – 12.00 น. กิจกรรมที่ 7 การอภิปรายประสบการณ์ท่ีได้รบั
จากการฝึ กประสบการณ์การจัดการเรียนรู ้
13.00 – 14.00 น. กิจกรรมที่ 8 การสรุ ปสิ่งที่ได้เรียนรู ร้ ว่ มกันจาก
การฝึ กประสบการณ์การจัดการเรียนรู ้
14.15 – 15.30 น. กิจกรรมที่ 9 การถอดบทเรียน
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3. เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพการจัดการเรียนรู ข้ องนักศึกษาหลังเข้าร่วมการ
อบรมการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุก และการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่ง
การเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดย เก็บรวบรวมข้อมูลจากกรณีศกึ ษาที่
เป็ นนักศึกษา 3 กรณีศกึ ษา ตามรายละเอียดดังนี ้
1) การศึ ก ษาเอกสาร แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ และสื่ อ การเรี ย นรู ้
(Documentary research)
2) การสังเกตชัน้ เรียน (Classroom observation)
3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยใช้คาถามปลายเปิ ด
ในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview)
4. ประเมิ น ผลรู ป แบบ และสรุ ป โครงการวิจัย เก็ บ รวบรวมข้อ มูล โดยการ
ตรวจสอบข้อมูลโดยผูผ้ รู้ ว่ มวิจยั เพื่อประเมินรูปแบบการนิเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวกับ ความถูกต้อง
เหมาะสมของรู ป แบบ ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ รู ป แบบที่ พัฒ นาขึ น้ และการเปลี่ ย นแปลงของ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุก
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
เครือ่ งมือที่ ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กในวิชาวิทยาศาสตร์
ใช้ในขัน้ ตอนการประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้ ก่อนการจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน
2) แบบสังเกตชัน้ เรียน ใช้ในขัน้ ตอนการสังเกตการณ์จดั การเรียนรูใ้ นชัน้
เรียน
3) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก
รายละเอียดของเครือ่ งมือวิจยั มีดงั นี ้
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กในวิชาวิทยาศาสตร์ และ
แบบสังเกตชั้นเรียนใช้เพื่อตอบคาถามวิจัยที่ ตอ้ งการศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู ้
ร่วมกันเชิงรุ กของนักศึกษาภายหลังได้รบั การนิเทศโดยรู ปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึน้ ทั้งนีแ้ บบ
ประเมินทัง้ 2 ฉบับนีม้ ีลกั ษณะมาตรประมาณค่า 3 ระดับ ที่มีประเด็นในการประเมินตามตัวชีว้ ดั
ความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุก ในวิชาวิทยาศาสตร์ ดังแสดงในกรอบแนวคิดการ
ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในตาราง 20

121
ตาราง 19 กรอบแนวคิดของแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ความสามารถในการจัดการเรียนรู ้
นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
ร่วมกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
1. ความรูค้ วามเข้าใจทาง
พฤติกรรมและคาพูดที่แสดงความรู ้
วิทยาศาสตร์
และความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ หลักการ ทฤษฎี มโน
ทัศน์ กฎเกณฑ์ เนือ้ หาสาระทาง
วิทยาศาสตร์ และกระบวน การหา
ความรูท้ างวิทยาศาสตร์
2. ความรูค้ วามเข้าใจด้านหลักสูตร พฤติ ก รรมและค าพู ด ที่ แ สดงถึ ง
ความรู ค้ วามเข้า ใจด้า นหลัก สูต ร
การกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้
เนื ้อ หาสาระ และวิ ธี ก ารจั ด การ
เรียนรู ้
3. มีความรูค้ วามสามารถในการ
พฤติ ก รรมและค าพู ด ที่ แ สดงถึ ง
วางแผนการจัดการเรียนรู ้
ความรู ค้ วามสามารถในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู ้ การคานึงถึง
ความต้องการของผูเ้ รียน วิธีสอนที่
หลากหลาย ความสอดคล้องของ
ตัวชีว้ ดั และกิจกรรมการเรียนรู ้
4. มี ค วามสามารถในการจัด การ พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง ความ
เรียนการสอน
สามารถในการจั ด การเรี ย นการ
สอน การเต รี ย ม สื่ อ เครื่ อ งมื อ
อุป กรณ์ และการใช้เทคโนโลยี ใน
การจัดการเรียนการสอน

ตัวชีว้ ดั
1.1 เข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์
1.2 เข้าใจหลักการ ทฤษฎี มโน
ทัศน์ กฎเกณฑ์ เนือ้ หาสาระทาง
วิทยาศาสตร์
1.3 เข้าใจกระบวนการหาความรู ้
ทางวิทยาศาสตร์
2.1 การกาหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู ้ 2.2 การกาหนดเนือ้ หาสาระ
2.3 การก าห น ด วิ ธี การจั ด การ
เรียนรู ้
3.1 รูล้ กั ษณะ และความต้องการ
ของนักเรียนเป็ นรายบุคคล
3.2 ออกแบบการเรียนรูด้ ว้ ยวิธีการ
สอนที่หลากหลาย
3.3 วางแผนการจัดการเรียนรูไ้ ด้
สอดคล้องกับตัวชีว้ ดั ของหลักสูตร
4.1 สอนให้นกั เรียนสร้างความรู ้
ด้วยตนเอง
4.2 มีความสามารถในการเตรียม
และใช้เครื่องมือสาหรับการทดลอง
วิทยาศาสตร์
4.3 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
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ตาราง 19 (ต่อ)
ความสามารถในการจัดการเรียนรู ้
นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
ร่วมกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
5. มีความสามารถในการจัดการชัน้ พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง ความ
สามารถในการจัดการชัน้ เรียน การ
เรียน
จัด บรรยากาศชั้น เรี ย นเพื่ อ สร้า ง
แรงจูงใจ ส่งเสริมการเรียนรู ้ การจัด
กลุ่ม ช่วยเหลือ ให้คาแนะนา และ
ส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบรวมพลัง

6. การประเมิน

พฤติ ก รรมและค าพู ด ที่ แ สดงถึ ง
ความรู ค้ วามสามารถในการสังเกต
พฤติกรรม และประเมินการเรียนรู ้
ข อ ง ผู้ เรี ย น โด ย ใ ช้ วิ ธี ก า ร ที่
หลากหลาย และเหมาะสมกั บ
ผูเ้ รียน ตลอดจนการการให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับแก่ผเู้ รียน

ตัวชีว้ ดั
5.1 จัดบรรยากาศที่ กระตุน้ สร้าง
แรงจูงใจ และส่งเสริมการเรียนรู ้
ของนักเรียน
5.2 สร้างบรรยากาศที่สง่ เสริมการ
เรียนรูแ้ บบรวมพลัง และจัดกลุม่
ผูเ้ รียนให้มีสมาชิกที่หลากหลาย
มอบหมายหน้าที่ให้เหมาะสมกับ
ภาระงาน
5.3 ให้คาแนะนา และช่วยเหลือใน
การทากิจกรรม
6.1 ประเมินผลด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
6.2 ประเมินผลด้วยวิธีการที่
เหมาะสมกับผูเ้ รียน
6.3 สังเกตพฤติกรรมและให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับ

ทัง้ นี ผ้ ูว้ ิจัยนาแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กในวิชา
วิทยาศาสตร์ท่ีสร้างขึน้ ประกอบด้วย 1)แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กในวิชา
วิท ยาศาสตร์ และ 2)แบบสังเกตชั้น เรียน ให้อาจารย์ท่ี ปรึกษาพิ จารณาเพื่ อน าผลมาปรับปรุ ง
จากนัน้ เสนอให้ผทู้ รงคุณวุฒิด า้ นวิทยาศาสตร์ศึกษา 2 ท่าน ด้านการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร 1
ท่าน ด้านนิเทศการศึกษา1 ท่าน ด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 1 ท่าน รวมจานวน 5
ท่าน (ดังรายนามในภาคผนวก ก) ตรวจสอบความเที่ยงตรง และให้ขอ้ เสนอแนะ ก่อน นาผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไขแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกัน
เชิงรุ กในวิชาวิทยาศาสตร์แล้วเสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณา จากนัน้ นาไปทดลองใช้ในการ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการการส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก และการนิเทศตาม
รู ปแบบที่ผวู้ ิจัยพัฒนาขึน้ เพื่อนาผลการทดลองใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้ และแบบ
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สังเกตชัน้ เรียน มาหาค่าความเที่ยงตรงโดยใช้ดชั นีวดั ความสอดคล้องระหว่างผูป้ ระเมิน (Rater
agreement index: RAI) แบบประเมินหลายตัวชีว้ ดั มีจานวนผูไ้ ด้รบั การประเมินหลายคน และ
จานวนผูป้ ระเมินหลายคน
ซึง่ ผลการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ และข้อเสนอแนะมีรายละเอียดดังนี ้
1) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
แบบประเมิ น แผนการจัด การเรีย นรู ร้ ่ว มกัน เชิ ง รุ ก ในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ มี
ตัวชีว้ ดั ทัง้ สิน้ 15 ตัวชีว้ ดั โดย มี
ลัก ษณะเป็ น มาตรประมาณค่ า (Rating scale) 3 ระดับ คือ ปฏิ บัติได้
ครบถ้วน ปฏิบตั ิแต่ไม่ครบถ้วน ไม่ปฏิบตั ิ โดยมีความหมาย และเกณฑ์การคิดคะแนน ดังนี ้
ปฏิบตั ิได้ครบถ้วน ให้ 2 คะแนน
ปฏิบตั ิแต่ไม่ครบถ้วน ให้ 1 คะแนน
ไม่ปฏิบตั ิ ให้ 0 คะแนน
การแปลผลคะแนน พิจารณาการปฏิบตั ิ ใช้การแบ่งระดับแบบอิงเกณฑ์ โดยการหา
ค่า เฉลี่ ย ของแบบสอบถามทั้ง ชุด ซึ่ง อยู่ระหว่า ง 0-2 คะแนน คะแนนเฉลี่ ย เป็ น 3 ระดับ และ
คานวณช่วงคะแนนแบบพิสยั จากสูตร (บุญใจ ศรีสถิตนุรากูร, 2545)
ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
3
ช่วงคะแนน =
2–0
3
ช่วงคะแนน = 0.66
ซึง่ สามารถแปลผลคะแนนได้ดงั นี ้
คะแนนเฉลี่ย
การแปลผล
1.34 – 2.00
มีความสามารถสูง
0.67 – 1.33
มีความสามารถปานกลาง
0.00 – 0.66
มีความสามารถต่า
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รายละเอียดการประเมินคุณภาพเครือ่ งมือวิจยั ดังนี ้
1.1) ผลการประเมินคุณภาพของแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิง
รุกในวิชาวิทยาศาสตร์
1.1.1) ผลการตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื ้อ หาของแบบประเมิ น แผนการ
จัด การเรีย นรู เ้ ชิ ง รุ ก ในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ พบว่า ข้อ ความทุก รายการในแบบประเมิ น คุณ ภาพ
แผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุ กในวิชาวิทยาศาสตร์มีค่าความสอดคล้องอยู่ในช่วง 0.80-1.00
และค่าความเหมาะสมอยู่ในช่วงอยู่ในช่วง 4.60-5.00 หมายความว่า ข้อความทุกรายการมีความ
สอดคล้องและเหมาะสมส าหรับ ใช้ในการประเมิ น แผนการจัด การเรียนรู ร้ ่วมกัน เชิ งรุ กในวิช า
วิทยาศาสตร์ (ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, 2559) (รายละเอียดในภาคผนวก ก)
1.1.2) ผูว้ ิจยั นาไปทดลองใช้กบั กลุม่ ผูร้ ว่ มวิจยั ก่อนการเก็บข้อมูลจริงจากนัน้
นาผลการทดลองใช้ไปปรับปรุงแบบสังเกตชัน้ เรียน และผลการประเมินค่าความสอดคล้องระหว่าง
ผู้ป ระเมิ น (Rater agreement index: RAI) แบบประเมิ น หลายตัว ชี ้วัด มี จ านวนผู้ไ ด้ร ับ การ
ประเมินหลายคน และจานวนผูป้ ระเมินหลายคน มีคา่ 0.84 หมายความว่า มีคา่ ความเที่ยงตรงใน
ระดับสูง (Bajpai, Bajpai, และ Chaturvedi, 2015) (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
1.2) ข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิประกอบด้วย
1.2.1) อาจให้นกั ศึกษาได้ประเมินตนเองด้วย
1.2.2) ปรับข้อความ เขียนจุดประสงค์การเรียนรู ไ้ ด้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั โดยเพิ่มคาว่า ของหลักสูตร
1.2.3) ปรับ ข้อ ความ เขี ย นจุด ประสงค์ก ารเรีย นรู ้ ที่ เน้น ให้นัก เรีย นสร้า ง
ความรูด้ ว้ ยตนเอง ผ่านการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก โดย เพิ่มประเด็นการเขียนกิจกรรมการเรียนรู ้
1.2.4) ปรับข้อความ กาหนดแนวทางจัดกลุ่มผูเ้ รียนให้มีความหลากหลาย
เช่น จัดกลุม่ โดยคละเพศ คละความสามารถ โดย อาจเพิ่มคาว่า ความถนัดของผูเ้ รียน และเพิ่มคา
การประเมินกิจกรรมการเรียนรู ้
1.2.5) ปรับ ข้อ ความ กาหนดสื่ อ เทคโนโลยี ท่ี จะใช้ในการจัด การเรีย นรู ไ้ ด้
อย่างเหมาะสม โดยอาจเพิ่มเติม กาหนด หรือเลือกใช้ นวัตกรรมรม ซึง่ รวมถึงรูปแบบการสอน สื่อ
การสอนต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากสื่อเทคโนโลยี ที่จะใช้ในการจัดการเรียนรู ้
1.2.6) ปรับข้อความ กาหนดวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู ้ และตัวชีว้ ดั โดย เพิ่มคาว่า ของหลักสูตร
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1.2.7) ปรับข้อความ กาหนดวิธีการประเมิน ผลด้วยวิธีการที่ เหมาะสมกับ
ความถนัดของผูเ้ รียน โดย เพิ่มข้อความ ความสามารถ
1.3) การปรับปรุงของผูว้ ิจยั มีดงั นี ้
1.3.1) เพิ่มการให้นกั ศึกษาผูพ้ ฒ
ั นาบทเรียนประเมินตนเอง
1.3.2) ปรับข้อความ เขียนจุดประสงค์การเรียนรู ไ้ ด้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู แ้ ละตัวชีว้ ดั ปรับเป็ น เขียนจุดประสงค์การเรียนรู ไ้ ด้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้
และตัวชีว้ ดั ของหลักสูตร
1.3.3) ปรับ ข้อ ความ เขี ย นจุด ประสงค์ก ารเรีย นรู ้ ที่ เน้น ให้นัก เรีย นสร้า ง
ความรู ด้ ว้ ยตนเอง ผ่านการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก เป็ น เขียนจุดประสงค์การเรียนรู ้ และจัดกิจกรรม
การเรียนรูท้ ่ีเน้นให้นกั เรียนสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง ผ่านการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
1.3.4) ปรับข้อความ กาหนดแนวทางจัดกลุ่มผูเ้ รียนให้มีความหลากหลาย
เช่น จัดกลุ่มโดยคละเพศ คละความสามารถ เป็ น กาหนดแนวทางจัดกิ จกรรมการเรียนรู โ้ ดย
กระบวนการกลุ่ม และแบ่งกลุ่ม ผู้เรีย นให้มี ค วามหลากหลาย เช่ น จัด กลุ่ม โดยคละเพศ คละ
ความสามารถ และความถนัด
1.3.5) ปรับข้อความ ปรับข้อความ กาหนดสื่อเทคโนโลยีท่ีจะใช้ในการจัดการ
เรียนรูไ้ ด้อย่างเหมาะสม เป็ น กาหนดหรือ เลือก สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมที่จะใช้ในการ
จัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างเหมาะสม
1.3.6) ปรับข้อความ กาหนดวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู ้ และตัวชีว้ ดั เป็ น กาหนดวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ และ
ตัวชีว้ ดั ของหลักสูตร
1.3.7) ปรับข้อความ กาหนดวิธีการประเมิน ผลด้วยวิธีการที่ เหมาะสมกับ
ความถนัดของผูเ้ รียน เป็ น กาหนดวิธีการประเมินผลด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับ ความสามารถ และ
ความถนัดของผูเ้ รียน
2) แบบสังเกตชัน้ เรียน
แบบสังเกตชัน้ เรียน มีตวั ชีว้ ดั ทัง้ สิน้ 22 ตัวชีว้ ดั มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า
(Rating scale) 3 ระดับ คือ ปฏิบตั ิได้ครบถ้วน ปฏิบตั ิแต่ไม่ครบถ้วน ไม่ปฏิบตั ิ โดยมีความหมาย
และเกณฑ์การคิดคะแนน ดังนี ้
ปฏิบตั ิได้ครบถ้วน ให้ 2 คะแนน
ปฏิบตั ิแต่ไม่ครบถ้วน ให้ 1 คะแนน
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ไม่ปฏิบตั ิ ให้ 0 คะแนน
การแปลผลคะแนน พิจารณาการปฏิบตั ิ ใช้การแบ่งระดับแบบอิงเกณฑ์ โดยการ
หาค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามทั้งชุด ซึ่งอยู่ระหว่าง 0-2 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเป็ น 3 ระดับ และ
คานวณช่วงคะแนนแบบพิสยั จากสูตร (บุญใจ ศรีสถิตนุรากูร, 2545)
ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
3
ช่วงคะแนน =
2–0
3
ช่วงคะแนน = 0.66
ซึง่ สามารถแปลผลคะแนนได้ดงั นี ้
คะแนนเฉลี่ย
การแปลผล
1.34 – 2.00
มีความสามารถสูง
0.67 – 1.33
มีความสามารถปานกลาง
0.00 – 0.66
มีความสามารถต่า
รายละเอียดการประเมินคุณภาพแบบสังเกตมีดงั นี ้
2.1) ผลการประเมินคุณภาพแบบสังเกตชัน้ เรียน
2.1.1) ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาของแบบสังเกตชัน้ เรียนข้อความ
ทุกรายการในแบบสังเกตชัน้ เรียนมีค่าความสอดคล้องอยู่ในช่วง 0.8-1.0 และค่าความเหมาะสม
อยู่ ใ นช่ ว งอยู่ ใ นช่ ว ง 4.60-5.00 หมายความว่ า ข้อ ความทุ ก รายการมี ค วามสอดคล้อ งและ
เหมาะสมส าหรับ ใช้ในการสังเกตชั้น เรีย นเพื่ อ ประเมิ น การจัด การเรีย นรู ร้ ่วมกัน เชิ งรุ ก ในวิช า
วิทยาศาสตร์ (ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, 2559) (รายละเอียดในภาคผนวก ก)
2.1.2) ผูว้ ิจยั นาแบบสังเกตชัน้ เรียน ไปทดลองใช้กบั กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ก่อนการ
เก็ บ ข้อ มูล จริง จากนั้น น าผลการทดลองใช้ไปปรับ ปรุ ง แบบสัง เกตชั้น เรีย น และหาค่ า ความ
สอดคล้อ งระหว่ า งผู้ป ระเมิ น ผลการประเมิ น ค่ า ความสอดคล้อ งระหว่ า งผู้ป ระเมิ น (Rater
agreement index: RAI) แบบประเมินหลายตัวชีว้ ดั มีจานวนผูไ้ ด้รบั การประเมินหลายคน และ
จานวนผูป้ ระเมินหลายคน มี ค่า 0.87 หมายความว่า มีค่าความเที่ ยงตรงในระดับสูง (Bajpai,
Bajpai, และ Chaturvedi, 2015) (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
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2.2) ข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิประกอบด้วย
2.2.1) อาจให้นกั ศึกษาได้ประเมินตนเองด้วย
2.2.2) ปรับ ข้อความ อธิ บ ายธรรมชาติของวิท ยาศาสตร์ได้ โดยเพิ่ มค าว่า
สอดแทรก
2.2.3) ปรับข้อความ อธิบายหลักการทฤษฎี มโนทัศน์ กฎเกณฑ์ เนือ้ หาสาระ
ทางวิทยาศาสตร์ได้ โดยเพิ่มคาเชื่อมดังนี ้ อธิบายหลักการทฤษฎี มโนทัศน์ กฎเกณฑ์ หรือ เนือ้ หา
สาระทางวิทยาศาสตร์ท่ีสอนได้
2.2.4) ปรับข้อความ อธิบายกระบวนการสืบเสาะหาความรูท้ างวิทยาศาสตร์
ได้ ประกอบด้วย การสังเกต การกาหนดปั ญหา การตัง้ สมมติฐาน การวางแผนการการรวบรวม
ข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การสรุปและสร้างคาอธิบาย โดย เปลี่ยนคาว่า อธิบาย เป็ น ปฏิบตั ิตาม
2.2.5) เพิ่มรายละเอียดการสังเกตพฤติกรรมผูเ้ รียน เช่น ก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน หลังเรียน
2.3) การปรับปรุงของผูว้ ิจยั มีดงั นี ้
2.3.1) เพิ่มการให้นกั ศึกษาผูพ้ ฒ
ั นาบทเรียนประเมินตนเอง
2.3.2) ปรับ ข้อ ความ อธิ บ ายธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ได้ เป็ น อธิ บ าย
ธรรมชาติหรือสอดแทรกของวิทยาศาสตร์ได้
2.3.3) ปรับข้อความ อธิบายหลักการทฤษฎี มโนทัศน์ กฎเกณฑ์ เนือ้ หาสาระ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ได้ เป็ น อธิ บ ายหลัก การทฤษฎี มโนทัศ น์ กฎเกณฑ์ หรือ เนื อ้ หาสาระทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีสอนได้
2.3.4) ปรับข้อความ อธิบายกระบวนการสืบเสาะหาความรูท้ างวิทยาศาสตร์
ได้ประกอบด้วย การสังเกต การกาหนดปั ญหา การตัง้ สมมติฐาน การวางแผนการการรวบรวม
ข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การสรุ ปและสร้างคาอธิบาย เป็ น ปฏิบตั ิตามกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู ท้ างวิทยาศาสตร์ได้ ประกอบด้วย การสังเกต การกาหนดปั ญหา การตัง้ สมมติฐาน การ
วางแผนการการรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การสรุปและสร้างคาอธิบาย
2.3.5) เพิ่มรายละเอียดการสังเกตพฤติกรรมผูเ้ รียน เช่น ก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน หลังเรียน เป็ น สังเกตพฤติกรรมผูเ้ รียนทัง้ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน
3. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structure interview)
สาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึง่ มีการเตรียมข้อคาถามไว้ลว่ งหน้าเพื่อให้รวบรวม
ข้อมูลได้ครบถ้วนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั โดยข้อคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์มี
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ทัง้ หมด 9 ข้อ ซึง่ เป็ นคาถามที่มงุ่ เน้นให้นกั ศึกษาสะท้อน ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกัน
เชิงรุ ก บริบทของการปฏิบัติงาน สิ่งที่ นักศึกษาได้เรียนรู ้ และความรู ส้ ึกต่อการนิ เทศฯ ทั้งนี ข้ อ้
คาถามพัฒนาตามตัวชีว้ ดั ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก ด้าน การออกแบบเขียน
แผนการจัดการเรียนรู ้ และ การจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในชัน้ เรียน
ผูว้ ิจยั หาคุณภาพแบบสัมภาษณ์ โดยนาแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่สร้างขึน้ ไป
ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาเพื่อนาผลมาปรับปรุง จากนัน้ เสนอให้ผทู้ รงคุณวุฒิดา้ น วิทยาศาสตร์
ศึกษา 1 ท่าน การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 1 ท่าน นิเทศการศึกษา 1 ท่าน บริหารการศึกษา 1
ท่าน และจิตวิทยาการศึกษา 1 ท่าน รวมจานวน 5 ท่าน (ดังรายนามในภาคผนวก ก) ตรวจสอบ
ความสอดคล้อง และความเหมาะสม พร้อมทั้ง ให้ขอ้ เสนอแนะ จากนั้นนาผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แล้วเสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณา
จากนัน้ นาไปทดลองใช้ก่อนการใช้ในการเก็บข้อมูลจริง
ผลการประเมินคุณภาพแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง มีดงั นี ้ ข้อความทุกรายการ
ในแบบสัมภาษณ์มีค่าความสอดคล้องอยู่ในช่วง 0.80-1.00 และค่าความเหมาะสมอยู่ในช่วงอยู่
ในช่วง 4.60-5.00 หมายความว่า ข้อความทุกรายการมีความสอดคล้องและเหมาะสมสาหรับใช้ใน
การสัมภาษณ์เพื่อประเมินการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
ผูว้ ิ จัย น าแบบสัม ภาษณ์กึ่ งโครงสร้างไปทดลองใช้ กับ ผู้ร่วมวิจัย ก่ อนการเก็ บ
ข้อมูลจริง เพื่อน าผลการทดลองใช้มาปรับปรุ งก่อนน าไปใช้ในการเก็ บข้ อมูลจริง ซึ่งได้ผลการ
ทดลองใช้ และการปรับปรุ ง คือ ข้อคาถามในแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างมีความยาวและทาให้
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ผูว้ ิจยั ดาเนินการปรับปรุงโดยการปรับภาษาให้มีความ
กระชับและเตรียมคาถามหรือคาอธิบายเพิ่มเติมในกรณี ท่ีผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ไม่เ ข้าใจคาถามหรือมี
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน
่ ัฒนาขึน้ ไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง (D2)
การนารูปแบบทีพ
เมื่ อ ผู้วิจัย ปรับ ปรุ งรู ป แบบการนิ เทศฯ เอกสารประกอบรู ป แบบการนิ เทศฯ แบบ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้ แบบสังเกตชัน้ เรียน แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เป็ นที่เรียบร้อย
แล้ว ผูว้ ิจยั นารู ปแบบไปดาเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลจริง เพื่อนาผลการเก็บรวบรวมข้อมูลมาทา
การจัดการะทาข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อพัฒนารู ปแบบการนิเทศฯ ตามจุดประสงค์ขอ้ ที่ 1 ของ
การวิ จัย และเพื่ อ ศึก ษาความสามารถในการจัด การเรีย นรู ร้ ่ว มกัน เชิ ง รุ ก ของนัก ศึก ษา ตาม
จุดประสงค์ขอ้ ที่ 2 ของการวิจยั ดังแสดงในบทที่ 4
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การจัดกระทา และการวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจยั นีใ้ ช้การรวบรวมข้อมูลทัง้ เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เครื่องมือวิจยั ทัง้ 3
เครือ่ งมือ ผูว้ ิจยั ดาเนินการ รวบรวมข้อมูล จัดกระทา และวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี ้
ข้อมูลเชิงปริมาณ
1. ข้อมูลความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้ ใช้เพื่อตอบคาถามวิจยั ข้อที่ 2 สถิติ
̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (X
(S.D) ของคะแนนที่ได้จากแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูใ้ นระยะเริม่ ต้นการนิเทศ (การนิเทศ
ครัง้ ที่ 1) ระยะกลางของการนิเทศ (การนิเทศครัง้ ที่ 2) และระยะท้ายของการนิเทศ (การนิเทศครัง้ ที่
̅)
3) แล้ววิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (X
2. ข้อมูลความสามารถในการจัดการเรียนรู ้ เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคือ แบบสังเกตชัน้ เรียน ใช้เพื่อตอบคาถามวิจยั ข้อที่ 2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ
̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของคะแนนที่ได้จาก
ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (X
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูใ้ นระยะเริม่ ต้นการนิเทศ (การนิเทศครัง้ ที่ 1) ระยะกลางของการ
นิเทศ (การนิเทศครัง้ ที่ 2) และระยะท้ายของการนิเทศ (การนิเทศครัง้ ที่ 3) แล้ววิเคราะห์ความ
̅)
แตกต่างของค่าเฉลี่ย (X
ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ข้อมูลการให้สมั ภาษณ์ของนักศึกษาที่สะท้อนความสามารถในการจัดการ
เรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก บริบทของการปฏิบตั ิงาน สิ่งที่นกั ศึกษาได้เรียนรู ้ และความรูส้ กึ ต่อการนิเทศฯ
เพื่อตอบคาถามวิจัยข้อที่ 1 และ 2 จัดกระท าข้อมูล ด้วยวิธี การวิเคราะห์เชิงเนื อ้ หา (Content
analysis) (อมาวสี อัมพันศิรริ ตั น์, 2557) ควบคู่ไปกับการดาเนินการเก็บข้อมูล โดยมีขนั้ ตอนการ
วิเคราะห์เนือ้ หาดังนี ้
1. จัดระเบียบข้อมูล (Data organization) โดยผูว้ ิจยั แยกแฟ้มข้อมูลของ
แต่ละกรณีศึกษา เป็ นรายกรณีเพื่อไม่ให้เกิดการปะปนกันของข้อมูล และมีการให้รหัสประจาตัว
ส าหรับ กรณี ศึ ก ษาแต่ ล ะคนเพื่ อ ใช้ใ นการตรวจสอบข้อ มูล และน าเสนอข้อ มูล กรณี ข ้อ มู ล
สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มซึ่งมีการบันทึกเสียง จะมีการถอดความจากเสียงเป็ นข้อความ
(Text) แบบคาต่อคา (Verbatim)
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2. การตรวจสอบข้อมูล (Examining) มีการตรวจสอบข้อมูลทุกขัน้ ตอน
เช่น การถอดความจากการบันทึกเสียงด้วยการฟั งซา้ หลายครัง้ มีการตรวจสอบข้อมูลเบือ้ งต้น
ร่วมกับกรณีศกึ ษาซึง่ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
3. การจั ด หมวดหมู่ ข ้อ มู ล (Categorizing) จั ด หมวดหมู่ ข ้อ มู ล ตาม
ประเด็น หลัก ของการวิจัย หรือข้อคาถามที่ ผูว้ ิจัยสร้างขึน้ และมี การหากลุ่มย่อย (Theme) มา
เชื่อมโยงไว้ดว้ ยกัน
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparison) เพื่อเปรียบเทียบ
ความเหมือนความต่างทัง้ ในประเด็นหลักละประเด็นรอง
5. การตี ค วามข้อ มู ล (Interpretation) เพื่ อ อธิ บ ายข้อ ค้น พบจากการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อนาไปใช้ในการเขียนสรุป (Conclusion)
ผู้ วิ จั ย ตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล และการยื น ยั น ข้ อ มู ล
(Trustworthiness) ใช้วิธีการคือ
1. ความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Credibility)
2. ระยะเวลาอยูใ่ นสนามเก็บข้อมูลที่นานพอ
3. มีการตรวจสอบข้อมูลเบือ้ งต้นจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล
4. มี ก ารตรวจสอบสามเส้า จากการเก็ บ ข้อ มู ล หลายวิ ธี ได้แ ก่ การ
สัมภาษณ์เชิงลึกการศึกษาเอกสาร การสังเกตการจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน
5.ความสามารถในการยืนยันข้อมูล (Confirmability) สามารถตรวจสอบ
ได้จากการบันทึกข้อมูลอย่างเป็ นระบบ มีการให้รหัสข้อมูล
สถิติท่ีใช้ในการวิจยั
สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
1.1 ค่าร้อยละ (percentage)
̅)
1.2 ค่าเฉลี่ย (X
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
2. สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบเครือ่ งมือวิจยั ได้แก่
2.1 ดัช นี ค วามสอดคล้อ งของเครื่อ งมื อ วิ จัย IOC (Index of Item
Objective Congruence) โดยใช้สตู รของ IOC (ธีร กุลสวัสดิ,์ 2558) ดังนี ้
IOC = R / N
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เมื่ อ IOC แทนดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence)
 แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
R แทน คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญต่อคาถามแต่ละข้อ
N แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.2 ค่าความเที่ ยงตรงระหว่างผูป้ ระเมิน (Inter-rater reliability) ใช้
การประเมิ น ค่า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่า งผู้ป ระเมิ น (Rater agreement index: RAI) แบบ
ประเมิ น หลายตัว ชี ว้ ัด มี จ านวนผู้ได้รบั การประเมิ น หลายคน และจานวนผู้ป ระเมิ น หลายคน
(Stock, Judith and other, 1996) ซึง่ มีสตู รการคานวณดังนี ้

เมื่อ RAI แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผูป้ ระเมิน
Rmnk แทน คะแนนที่ ไ ด้จ ากผู้ป ระเมิ น คนที่ m ของผู้ร ับ การ
ประเมินคนที่ n ในคุณลักษณะที่ k
RnK แทน คะแน นเฉลี่ ย ของผู้ ร ั บ การประเมิ น คนที่ n ใน
คุณลักษณะที่ k
K แทน คุณลักษณะที่ประเมินทัง้ หมด
M แทน จานวนผูป้ ระเมินทัง้ หมด
N แทน จานวนผุไ้ ด้รบั การประเมินทัง้ หมด
I แทน จ านวนคะแนนที่ เป็ น ไปได้ต ามเกณฑ์ก ารให้ค ะแนน
ทัง้ หมด
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการนาเสนอข้อมูลการวิจยั ในครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ดาเนินการเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี ้
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
ร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุกของนักศึกษา
ฝึ ก ประสบการณ์วิ ชาชี พ ครู วิ ท ยาศาสตร์ท่ี ได้รบั การนิ เทศตามรู ป แบบที่ ผู้วิจัย พัฒ นาขึน้ โดย
แบ่งเป็ น 3 ตอนดังนี ้
2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตร์ดา้ นการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรูข้ องนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์
2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชา
วิ ท ยาศาสตร์ด ้า นการจั ด การเรี ย นรู ้ใ นชั้ น เรี ย นของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
วิทยาศาสตร์
2.3 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาศาสตร์
เกี่ ยวกับการรับการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่ งการเรียนรู ท้ างวิชาชี พ
ร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
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ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพือ่ ส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
เชิงรุ กของนักศึกษาครูวทิ ยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผูว้ ิจยั ดาเนินการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน สารวจสภาพและปั ญหาของการนิเทศนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ครู วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศก์ และครู พ่ีเลีย้ งนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาศาสตร์ พบว่า
ปั ญ หาหลัก คื อ การขาดรู ป แบบการนิ เทศที่ แ น่ น อน และมี ค วามเหมาะสมต่ อ การพั ฒ นา
ความสามารถในการจัด การเรีย นรู ร้ ่ว มกั น เชิ ง รุ ก ของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
วิทยาศาสตร์ (ฐาปนา จ้อยเจริญ และชนิ นันท์ พฤกษ์ประมูล , 2563) ประกอบกับการรวบรวม
ข้อมูลการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กในรายวิชาวิทยาศาสตร์ แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ าง
วิชาชีพ และการพัฒ นาบทเรียนร่วมกัน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง เพื่อ นามาพัฒ นา
รู ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กของนักศึกษาครู วิทยาศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จากนั้ น ผู้วิ จั ย ด าเนิ น การร่า งรู ป แบบการนิ เทศ ฯ น าเสนออาจารย์ท่ี ป รึก ษาและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อประเมินความสอดคล้องของรู ปแบบและหลักการแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง แล้ว
นาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงรูปแบบฯ ที่พฒ
ั นาขึน้ จากนัน้ นาไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อนา
ข้อมูลจากการทดลองใช้มาปรับปรุ งรู ปแบบอีกครัง้ หนึ่ง โดยรู ปแบบการนิเทศที่ผูว้ ิจยั พัฒนาขึน้
ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญดังนี ้
1. องค์ป ระกอบด้านบุคคล ประกอบด้วย 1) นักศึก ษาผูพ้ ัฒ นาบทเรียน (Model
teacher)
2) นัก ศึ ก ษาคู่ร่ว มพัฒ นา (Buddy teacher) 3) ครู พ่ี เลี ย้ ง (Mentor) 4) อาจารย์
นิเทศก์ (Supervisor) และ 5) ผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือผูเ้ ชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์ (Expert)
2. องค์ประกอบด้านกระบวนการนิเทศ ประกอบด้วย 1) ขัน้ เตรียมผูน้ ิเทศ และผูร้ บั
การนิเทศ (Preparation) เป็ นการประชุมร่วมกันในลักษณะการปฐมนิเทศ (Orientation) เพื่อชีแ้ จง
หลักการนิเทศ (Supervision principle) กาหนดจุดประสงค์ วางแผน และสร้างข้อตกลงร่วมกัน
ในการนิเทศโดยการใช้ชมุ ชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน และมีการ
อบรมเพื่อทบทวนความรู ร้ ่วมกัน เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ ก (Active Collaborative
leaning principle) ทั้งเรื่องของหลักการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ ก การ
จัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์ สื่อการเรียนรู ้ และการประเมินการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิง
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รุ ก ของผู้เรี ย น ทั้ ง นี ้ก ารปฏิ บั ติ ใ นขั้น ตอนการเตรี ย มผู้นิ เทศและผู้ร ับ การนิ เทศ สรุ ป ได้ดั ง
ภาพประกอบ 5

ภาพประกอบ 6 รูปแบบการนิเทศขัน้ ที่ 1 ขัน้ เตรียมผูน้ ิเทศ และผูร้ บั การนิเทศ

2) ขัน้ การปฏิบตั ิการนิเทศ (Supervision operation) ประกอบด้วยการดาเนินการ 5
ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา และเตรียมการออกแบบการจัดการเรียนรู ้
(Problem analyzing and lesson designing)
เป็ นขัน้ ที่สมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพประกอบด้วย นักศึกษา
ผูพ้ ฒ
ั นาบทเรียน นักศึกษาคูร่ ว่ มพัฒนา ครูพ่เี ลีย้ ง อาจารย์นิเทศก์ ตลอดจน ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
หรือผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู ้ ประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์หลักสูตร หรือ เนือ้ หาวิทยาศาสตร์ท่ี
จะสอน เพื่อนามากาหนดเป้าหมายในการพัฒนาผูเ้ รียนด้วยจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก รวมถึง
ปั ญหาต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู ใ้ นชัน้ เรียน และวางแนวทางในการออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้นกั ศึกษาผูพ้ ฒ
ั นาบทเรียนนาไปออกแบบการจัดการเรียนรู ้ และเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกต่อไปในระยะที่ 2 แสดงดังภาพประกอบ 6

135

ภาพประกอบ 7 การวิเคราะห์ปัญหา และเตรียมการออกแบบการจัดการเรียนรู ้
ระยะที่ 2 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ (Writing lesson plan)
เป็ นขัน้ ที่ นักศึกษาผูพ้ ัฒ นาบทเรียนเป็ นผูด้ าเนินการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูว้ ิทยาศาสตร์โดยนักศึกษาคูร่ ว่ มพัฒนาทาหน้าที่เป็ นเพื่อนคูค่ ิดช่วยเหลือแสดงความคิดเห็น
ช่วยตรวจทานกลั่นกรองแผนการจัดการเรียนรู ้ โดยครูพ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศก์ ตลอดจน ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาหรือผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มวางแผน ให้คาปรึกษา ชีแ้ นะการออกแบบการ
สอนและแผนการจัดการเรียนรู ้ ครอบคลุมทัง้ เรื่องของการกาหนดจุดประสงค์การเรียนรูร้ ว่ มกันเชิง
รุก การกาหนดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก การกาหนดสื่อการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุ ก การกาหนด
วิธีการประเมินผลการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ ก นอกจากนัน้ ยังประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้
ร่วมกันกับนักศึกษาผูพ้ ฒ
ั นาบทเรียนโดยใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ แสดงดังภาพประกอบ 7

ภาพประกอบ 8 การเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกแบบรวมพลัง
ระยะที่ 3 การปฏิบตั ิการจัดการเรียนรู ้ และสังเกตชัน้ เรียน (Teaching and class
observing)
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เป็ นขัน้ ที่ นักศึกษาผูพ้ ฒ
ั นาบทเรียนเป็ นผู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู ใ้ นชัน้ เรียน
วิทยาศาสตร์จริง ตามที่ได้ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู ไ้ ว้ โดยมี ครู พ่ีเลีย้ ง อาจารย์
นิเทศก์ผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู ้ ตลอดจนนักศึกษาคู่ร่วมพัฒ นา
สังเกตการณ์ชั้น เรียน ซึ่งการปฏิบัติของผูส้ ังเกตชั้นเรียนทาโดยสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
ผูเ้ รียนโดยไม่รบกวนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน รวมถึงสังเกตพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาผูพ้ ฒ
ั นา
บทเรียนโดยไม่รบกวนการสอนของนักศึกษา ทั้งนีผ้ ูส้ งั เกตชัน้ เรียนจะบันทึกผลการสังเกตลงใน
แบบสังเกตเพื่ อ น ามาอภิ ป รายในขั้น สะท้อนคิ ด และประเมิ น ผลที่ เกิ ดขึน้ กับ ผูเ้ รียน แสดงดัง
ภาพประกอบ 8

ภาพประกอบ 9 การปฏิบตั ิการจัดการเรียนรู ้ และสังเกตชัน้ เรียน
ระยะที่ 4 การสะท้อนคิด (Reflection and feedback)
เป็ นขัน้ ที่สมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพจะประชุมกันเพื่อสะท้อน
การปฏิบตั ิจากระยะการปฏิบตั ิการจัดการเรียนรู ้ และสังเกตชัน้ เรียนด้วยวิธีสนุ ทรียสนทนา โดย
ผูร้ บั การนิเทศ คือนักศึกษาผูพ้ ฒ
ั นาบทเรียน สะท้อนคิดเกี่ยวกับความสาเร็จในการจัดการเรียนรู ้
วิท ยาศาสตร์ จุด เด่น จุด ด้อ ย ปั ญ หา อุป สรรคในการจัด การเรีย นรู ้ ผู้นิ เทศได้แ ก่ ครู พ่ี เลี ย้ ง
อาจารย์นิเทศก์ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู ้ และนักศึกษาคูร่ ว่ มพัฒนา
สะท้อนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้จากการสังเกตชัน้ เรียน ทัง้ พฤติกรรมผูเ้ รียน และพฤติกรรมครู จุดเด่นที่
ครู ท าได้ดี จุด ที่ ต ้อ งการการเติ ม เต็ ม ปั ญ หา อุป สรรค พร้อ มแสดงความเห็ น หรือ แนะน าวิ ธี
แก้ปัญหา แสดงดังภาพประกอบ 9
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ภาพประกอบ 10 การสะท้อนคิด
ระยะที่ 5 การปรับปรุงบทเรียน (Lesson redesigning)
เป็ นขัน้ ที่นกั ศึกษาผูพ้ ฒ
ั นาบทเรียนดาเนินการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้
ตามข้อเสนอแนะที่ได้จากสมาชิก ที่ให้คาแนะนาในระยะการสะท้อนคิด เพื่อให้ได้แผนการจัดการ
เรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ท่ีมีความสมบูรณ์ขึน้ ทั้งนีจ้ ะมีนักศึกษาคู่ร่วมพัฒนาให้การช่วยเหลือในการ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ฉ้ บับสมบูรณ์ จากนัน้ นักศึกษาผูพ้ ัฒนาบทเรียนอาจนาไปทดลอง
จัดการเรียนรู ใ้ หม่ในผูเ้ รียนกลุม่ อื่น หรือนาข้อเสนอแนะไปประยุกต์กบั บทเรียนอื่น ต่อไป ในระยะนี ้
ผูน้ ิเทศได้แก่ ครูพ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศก์ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู ้ จะ
เป็ นให้การปรึกษา อานวยความสะดวกในการแก้ปัญหา แนะนาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้
แสดงดังภาพประกอบ 10

ภาพประกอบ 11 การปรับปรุงบทเรียน
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จากการนารู ปแบบการนิเทศฯ ที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ ไปใช้ในการนิเทศนักศึกษา
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาศาสตร์ซ่งึ เป็ นกลุ่มเป้าหมายในการวิจยั พบว่า นักศึกษาสะท้อน
พัฒนาการของตนเองอันเป็ นผลจากการได้รบั การนิเทศตามรู ปแบบการนิเทศที่ผูว้ ิจยั พัฒนาขึน้
ประกอบด้วย
1. ความสามารถในการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิง
รุ กนัน้ นักศึกษาได้รบั การพัฒนาในระยะที่ 2 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ และ ระยะที่ 5 การ
ปรับปรุงบทเรียน
2. ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กในชัน้ เรียน
นัน้ นักศึกษาได้รบั การพัฒนาในระยะที่ 3 การปฏิบตั ิการจัดการเรียนรู ้ และสังเกตชัน้ เรียน และ
ระยะที่ 5 การปรับปรุงบทเรียน
3) ขัน้ อภิปราย และสรุปการนิเทศ (Discussion and conclusion)
เป็ น ขั้น การประชุม ร่ว มกัน ระหว่า งผู้นิ เทศ และผู้รบั การนิ เทศ โดยนัก ศึก ษา
ผูพ้ ฒ
ั นาบทเรียน และนักศึกษาคู่รว่ มพัฒนานาเสนอผลการปรับปรุ งบทเรียน ข้อคิด ความรู ท้ ่ีได้
จากการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน และการปฏิบตั ิการสอน ครู พ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศก์ ผูบ้ ริหารหรือ
ผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู ้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ให้การปรึกษา แนะนาเพื่อการขยายผลในการ
จัดการเรียนรูค้ รัง้ ต่อไป สรุปได้ดงั ภาพประกอบ 12

ภาพประกอบ 12 รูปแบบการนิเทศขัน้ ที่ 3 ขัน้ อภิปราย และสรุปการนิเทศ
จากการประมวลองค์ประกอบ และการปฏิบตั ิในขัน้ ตอนการนิเทศทัง้ 3 ขัน้ ตอน
ในรูปแบบการนิเทศที่พฒ
ั นาขึน้ รวมถึงข้อมูลจากการดาเนิ นการปรับปรุงรูปแบบการนิเทศที่ผ่าน
การประเมินและการทดลองใช้ผวู้ ิจยั สรุ ปรู ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ าง
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วิชาชีพ และการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดงั ภาพประกอบ 14

ภาพประกอบ 13 รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนา
บทเรียนร่หลั
วมกั
นเพื่อส่งเสริ
การเรี
ยนรูร้ ว่ มกัเนทศตามแนวคิ
เชิงรุกของนักดศึชุกมษาครู
งจากการด
าเนิมนความสามารถในการจั
งานในขัน้ ของการพัฒดนารู
ปแบบการนิ
ชนแห่ง
ของมหาวิ
ทยาลั
การเรียนรูท้ างวิชาชีพ และการพัวิฒทยาศาสตร์
นาบทเรียนร่
วมกันแล้
ว ผูว้ ยิจราชภั
ยั ดาเนิฎ นการในการศึกษาผลของ
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การใช้รูปแบบการนิเทศที่พฒ
ั นาขึน้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู ้
ร่วมกัน เชิ งรุ ก ในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ทั้งนี ้ ขั้น ตอนในการด าเนิ น การประกอบด้วยการอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการเพื่อเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศโดยรูปแบบการนิเทศที่ผวู้ ิจยั พัฒนา
ขึน้ และความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี ้
การอบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารการนิ เทศตามแนวคิ ด ชุม ชนแห่ ง การเรีย นรู ท้ างวิ ช าชี พ
ร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กใน
วิชาวิทยาศาสตร์ในครัง้ นีม้ ีขนั้ ตอนการดาเนินการประกอบด้วย 1) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพ 2) การดาเนินการอบรมการใช้รูปแบบการนิเทศที่ ผูว้ ิจัยพัฒ นาขึน้ และการจัดการ
เรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นการดาเนินการอบรมร่วมกันของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ท่ี
เป็ นนักศึกษาและผูร้ ว่ มโครงการวิจยั ประกอบด้วย ครู พ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศ และผูเ้ ชี่ยวชาญการ
จัดการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ หรือผูบ้ ริหารโรงเรียน โดยผูว้ ิจัยดาเนินการแบ่งกลุ่มชุมชนแห่ งการ
เรียนรู ท้ างวิชาชีพโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน คือ 1 ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ ต่อ 1 โรงเรียน
ดังนัน้ สามารถแบ่งชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพในงานวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ 4 ชุมชน ซึง่ แต่ละชุมชนจะ
มี สมาชิ ก ประกอบด้ว ย 1) นัก ศึก ษา 2 – 4 คน 2) ครู พ่ี เลีย้ ง 1 คน 3) อาจารย์นิ เทศก์ 1 คน 4)
ผูเ้ ชี่ยวชาญหรือผูบ้ ริหาร 1 คน ทัง้ นีม้ ีนกั ศึกษาทัง้ สิน้ 12 คน โดยข้อมูลพืน้ ฐานของนักศึกษา จะมี
การให้รหัส เรียงลาดับเป็ น นักศึกษา 1 – นักศึกษา 12 และจะมีการให้รหัสครู พ่ี เลีย้ ง อาจารย์
นิเทศก์ และผูเ้ ชี่ยวชาญหรือผูบ้ ริหาร ให้มีความสอดคล้องกับนักศึกษา เช่น ครู พ่ีเลีย้ ง อาจารย์
นิเทศก์ และผูเ้ ชี่ยวชาญหรือผูบ้ ริหาร ของ นักศึกษา 1 จะให้รหัสเป็ น ครูพ่เี ลีย้ ง 1 อาจารย์นิเทศก์ 1
และผูเ้ ชี่ยวชาญ 1 หรือ ผูบ้ ริหาร 1 เป็ นต้น โดยแบ่งออกเป็ น 4 ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ
ดังนี ้
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ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกลุ่มที่ 1 (PLC Group 1)
บริบทเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
และครู ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ พิเศษ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สมาชิก ประกอบด้วย นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์ 2 คน (นักศึกษา 1 และ นักศึกษา 2) ครู พ่ีเลีย้ ง 1 คน อาจารย์นิเทศก์ 1 คน และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ 1 คน ดังนี ้
นักศึกษา 1
เป็ นนักศึกษาหญิงสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ วั ไป ได้รบั ภาระงานสอน
9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จานวน 3 ห้องเรียน จานวนผูเ้ รียน 94 คน โดย
เนือ้ หาที่สอนส่วนใหญ่เป็ นเนือ้ หาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ นอกเหนือจากภาระงานสอนมีภาระ
งานช่วยงานธุรการโรงเรียน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
นักศึกษา 2
เป็ นนักศึกษาหญิงสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ วั ไป ได้รบั ภาระงานสอน
9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แบ่งเป็ นภาระงานสอนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 จานวน 3 ห้องเรียน จานวน
นักเรียน 89 คน โดยเนือ้ หาที่สอนส่วนใหญ่เป็ นเนือ้ หาวิทยาศาสตร์กายภาพ แรงและการเคลื่อนที่
นอกเหนือจากภาระงานสอนมีภาระงานช่วยงานธุรการโรงเรียน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ครูพ่เี ลีย้ ง 1
สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ ัวไป วิทยฐานะครู
ชานาญการ สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โดยมีประสบการณ์สอน
มากกว่า 10 ปี และประสบการณ์เป็ นพี่เลีย้ งนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 4 ปี
อาจารย์นิเทศก์ 1
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา มัธยมศึกษา (ชีววิทยา) ปริญญาโท
สาขาวิชาสัตววิท ยา ตาแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เป็ น อาจารย์ป ระจาสาขาวิชา
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ วั ไป คณะครุ ศาสตร์ มีประสบการณ์สอน วิชา หลักการจัดการเรียนรู ้
หลัก สูต รและการจัด การเรีย นรู ว้ ิ ท ยาศาสตร์ส าหรับ ครู ป ระถม วิ ธี ส อนชี ว วิ ท ยา และวิ ธี ส อน
วิ ท ยาศาสตร์ท่ ั ว ไป สัม มนาการสอนวิ ท ยาศาสตร์ เป็ นเวลา 10 ปี การนิ เทศนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่วั ไป เคมี และชีววิทยา เป็ นเวลา 8 ปี
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ผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ 1
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ครู ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ เป็ นอาจารย์ประจาสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ วั ไป
คณะครุ ศาสตร์ มีประสบการณ์สอนวิธีสอนชีววิทยา และวิธีสอนวิทยาศาสตร์ท่ ัวไป 7 ปี การ
นิเทศนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่วั ไป เคมี และชีววิทยา 5 ปี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ 2 (PLC Group 2)
บริบทเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู
และครู ระดับชัน้ ประถมศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ พิเศษ สังกัดสานักการศึกษา
กรุ งเทพมหานคร สมาชิก ประกอบด้วย นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาศาสตร์ 2 คน
(นักศึกษา 3 และ นักศึกษา 4) ครูพ่ีเลีย้ ง 1 คน อาจารย์นิเทศก์ 1 คน และผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการ
เรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ 1 คน ซึง่ มีขอ้ มูลพืน้ ฐานดังนี ้
นักศึกษา 3
เป็ นนักศึกษาชายสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ วั ไป ได้รบั ภาระงานสอน
10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แบ่งเป็ นภาระงานสอนระดับชั้น ประถมศึกษาปี ท่ี 5 5 ห้องเรียน จานวน
ผูเ้ รียน 210 คน โดยเนือ้ หาที่สอนส่วนใหญ่เป็ นเนือ้ หาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และกายภาพ นอกจาก
ภาระงานสอนแล้วมีภาระงานในการเป็ นอาจารย์ประจาชัน้ ร่วมกับครูพ่เี ลีย้ ง
นักศึกษา 4
เป็ นนักศึกษาชายสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ วั ไป ได้รบั ภาระงานสอน
10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แบ่งเป็ นภาระงานสอนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 10 ห้องเรียน จานวน
ผูเ้ รียน 406 คน โดยเนือ้ หาที่สอนส่วนใหญ่เป็ นเนือ้ หาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และกายภาพ นอกจาก
ภาระงานสอนแล้วมีภาระงานดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนในการเรียนซ่อมเสริมสาหรับผูเ้ รียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ
ครูพ่เี ลีย้ ง 2
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน วิทย
ฐานะชานาญการ สอนในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 มีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี และ
ประสบการณ์เป็ นพี่เลีย้ งนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูมากกว่า 5 ปี
อาจารย์นิเทศก์ 2
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา มัธยมศึกษา (ชีววิทยา) ปริญญาโท
สาขาวิชาสัตววิท ยา ตาแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เป็ น อาจารย์ป ระจาสาขาวิชา
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ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ วั ไป คณะครุ ศาสตร์ มีประสบการณ์สอน วิชา หลักการจัดการเรียนรู ้
หลัก สูต รและการจัด การเรีย นรู ว้ ิ ท ยาศาสตร์ส าหรับ ครู ป ระถม วิ ธี ส อนชี ว วิ ท ยา และวิ ธี ส อน
วิ ท ยาศาสตร์ท่ ั ว ไป สัม มนาการสอนวิ ท ยาศาสตร์ เป็ นเวลา 10 ปี การนิ เทศนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่วั ไป เคมี และชีววิทยา เป็ นเวลา 8 ปี
ผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ 2
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา มัธยมศึกษา (ชีววิทยา) ปริญญาโท
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ตาแหน่งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เป็ นอาจารย์ประจา
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่วั ไป คณะครุศาสตร์ มีประสบการณ์สอน 9 ปี การนิเทศ 7 ปี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ 3 (PLC Group 3)
บริบทเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
และครู ระดับชั้น มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสาธิ ตมหาวิท ยาลัยราชภัฏ แห่ งหนึ่ง สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา สมาชิ ก ประกอบด้ว ย นัก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
วิท ยาศาสตร์ 4 คน (นัก ศึก ษา 5 - นัก ศึก ษา 8) ครู พ่ี เลี ย้ ง 1 คน อาจารย์นิ เทศก์ 1 คน และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ 1 คน ซึง่ มีขอ้ มูลพืน้ ฐานดังนี ้
นักศึกษา 5
เป็ นนักศึกษาหญิ งสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ท่ วั ไป ได้รบั ภาระงานสอน 9
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แบ่งเป็ นภาระงานสอนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จานวน 3 ห้องเรียน ผูเ้ รียน
รวม 76 คน โดยเนือ้ หาที่สอนส่วนใหญ่เป็ นเนือ้ หาวิทยาศาสตร์กายภาพ เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
สาร แรง และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็ นต้น นอกเหนือจากภาระงานสอนมีภาระงานช่วยงานธุรการ
โรงเรียนตามที่ได้รบั มอบหมายไม่ได้มีการกาหนดชั่วโมงครับอาจารย์
นักศึกษา 6
เป็ นนักศึกษาหญิงสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ วั ไป ได้รบั ภาระงานสอน
10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 แบ่งเป็ นภาระงานสอน 1) วิชาวิทยาศาสตร์ 2
ห้องเรียน เป็ นเวลาทัง้ สิน้ 6 ชั่วโมง จานวนผูเ้ รียน 45 คน โดยเนือ้ หาที่สอนส่วนใหญ่ เป็ นเนือ้ หา
วิทยาศาสตร์กายภาพ แรงและการเคลื่อนที่ 2) วิชาสะเต็ม 2 ห้องเรียน 4 ชั่วโมง นอกเหนือจาก
ภาระงานสอนมีภาระงานช่วยงานธุรการโรงเรียนตามที่ได้รบั มอบหมาย ไม่ได้มีการกาหนดชั่วโมง
ครับอาจารย์
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นักศึกษา 7
เป็ นนักศึกษาหญิงสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ วั ไป ได้รบั ภาระงานสอน
10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 แบ่งเป็ นภาระงานสอน 1) วิชาวิทยาศาสตร์ 2
ห้องเรียน เป็ นเวลาทัง้ สิน้ 6 ชั่วโมง จานวนผูเ้ รียน 45 คน โดยเนือ้ หาที่สอนส่วนใหญ่ เป็ นเนือ้ หา
วิทยาศาสตร์กายภาพ แรงและการเคลื่อนที่ 2) วิชาสะเต็ม 2 ห้องเรียน 4 ชั่วโมง นอกเหนือจาก
ภาระงานสอนมีภาระงานช่วยงานธุรการโรงเรียนตามที่ได้รบั มอบหมาย
นักศึกษา 8
เป็ นนักศึกษาหญิงสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ท่ วั ไป ได้รบั ภาระงานสอน 10
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 2 จานวน 3 ห้องเรียน เป็ นเวลาทั้งสิน้ 6 ชั่วโมง
จานวนผูเ้ รียน 50 คน โดยเนือ้ หาที่สอนส่วนใหญ่เป็ นเนือ้ หาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์
กายภาพ และระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 จานวน 2 ห้องเรียน รวมเวลา 4 ชั่วโมง จานวนผูเ้ รียน
44 คนโดยเนื อ้ หาที่ สอนส่วนใหญ่ เป็ น เนื อ้ หาวิท ยาศาสตร์ชีวภาพ และวิท ยาศาสตร์ก ายภาพ
นอกเหนือจากภาระงานสอนมีภาระงานช่วยงานธุรการโรงเรียนตามที่ได้รบั มอบหมาย
ครูพ่เี ลีย้ ง 3
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาวิทยาศาสตร์ท่ วั ไป ตาแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์ สอนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 มีประสบการณ์สอนมากกว่า 4 ปี และประสบการณ์
เป็ นพี่เลีย้ งนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 4 ปี
อาจารย์นิเทศก์ 3
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา มัธยมศึกษา (ชีววิทยา) ปริญญาโท
สาขาวิชาสัตววิท ยา ตาแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เป็ น อาจารย์ป ระจาสาขาวิชา
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ วั ไป คณะครุ ศาสตร์ มีประสบการณ์สอน วิชา หลักการจัดการเรียนรู ้
หลัก สูต รและการจัด การเรีย นรู ว้ ิ ท ยาศาสตร์ส าหรับ ครู ป ระถม วิ ธี ส อนชี ว วิ ท ยา และวิ ธี ส อน
วิ ท ยาศาสตร์ท่ ั ว ไป สัม มนาการสอนวิ ท ยาศาสตร์ เป็ นเวลา 10 ปี การนิ เทศนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่วั ไป เคมี และชีววิทยา เป็ นเวลา 8 ปี
ผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ 3
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา มัธยมศึกษา (ชีววิทยา) ปริญญาโท
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ตาแหน่งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เป็ นอาจารย์ประจา
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่วั ไป คณะครุศาสตร์ มีประสบการณ์สอนวิธีสอนวิทยาศาสตร์
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ทั่วไป และวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 9 ปี การนิเทศนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ท่วั ไป เคมี และชีววิทยา 7 ปี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ 4 (PLC Group 4)
บริบทเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
และครู ระดับชัน้ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ (ขยาย
โอกาสทางการศึกษา จัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา) สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื ้น ฐาน สมาชิ ก ประกอบด้ว ย นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู วิ ท ยาศาสตร์ 4 คน
(นักศึกษานักศึกษา 9 - นักศึกษา 12) ครูพ่ีเลีย้ ง 1 คน อาจารย์นิเทศก์ 1 คน และผูเ้ ชี่ยวชาญการ
จัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ 1 คน ซึง่ มีขอ้ มูลพืน้ ฐานดังนี ้
นักศึกษา 9
เป็ นนักศึกษาหญิงสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ท่ วั ไป ได้รบั ภาระงานสอน 10
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 4 จานวน 3 ห้องเรียน เป็ นเวลาทั้งสิน้ 6 ชั่วโมง
จ านวนผู้เรี ย น 107 คน โดยเนื ้อ หาที่ ส อนส่ ว นใหญ่ เป็ นเนื ้อ หาวิ ท ยาศาสตร์ชี ว ภาพ และ
วิทยาศาสตร์กายภาพ และระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 จานวน 2 ห้องเรียน รวมเวลา 4 ชั่วโมง
จานวนผูเ้ รีย น 90 คนโดยเนื อ้ หาที่ ส อนส่วนใหญ่ เป็ น เนื อ้ หาวิท ยาศาสตร์ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม
นอกเหนือจากภาระงานสอนมีภาระงานช่วยงานสอนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ลูกเสื อ และกิจกรรม
ชุมนุม
นักศึกษา 10
เป็ นนักศึกษาหญิงสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ วั ไป ได้รบั ภาระงานสอน
10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 จานวน 2 ห้องเรียน เป็ นเวลาทัง้ สิน้ 6 ชั่วโมง
จานวนผูเ้ รียน 76 คน โดยเนือ้ หาที่สอนส่วนใหญ่เป็ นเนือ้ หาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์
กายภาพ และระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 จานวน 3 ห้องเรียน รวมเวลา 4 ชั่วโมง จานวนผูเ้ รียน
124 คนโดยเนื อ้ หาที่ สอนส่วนใหญ่ เป็ นเนื อ้ หาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์กายภาพ
นอกเหนือจากภาระงานสอนมีภาระงานช่วยงานธุรการโรงเรียนตามที่ได้รบั มอบหมาย
นักศึกษา 11
เป็ นนักศึกษาหญิ งสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ท่ วั ไป ได้รบั ภาระงานสอน 9
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จานวน 3 ห้องเรียน จานวนผูเ้ รียน 76 คน โดย
เนือ้ หาที่สอนส่วนใหญ่ เป็ นเนือ้ หาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยเนือ้ หาที่
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สอนส่วนใหญ่เป็ นเนือ้ หาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์กายภาพ นอกเหนือจากภาระงาน
สอนมีภาระงานช่วยงานธุรการโรงเรียนตามที่ได้รบั มอบหมาย
นักศึกษา 12
เป็ นนักศึกษาหญิงสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ วั ไป ได้รบั ภาระงานสอน
10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในระดับ ชั้น มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ห้องเรียน จานวน
ผูเ้ รียน 67 คน และ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 และวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 2 ห้องเรียน จานวน
ผูเ้ รียน 67 คน โดยเนือ้ หาที่สอนส่วนใหญ่เป็ นเนือ้ หาวิทยาศาสตร์กายภาพ โครงงานวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ นอกเหนือจากภาระงานสอนมีภาระงานช่วยงานธุรการโรงเรียนตามที่
ได้รบั มอบหมาย
ครูพ่เี ลีย้ ง 4
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชามัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิชาเอก
ชีววิทยา เป็ นครูชานาญการ สอนในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 มีประสบการณ์สอนมากกว่า 10
ปี และประสบการณ์เป็ นพี่เลีย้ งนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 4 ปี
อาจารย์นิเทศก์ 4
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ เป็ นอาจารย์
ประจาสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ท่ วั ไป คณะครุ ศาสตร์ มีประสบการณ์สอน ในวิชาวิธีสอน
ชี ววิท ยา วิธีสอนเคมี การจัดกิ จกรรมพัฒ นาผูเ้ รียน 3 ปี การนิ เทศนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาวิทยาศาสตร์ท่วั ไป สาขาเคมี และสาขาชีววิทยา 2 ปี
ผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ 4
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา มัธยมศึกษา (ชีววิทยา) ปริญญาโท
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ตาแหน่งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เป็ นอาจารย์ประจา
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่วั ไป คณะครุศาสตร์ มีประสบการณ์สอน 9 ปี การนิเทศ 7 ปี
2. การด าเนิ น การอบรมการใช้ รู ป แบบการนิ เทศที่ ผู้ วิจั ย พั ฒ นาขึ้น และการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุ กในวิชาวิทยาศาสตร์
ขัน้ ตอนของการดาเนินการอบรมนีเ้ ป็ นกระบวนการในขัน้ ที่ 2 ตามรูปแบบการนิเทศที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึน้ เรียกขัน้ ตอนนีว้ ่า ขัน้ การเตรียมนิเทศ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความรู ค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุ ก และการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศที่ผวู้ ิจยั พัฒนา
ขึน้ การฝึ กปฏิบตั ิการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ ให้แก่สมาชิกชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้ างวิชาชีพทัง้ 4 ชุมชน ทัง้ นีก้ ารฝึ กอบรมใช้เวลาทัง้ สิน้ 3 วัน มีทงั้ การให้ความรูภ้ าคทฤษฎี
และการฝึ ก การจัด กิ จ กรรมการเรีย นรู แ้ ละการนิ เทศในภาคปฏิ บัติ โดยผู้วิจัย แบ่งเนื อ้ หา และ
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กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการออกเป็ น 3 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 การจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก
ในวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 รูปแบบการนิเทศตามชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับการ
พัฒนาบทเรียนร่วมกัน และหน่วยที่ 3 การฝึ กประสบการณ์การจัดการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์และ
การนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศตามแนวคิด ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน ซึง่ เนือ้ หาและกิจกรรมการอบรมทัง้ 3 หน่วยสามารถสรุปได้ดงั นี ้
หน่วยที่ 1 การจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุ กในวิชาวิทยาศาสตร์
เนือ้ หา และกิจกรรมในหน่วยนีเ้ ป็ นการสร้างความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและ
หลักการเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์ แนวทางการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู ้ การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และแนวทางการประเมิน แผนการ
จัดการเรียนรู ้
ในหน่วยที่ 1 นี ้ มีการฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรม การวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิง
รุ กในวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพได้รว่ มปรึกษาหารือกัน
เพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้ และเป็ นการประเมิน
ความรู ค้ วามเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนรู ้ และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ และการเขียนการ
จัดการเรียนรูข้ องสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
หน่ วยที่ 2 การนิ เทศตามชุ ม ชนแห่งการเรี ย นรู้ ท างวิช าชีพ ร่ วมกั บ การพั ฒ นา
บทเรียนร่วมกัน
เนือ้ หา และกิจกรรมในหน่วยนีเ้ กี่ยวข้องกับแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ
แนวคิดการพัฒ นาบทเรียนร่วมกัน มีการนาเสนอรู ปแบบการนิ เทศตามแนวคิดชุมชนแห่ งการ
เรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู ้
ร่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สมาชิกในชุมชนแห่งการ
เรียนรู ท้ างวิชาชีพ มองเห็ น ภาพการทางานตามรู ปแบบการนิ เทศที่ ผูว้ ิจัยพัฒ นาขึน้ และเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนในการทางานร่วมกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
ในหน่วยนีจ้ ะมีกิจกรรมกลุ่มการระดมสมองเพื่อสร้างผังความคิดสรุ ปสิ่งที่ได้เรียนรู ้
จากรู ปแบบการนิ เทศตามแนวคิดชุมชนแห่ งการเรียนรู ท้ างวิชาชี พร่วมกับการพัฒ นาบทเรียน
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก เพื่อประเมินความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการดาเนินงานตามรูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับ
การพัฒ นาบทเรีย นร่ว มกัน เพื่ อ ส่ง เสริม ความสามารถในการจัด การเรีย นรู ร้ ่ว มกัน เชิ งรุ ก ของ
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
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หน่วยที่ 3 การฝึ กประสบการณ์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการนิเทศโดย
ใช้รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน
หน่วยที่ 3 นีเ้ ป็ นส่วนของการสร้างเสริมประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิง
รุกในวิชาวิทยาศาสตร์ของสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพที่เป็ นนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู และการฝึ กปฏิบตั ิการนิเทศตามรู ปแบบที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ ซึ่งการฝึ กปฏิบตั ิในครัง้ นีจ้ ะ
แบ่งผูเ้ ข้ารับการอบรมเข้ากลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพตามโรงเรียนของตนเองเพื่อปฏิบตั ิ
กิจกรรมตามขัน้ ตอนในรู ปแบบการนิเทศที่ในขัน้ ที่ 2 คือ ขัน้ ปฏิบตั ิการนิเทศ ซึ่งมีกิจกรรมย่อย
ตามลาดับดังนี ้
1. กิ จ กรรม การวิ เคราะห์ปั ญ หา และเตรีย มการออกแบบการจัด การเรีย นรู ้
ร่วมกันเชิงรุ ก ขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นขัน้ ที่นกั ศึกษาผูพ้ ฒ
ั นาบทเรียนเล่าสถานการณ์ปัญหาในการจัดการ
เรียนรู ข้ องตนเองในชั้นเรียน หรือความมุ่งหมายในการพัฒนาผูเ้ รียน และครู พ่ีเลีย้ งจะเล่าบริบท
สถานศึกษา จากนัน้ สมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ความมุ่ง
หมายในการพัฒนาผูเ้ รียน รวมทัง้ หลักสูตร หรือ เนือ้ หาที่จะสอน เพื่อนามากาหนดแนวทางการ
พัฒ นาผูเ้ รียนและวางแนวทางในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู เ้ พื่ อให้นักศึกษาผูพ้ ัฒ นา
บทเรียนนาไปสร้างแผนการจัดการเรียนรู ส้ าหรับนามาใช้ในการฝึ กปฏิบตั ิการสอนในขัน้ ต่อไป
2. กิจกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก กิจกรรมในขัน้ นีน้ กั ศึกษา
ผูพ้ ฒ
ั นาบทเรียนจะดาเนินการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูแ้ ละเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้
ในลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ีให้ผเู้ รียนได้เรียนรูผ้ ่านการทากิจกรรมการเรียนรู ร้ ว่ มกัน ซึ่ง
ขัน้ ตอนนีจ้ ะมี นักศึกษาคู่ร่วมพัฒนาบทเรียนร่วมดาเนินการในการออกแบบและเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กในรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ในกรณีของการอบรมกาหนดให้นกั ศึกษานา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ีเตรียมไว้ใช้จริงในสัปดาห์หลังจากการอบรมมาใช้ในขัน้ ตอนนีไ้ ด้)
เมื่ อ นัก ศึก ษาผู้พัฒ นาบทเรียนเขี ย นแผนการจัด การเรียนรู เ้ รีย บร้อย จากนั้น
นาเสนอแผนการจัดการเรียนรูต้ อ่ สมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ เพื่อให้สมาชิกในชุมชน
แห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้ ในองค์ประกอบต่าง ๆ ในแผนการจัดการ
เรียนรู ้ ทัง้ การกาหนดจุดประสงค์ การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผลการ
เรียนรู ้ โดยใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ พร้อมให้การชีแ้ นะ
เติม เต็ม เพื่ อเป็ น ข้อมูลให้นัก ศึกษาผูพ้ ัฒ นาบทเรียนน าไปปรับปรุ งแผนการจัดการเรียนรู เ้ พื่ อ
นาไปใช้ในการปฏิบตั ิการสอนต่อไป
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3. กิจกรรมการฝึ กปฏิบตั ิการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ร้ ว่ มกั นเชิงรุ กใน
ชัน้ เรียนของนักศึกษากิจกรรมนีเ้ ป็ นการฝึ กปฏิบตั ิการจัดการเรียนรู เ้ ชิงรุ กของนักศึกษาผูพ้ ฒ
ั นา
บทเรียน และฝึ กปฏิบตั ิการสังเกตการณ์จดั การเรียนรู ใ้ นชัน้ เรียนโดยสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ในชัน้ เรียน ซึง่ มีขนั้ ตอนการปฏิบตั ิเป็ นลาดับดังนี ้
1) นักศึกษาผูพ้ ฒ
ั นาบทเรียน จัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนตามที่ได้ออกแบบและ
สร้างแผนการจัดการเรียนรู ้ (ในการอบรมจะเป็ นการสาธิตการฝึ กปฏิบตั ิการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกัน
เชิงรุก โดยแต่ละชุมชนแห่งการเรียนรูจ้ ะคัดเลือก 1 บทเรียน มาทาการสอนสาธิต)
2) ขณะที่ นัก ศึกษาผูพ้ ัฒ นาบทเรีย น จัด การเรีย นรู ใ้ นชั้น เรียน สมาชิ ก ใน
ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ ได้แก่ ครู พ่ีเลีย้ ง นักศึกษาคู่รว่ มพัฒนาบทเรียน อาจารย์นิเทศก์
และผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ ทาการสังเกตชัน้ เรียน และ
บันทึกผลการสังเกตลงในแบบสังเกตชัน้ เรียนที่ผูว้ ิจยั พัฒนาขึน้ เพื่อนามาอภิปรายในขัน้ การปรัง
ปรุงบทเรียน
4. กิจกรรมการสะท้อนคิด และการปรับปรุงบทเรียน ที่ได้สาธิตปฏิบตั ิการจัดการ
เรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในชัน้ เรียน
1) การสะท้อนคิด กิจกรรมนีเ้ ป็ นส่วนของการสนทนากลุม่ ถึงบรรยากาศและ
ผลการสาธิ ต ปฏิ บัติ ก ารจัด การเรียนรู ร้ ่วมกัน เชิ งรุ กในชั้น เรีย นโดยนักศึก ษาผูพ้ ัฒ นาบทเรีย น
สะท้อนคิดเกี่ยวกับความสาเร็จในการจัดการเรียนรู ้ จุดเด่น จุดด้อย ปั ญหา อุปสรรคในการสอน
และสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ สะท้อนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้จากการสังเกตการสอน
จุดเด่น จุดที่ตอ้ งการการเติมเต็ม ปั ญหา อุปสรรคในการสอน พร้อมแสดงความเห็น หรือแนะนา
วิธีแก้ปัญ หา ในขัน้ นีน้ ักศึกษา ผูพ้ ัฒ นาบทเรียนจะนาข้อมูลที่ ได้ไปบันทึกท้ายแผนการจัดการ
เรียนรู ้ และการเขียนสะท้อนคิดใน PLC log book
2) การปรับปรุงบทเรียน นักศึกษาผูพ้ ฒ
ั นาบทเรียน ปรับปรุ งแผนการจัดการ
เรียนรู ต้ ามข้อเสนอแนะที่ ได้จากสมาชิกเพื่อให้ได้แผนที่ มีความสมบูรณ์ขึน้ นาข้อเสนอแนะไป
ประยุกต์กบั บทเรียนอื่นต่อไป
5. การอภิปราย ให้ขอ้ เสนอแนะ และสรุปการนิเทศ
ขัน้ ตอนนีม้ ีการดาเนินการตามลาดับดังนี ้
1. การอภิปรายประสบการณ์ท่ีได้รบั จากการฝึ กประสบการณ์การจัดการ
เรีย นรู ้ โดยนัก ศึ ก ษาผู้พัฒ นาบทเรีย นน าเสนอผลการปรับ ปรุ ง บทเรีย น ข้อ คิ ด ความรู ้ และ
ประสบการณ์ท่ีได้จากการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน และการปฏิบตั ิการสอน จาก PLC logbook
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2.การสรุปสิ่งที่ได้เรียนรูร้ ว่ มกันจากการฝึ กประสบการณ์การจัดการเรียนรู ้
โดยสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพแลกเปลี่ยนเรียนรู ใ้ ห้การปรึกษา สรุ ปผลการนิเทศ
และแนะนาเพื่อการขยายผลในการจัดการเรียนรูค้ รัง้ ต่อไป
3. การถอดบทเรีย น โดยสมาชิ ก ในชุม ชนแห่ ง การเรีย นรู ท้ างวิ ช าชี พ
ร่วมกันสรุ ปสิ่งที่ได้เรียนรู จ้ ากการอบรม และร่วมกันกาหนดแนวทางในการดาเนินงานของชุมชน
แห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพของแต่ละสถานศึกษา โดยใช้หลักการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก และ
การนิเทศตามรูปแบบที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ ร่วมกับข้อมูลบริบทของแต่ละสถานศึกษา เพื่อให้นาไปใช้
ในการทางานร่วมกันในห้องเรียนจริงต่อไป
หลังจากสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพได้รบั การฝึ กอบรมเรียบร้อย
แล้ว จะเป็ นการดาเนินการศึกษาผลของการใช้รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันในสถานศึกษา ซึง่ ผูว้ ิจยั นาเสนอผลของการศึกษาผล
ของการใช้รูปแบบที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ ในส่วนที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู ้
ร่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ท่ีได้รบั การนิเทศตามรู ปแบบที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึน้
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุ กในวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ทไี่ ด้รับการนิเทศตามรูปแบบที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึน้
ผู้วิ จัย น าเสนอผลการศึก ษาความสามารถในการจัด การเรีย นรู ร้ ่วมกัน เชิ งรุ ก ในวิช า
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาศาสตร์ท่ีได้รบั การนิเทศตามรู ปแบบที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึน้ โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุ กใน
วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ด้ า นการออกแบบเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
ผูว้ ิจยั แบ่งการนาเสนอเป็ น 2 ตอนดังรายละเอียดในข้อ 2.1.1 และ2.1.2
2.1.1 ผลการวิเคราะห์ความสามารถเฉลี่ยโดยภาพรวมในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุ กของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
ทาการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน ความสามารถในการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก ซึ่งประเมินโดยสมาชิกชุมชนแห่ง การเรียนรู ท้ างวิชาชีพ
ประกอบด้วย ครูพ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศก์ ผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ นักศึกษาคูร่ ว่ ม
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พัฒนา และนักศึกษาผูพ้ ฒ
ั นาบทเรียน (ประเมินตนเอง) เครื่องมือที่ใช้ประเมิน คือ แบบประเมิน
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กในวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งนีผ้ ลการ
วิเคราะห์แสดงดังตาราง 20
ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ความสามารถเฉลี่ยโดยภาพรวมในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้
ร่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์
ความสามารถเฉลี่ยโดยภาพรวมในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
ระดับคะแนนความสามารถ (n = 12)
ตัวชีว้ ัดความสามารถ
ในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกัน
เชิงรุ กวิชาวิทยาศาสตร์
การกาหนดจุดประสงค์

การนิเทศครั้งที่ 1
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

การนิเทศครั้งที่ 2
การ
̅
S.D.
แปล
𝐗
ผล

การนิเทศครั้งที่ 3
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

1.45

0.22

สูง

1.74

0.15

สูง

1.89

0.06

สูง

1.76

0.29

สูง

1.91

0.16

สูง

1.96

0.10

สูง

1.70

0.24

สูง

1.90

0.17

สูง

1.98

0.06

สูง

การเรียนรู ้
1. เขียนจุดประสงค์การ
เรียนรูไ้ ด้ ครบทัง้ ด้าน
ความรู ้ (K) ทักษะ (P)
เจตคติ (A)
2. เขียนจุดประสงค์การ
เรียนรูไ้ ด้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละ
ตัวชีว้ ดั ของหลักสูตร
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ตาราง 20 (ต่อ)
ระดับคะแนนความสามารถ (n = 12)
ตัวชีว้ ัดความสามารถ
ในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกัน
เชิงรุ กวิชาวิทยาศาสตร์
3. เขียนจุดประสงค์การ

การนิเทศครั้งที่ 1
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

การนิเทศครั้งที่ 2
การ
̅
S.D.
แปล
𝐗
ผล

การนิเทศครั้งที่ 3
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

0.88

0.32

ต่า

1.40

0.45

สูง

1.72

0.20

สูง

1.19

0.16

ปาน

1.58

0.20

สูง

1.86

0.15

สูง

1.19

0.49

ปาน

1.75

0.34

สูง

เรียนรู ้ และจัดกิจกรรม
การเรียนรูท้ ่ีเน้นให้ผเู้ รียน
สร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง
ผ่านการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิง
รุก
การกาหนดกิจกรรมการ
เรียนรู ้
4. กาหนดแนวทางจัด
กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดย
กระบวนการกลุม่ และ
แบ่งกลุม่ ผูเ้ รียนให้มี
ความหลากหลาย เช่น
จัดกลุม่ โดยคละเพศ คละ
ความสามารถ และความ
ถนัด

กลาง
0.44

0.32

ต่า

กลาง
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ตาราง 20 (ต่อ)
ระดับคะแนนความสามารถ (n = 12)
ตัวชีว้ ัดความสามารถ
ในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกัน
เชิงรุ กวิชาวิทยาศาสตร์
5. ออกแบบกิจกรรมการ

การนิเทศครั้งที่ 1
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

การนิเทศครั้งที่ 2
การ
̅
S.D.
แปล
𝐗
ผล

การนิเทศครั้งที่ 3
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

1.63

0.32

สูง

1.85

0.17

สูง

1.95

0.11

สูง

1.34

0.25

สูง

1.57

0.35

สูง

1.84

0.03

สูง

1.31

0.29

ปาน

1.80

0.32

สูง

1.89

0.01

สูง

1.66

0.22

สูง

1.59

0.33

สูง

1.65

0.33

สูง

1.50

0.30

สูง

เรียนรูไ้ ด้ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู ้
ตัวชีว้ ดั และจุดประสงค์
การเรียนรู ้
6. ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกได้
เหมาะสมกับเนือ้ หาที่
สอน
7. ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูไ้ ด้เหมาะสมกับ

กลาง

ลักษณะ และความสนใจ
ของผูเ้ รียน
การกาหนดสื่อการเรียนรู ้

1.27

0.20

ปาน
กลาง

8. กาหนดสื่อการจัดการ
เรียนรู ้ ได้สอดคล้องกับ
กระบวนการจัดการ
เรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก

1.19

0.28

ปาน
กลาง
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ตาราง 20 (ต่อ)
ระดับคะแนนความสามารถ (n = 12)
ตัวชีว้ ัดความสามารถ
ในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกัน
เชิงรุ กวิชาวิทยาศาสตร์
9. กาหนดเครื่องมือ

การนิเทศครั้งที่ 1
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล
1.26

0.28

สาหรับการทดลอง

ปาน

การนิเทศครั้งที่ 2
การ
̅
S.D.
แปล
𝐗
ผล

การนิเทศครั้งที่ 3
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

1.65

0.26

สูง

1.58

0.39

สูง

กลาง

วิทยาศาสตร์ได้
สอดคล้องกับ
กระบวนการจัดการ
เรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
10. กาหนดหรือ เลือก

1.35

0.32

สูง

1.67

0.34

สูง

1.68

0.39

สูง

1.40

0.26

สูง

1.78

0.14

สูง

1.80

0.21

สูง

1.69

0.31

สูง

1.83

0.25

สูง

1.89

0.15

สูง

สื่อการสอน สื่อ
เทคโนโลยี นวัตกรรมที่
จะใช้ในการจัดการเรียนรู ้
ได้อย่างเหมาะสม
การกาหนดวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู ้
11. กาหนดวิธีการ
ประเมินผลให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู ้
และตัวชีว้ ดั ของหลักสูตร
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ตาราง 20 (ต่อ)
ระดับคะแนนความสามารถ (n = 12)
ตัวชีว้ ัดความสามารถ
ในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกัน
เชิงรุ กวิชาวิทยาศาสตร์
12. กาหนดวิธีการ

การนิเทศครั้งที่ 1
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

การนิเทศครั้งที่ 2
การ
̅
S.D.
แปล
𝐗
ผล

การนิเทศครั้งที่ 3
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

1.55

0.42

สูง

1.78

0.35

สูง

1.90

0.15

สูง

1.30

0.24

ปาน

1.80

0.22

สูง

1.84

0.15

สูง

1.77

0.26

สูง

1.73

0.38

สูง

1.70

0.18

สูง

1.62

0.44

สูง

1.69

0.10

สูง

1.79

0.12

สูง

ประเมินผลด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
13. กาหนดวิธีการ
ประเมินผลด้วยวิธีการที่

กลาง

สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรูแ้ ต่ละขัน้
14. กาหนดวิธีการ

1.24

0.27

ประเมินผลด้วยวิธีการที่

ปาน
กลาง

เหมาะสมกับระดับชัน้
ของผูเ้ รียน
15. กาหนดวิธีการ

1.23

0.31

ประเมินผลด้วยวิธีการที่

ปาน
กลาง

เหมาะสมกับ
ความสามารถและความ
ถนัดของผูเ้ รียน
เฉลี่ยโดยภาพรวม

1.33

0.30

ปาน
กลาง
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จากตาราง 20 แสดงให้เห็นว่า คะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์เฉลี่ยโดยภาพรวมในการ
นิเทศครัง้ ที่ 1 อยูใ่ นระดับปานกลาง (𝐗̅ = 1.33, S.D. = 0.30) ในการนิเทศครัง้ ที่ 2 อยูใ่ นระดับสูง
(𝐗̅ = 1.69, S.D. = 0.10) และในการนิ เทศครัง้ ที่ 3 อยู่ในระดับ สูง (𝐗̅ = 1.79, S.D. = 0.12)
และระดับคะแนนความสามารถรายด้านประกอบด้วย
ด้านการกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู ใ้ นการนิเทศครัง้ ที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง
(𝐗̅ = 1.45, S.D. = 0.22) ในการนิเทศครัง้ ที่ 2 อยู่ในระดับสูง (𝐗̅ = 1.74, S.D. = 0.15) และใน
การนิเทศครัง้ ที่ 3 อยูใ่ นระดับสูง (𝐗̅ = 1.89, S.D. = 0.06)
ด้านการกาหนดกิจกรรมการเรียนรู ใ้ นการนิเทศครัง้ ที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง
(𝐗̅ = 1.19, S.D. = 0.16) ในการนิเทศครัง้ ที่ 2 อยู่ในระดับสูง (𝐗̅ = 1.58, S.D. = 0.15) และใน
การนิเทศครัง้ ที่ 3 อยูใ่ นระดับสูง (𝐗̅ = 1.86, S.D. = 0.15)
ด้า นการก าหนดสื่ อ การเรีย นรู ้ใ นการนิ เทศครั้ง ที่ 1 อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง
(𝐗̅ = 1.27, S.D. = 0.20) ในการนิเทศครัง้ ที่ 2 อยู่ในระดับสูง (𝐗̅ = 1.66, S.D. = 0.22) และใน
การนิเทศครัง้ ที่ 3 อยูใ่ นระดับสูง (𝐗̅ = 1.59, S.D. = 0.33)
ด้านการกาหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู ้ในการนิเทศครัง้ ที่ 1 อยู่ในระดับ
ปานกลาง (𝐗̅ = 1.40, S.D. = 0.26) ในการนิ เทศครัง้ ที่ 2 อยู่ในระดับ สูง (𝐗̅ = 1.78, S.D. =
0.14) และในการนิเทศครัง้ ที่ 3 อยูใ่ นระดับสูง (𝐗̅ = 1.80, S.D. = 0.21)
2.1.2 ผลการวิ เคราะห์ค วามสามารถในการเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้
ร่วมกันเชิงรุ กของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ รายบุคคล
ผูว้ ิจยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ความสามารถของนักศึกษา 12 คน โดยแบ่งการ
นาเสนอออกเป็ นความสามารถด้านต่าง ๆ ที่ เป็ นองค์ประกอบของความสามารถในการเขียน
แผนการจัด การเรีย นรู ต้ ามล าดับ ดังนี ้ 1) ด้านการก าหนดจุด ประสงค์ก ารเรีย นรู ้ 2) ด้านการ
กาหนดกิจกรรมการเรียนรู ้ 3) ด้านการกาหนดสื่อการเรียนรู ้ 4) ด้านการกาหนดวิธีการประเมินผล
การเรียนรู ้
2.1.2.1 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกัน
เชิ ง รุ ก ด้า นการก าหนดจุด ประสงค์ก ารเรีย นรู ้ท าการวิเคราะห์โดยการหาค่า เฉลี่ ย ของผลการ
ประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกด้านการกาหนดจุดประสงค์
การเรียนรู ้ ซึง่ ประเมินโดยสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ประกอบด้วย ครูพ่เี ลีย้ ง อาจารย์
นิเทศก์ ผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ นักศึกษาคู่รว่ มพัฒนา และนักศึกษาผูพ้ ฒ
ั นา
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บทเรีย น (ประเมิ น ตนเอง) เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ป ระเมิ น คื อ แบบประเมิ น ความสามารถในการเขี ย น
แผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์ ทัง้ นีผ้ ลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง 21
ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกด้านการ
กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู ข้ องนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์รายกรณี
ระดับคะแนนความสามารถ
ตัวชีว้ ัดความสามารถ
ในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุ ก
ในวิชาวิทยาศาสตร์ด้าน
การกาหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้

กระบวนการนิเทศครั้งที่
1
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
2
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
3
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

ครูแตงกวา

1.06

1.80

0.16

สูง

1.88

0.19

สูง

1.93

0.20

สูง

1.86

0.23

สูง

1.58

0.46

สูง

1.88

0.19

สูง

0.23

ปาน
กลาง

ครูแก้ว

1.20

0.59

ปาน
กลาง

ครูเปรียว

1.33

0.72

ปาน
กลาง

ครูกงุ้

1.66

0.33

สูง

1.88

0.56

สูง

2.00

0.00

สูง

ครูกระแต

1.53

0.64

สูง

1.77

0.50

สูง

2.00

0.00

สูง

ครูกาน

1.50

0.43

สูง

1.91

0.50

สูง

1.91

0.14

สูง

ครูเนย

1.66

0.57

สูง

1.66

0.42

สูง

1.88

0.19

สูง

ครูแป๊ บ

1.58

0.28

สูง

1.83

0.00

สูง

1.88

0.19

สูง

ครูแพรว

1.66

0.33

สูง

1.66

0.71

สูง

1.88

0.19

สูง
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ตาราง 21 (ต่อ)
ระดับคะแนนความสามารถ
ตัวชีว้ ัดความสามารถ
ในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุ ก
ในวิชาวิทยาศาสตร์ด้าน
การกาหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้

กระบวนการนิเทศครั้งที่
1
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
2
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
3
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

ครูจ๋มุ

1.66

0.57

สูง

1.60

0.20

สูง

1.86

0.00

สูง

ครูบ๋มิ

1.44

0.96

สูง

1.44

0.47

สูง

1.77

0.32

สูง

ครูรตั น์

1.11

0.30

ปาน

1.66

0.02

สูง

1.80

0.20

สูง

กลาง

จากตาราง 21 นัก ศึก ษาทั้ง 12 คนมี ค วามสามารถในการเขี ย นแผนการจัด การ
เรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก ด้านการกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้ โดยในการนิเทศครัง้ ที่ 1 มีนกั ศึกษามี
ความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง 4 คน และระดับสูง 8 คน ส่วนในการนิเทศครัง้ ที่ 2 และ 3
นักศึก ษาทุก คนมี ความสามารถในระดับ สูง ทั้งนี ้ จากการพิ จารณามี ลักษณะของการพัฒ นา
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กด้านการกาหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู ้ ใน 2 กลุม่ คือ
1) กลุ่ ม ที่ 1 นั ก ศึ ก ษ าจ าน วน 4 (ร้อ ยละ 36) มี การเป ลี่ ย น แป ลงจาก
ความสามารถระดับปานกลางในการนิเทศครัง้ ที่ 1 เป็ นความสามารถระดับสูงในการนิเทศครัง้ ที่ 2
และ 3 โดยนักศึกษาที่มีคะแนนความสามารถมีการเปลี่ยนแปลงสูงสุดในกลุ่มนีค้ ือ นักศึกษา 1
โดยในการนิเทศครัง้ ที่ 1 อยูใ่ นระดับปานกลาง (𝐗̅ = 1.06, S.D. = 0.23) ในการนิเทศครัง้ ที่ 2 อยู่
ในระดับสูง (𝐗̅ = 1.80, S.D. = 0.16) และในการนิเทศครัง้ ที่ 3 อยู่ในระดับสูง (𝐗̅ = 1.88, S.D.
= 0.19)
2) กลุ่ม ที่ 1 นัก ศึกษาจานวน 8 (ร้อยละ 64) มี ค วามสามารถระดับ สูงในการ
นิเทศครัง้ ทัง้ 3 ครัง้ โดยนักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดในกลุม่ นีไ้ ด้แก่ นักศึกษา 6 โดยในการนิเทศครัง้
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ที่ 1 อยู่ในระดับ สูง (𝐗̅ = 1.50 S.D. = 0.43) ในการนิ เทศครัง้ ที่ 2 อยู่ในระดับ สูง (𝐗̅ = 1.91,
S.D. = 0.50) และในการนิเทศครัง้ ที่ 3 อยูใ่ นระดับสูง (𝐗̅ = 1.91, S.D. = 0.14)
ทัง้ นีก้ ารเปลี่ยนแปลงระดับความสามารถแสดงดังภาพประกอบ 15
การนิเทศครัง้ ที่ 1 → การนิเทศครัง้ ที่ 2

→

การนิเทศครัง้ ที่ 3

กลุม่ ที่ 1

ปานกลาง

→

สูง

→

สูง

กลุม่ ที่ 2

สูง

→

สูง

→

สูง

ภาพประกอบ 14 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้
ด้านการกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้
2.1.2.2 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกัน
เชิงรุกด้านการกาหนดกิจกรรมการเรียนรู ้
ทาการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน ความสามารถในการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกด้านการกาหนดกิจกรรมการเรียนรู ้ ซึง่ ประเมินโดยสมาชิก
ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ ประกอบด้วย ครู พ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศก์ ผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการ
เรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ นักศึกษาคู่รว่ มพัฒนา และนักศึกษาผูพ้ ฒ
ั นาบทเรียน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
คือแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
ทัง้ นีผ้ ลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง 22
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ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกด้านการ
กาหนดกิจกรรมการเรียนรู ข้ องนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์รายบุคคล
ระดับคะแนนความสามารถ (n = 12)
ตัวชีว้ ัดความสามารถ
ในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุ ก
ในวิชาวิทยาศาสตร์ด้าน
การกาหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้

กระบวนการนิเทศครั้งที่
1
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
2
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
3
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

ครูแตงกวา

1.25

1.60

0.16

สูง

2.00

0.00

สูง

1.50

0.2

ปาน

1.95

0.1

สูง

2.00

0.00

สูง

1.58

0.41

สูง

0.19

ปาน
กลาง

ครูแก้ว

1.40

0.23

ปาน
กลาง

ครูเปรียว

1.00

0.40

ต่า

กลาง
1.29

0.46

ปาน
กลาง

ครูกงุ้

1.25

0.73

ปาน

1.41

0.56

กลาง
ครูกระแต

1.35

0.55

ปาน

ปาน
กลาง

1.58

0.50

สูง

1.91

0.16

สูง

1.75

0.50

สูง

1.93

0.12

สูง

1.60

0.42

สูง

2.00

0.00

สูง

กลาง
ครูกาน

1.12

0.75

ปาน
กลาง

ครูเนย

1.12

0.59

ปาน
กลาง
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ตาราง 22 (ต่อ)
ระดับคะแนนความสามารถ (n = 12)
ตัวชีว้ ัดความสามารถ
ในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุ ก
ในวิชาวิทยาศาสตร์ด้าน
การกาหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้

กระบวนการนิเทศครั้งที่
1
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
2
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
3
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

ครูแป๊ บ

1.29

2.00

0.00

สูง

1.88

0.19

สูง

1.54

0.71

สูง

1.75

0.31

สูง

1.33

0.47

ปาน

1.58

0.00

สูง

0.57

ปาน
กลาง

ครูแพรว

1.45

0.70

ปาน
กลาง

ครูจ๋มุ

1.00

0.81

ต่า

กลาง
ครูบ๋มิ

1.00

0.39

ต่า

1.78

0.02

สูง

1.90

0.41

สูง

ครูรตั น์

1.04

0.19

ปาน

1.75

0.16

สูง

2.00

0.11

สูง

กลาง

จากตาราง 22 นัก ศึก ษาทั้ง 12 คนมี ความสามารถในการเขี ย นแผนการจัด การ
เรียนรู ร้ ่วมกัน เชิงรุ กด้านการกาหนดกิ จกรรมการเรียนรู ้ โดยในการนิเทศครัง้ ที่ 1 มี นักศึกษามี
ความสามารถอยูใ่ นระดับปานกลาง 9 คน และระดับต่า 3 คน ส่วนในการนิเทศครัง้ ที่ 2 นักศึกษามี
ความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง 4 คน และระดับสูง 8 คน และ ในการนิเทศครัง้ ที่ 3 นักศึกษา
ทุกคนมีความสามารถในระดับสูง ทัง้ นี ้ จากการพิจารณามีลกั ษณะของการพัฒนาความสามารถ
ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกด้านการกาหนดกิจกรรมการเรียนรู ้ ใน 3 กลุม่ คือ
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1) นักศึกษาจานวน 5 (ร้อยละ 58) มีการเปลี่ยนแปลงจากความสามารถระดับ
ปานกลางในการนิ เทศครัง้ ที่ 1 เป็ น ความสามารถระดับ สูง ในการนิ เทศครัง้ ที่ 2 และ 3 โดย
นักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดในกลุม่ นีไ้ ด้แก่
2) นักศึกษาจานวน 3 (ร้อยละ 17) มีการเปลี่ยนแปลงจากความสามารถระดับ
ปานกลางในการนิเทศครัง้ ที่ 1 และ2 เป็ นความสามารถระดับสูงในการนิเทศครัง้ ที่ 3
3) นักศึกษาจานวน 3 (ร้อยละ 17) มีการเปลี่ยนแปลงจากความสามารถระดับ
ต่าในการนิเทศครัง้ ที่ 1 ความสามารถระดับปานกลางในการนิเทศครัง้ ที่ 2 และเป็ นความสามารถ
ระดับสูงในการนิเทศครัง้ ที่ 3
4) นักศึกษาจานวน 1 (ร้อยละ 8) มีความสามารถระดับต่าเมื่อได้รบั การนิเทศ
ครัง้ ที่ 1 และมีความสามารถระดับสูงในการนิเทศครัง้ ที่ 2 และ 3
นักศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถสูงสุดคือ นักศึกษา 11 โดยในการนิเทศ
ครัง้ ที่ 1 อยู่ในระดับต่า (𝐗̅ = 1.00, S.D. = 0.39) ในการนิเทศครัง้ ที่ 2 อยู่ในระดับปานกลาง (𝐗̅
= 1.78, S.D. = 0.02) และในการนิเทศครัง้ ที่ 3 อยูใ่ นระดับสูง (𝐗̅ = 1.90, S.D. = 0.41)
ทัง้ นีก้ ารเปลี่ยนแปลงระดับความสามารถแสดงดังภาพประกอบ 16
การนิเทศครัง้ ที่1

การนิเทศครัง้ ที่ 2

ก ารนิ เท ศ ค รั้ ง ที่

กลุม่ ที่ 1

ปานกลาง

→

สูง

→

สูง

กลุม่ ที่ 2

ปานกลาง

→

ปานกลาง

→

สูง

กลุม่ ที่ 3

ต่า

→

ปานกลาง

→

สูง

กลุม่ ที่ 4

ต่า

→

สูง

→

สูง

ภาพประกอบ 15 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูด้ า้ น
การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู ้

3
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2.1.2.3 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกัน
เชิงรุกด้านการกาหนดสื่อการเรียนรู ้
ทาการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน ความสามารถในการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กด้านการกาหนดสื่อการเรียนรู ้ ซึ่งประเมินโดยสมาชิก
ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ ประกอบด้วย ครู พ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศก์ ผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการ
เรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ นักศึกษาคู่ร่วมพัฒนา และนักศึกษาผูพ้ ฒ
ั นาบทเรียน เครื่องมื อที่ใช้ประเมิน
คือแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
ทัง้ นีผ้ ลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง 23
ตาราง 23 การวิเคราะห์ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกด้านการ
กาหนดสื่อการเรียนรูข้ องนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์รายบุคคล
ระดับคะแนนความสามารถ
ตัวชีว้ ัดความสามารถ
ในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุ ก
ในวิชาวิทยาศาสตร์ด้าน
การกาหนดสือ่ การเรียนรู้

กระบวนการนิเทศครั้งที่
1
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
2
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
3
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

ครูแตงกวา

1.20

1.80

0.20

สูง

1.00

0.00

ต่า

1.66

0.41

สูง

1.66

0.30

สูง

1.50

0.25

สูง

1.00

0.00

ต่า

1.77

0.19

สูง

1.88

0.19

สูง

0.20

ปาน
กลาง

ครูแก้ว

1.20

0.40

ปาน
กลาง

ครูเปรียว

1.16

0.144

ปาน
กลาง

ครูกงุ้

1.33

0.33

ปาน
กลาง
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ตาราง 23 (ต่อ)
ระดับคะแนนความสามารถ
ตัวชีว้ ัดความสามารถ
ในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุ ก
ในวิชาวิทยาศาสตร์ด้าน
การกาหนดสือ่ การเรียนรู้

กระบวนการนิเทศครั้งที่
1
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
2
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
3
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

ครูกระแต

1.46

1.77

0.19

สูง

1.66

0.33

สูง

1.75

0.25

สูง

1.83

0.14

สูง

1.33

0.38

ปาน

1.88

0.19

สูง

0.11

ปาน
กลาง

ครูกาน

1.25

0.25

ปาน
กลาง

ครูเนย

1.50

0.25

ปาน
กลาง

กลาง

ครูแป๊ บ

1.58

0.144

สูง

2.00

0.00

สูง

1.77

0.19

สูง

ครูแพรว

1.44

0.19

ปาน

1.66

0.33

สูง

1.66

0.33

สูง

1.22

0.19

ปาน

1.33

0.00

ปาน

กลาง
ครูจ๋มุ

1.00

0.50

ต่า

กลาง
ครูบ๋มิ

1.22

0.19

ปาน

กลาง

1.80

0.20

สูง

1.80

0.20

สูง

1.80

0.20

สูง

1.00

0.00

ต่า

กลาง
ครูรตั น์

0.88

0.19

ต่า
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จากตาราง 23 นัก ศึก ษาทั้ง 12 คนมี ค วามสามารถในการเขี ย นแผนการจัด การ
เรี ย นรู ร้ ่ว มกั น เชิ ง รุ ก ด้า นการก าหนดสื่ อ การเรี ย นรู ้ โดยในการนิ เทศครั้ง ที่ 1 มี นั ก ศึ ก ษามี
ความสามารถอยูใ่ นระดับสูง 1 คน ระดับปานกลาง 7 คน และระดับต่า 3 คน ส่วนในการนิเทศครัง้
ที่ 2 มีนกั ศึกษามีความสามารถอยู่ในระดับสูง 10 คน ระดับปานกลาง 2 คน และ ในการนิเทศครัง้
ที่3 มีนกั ศึกษามีความสามารถอยูใ่ นระดับสูง 8 คน ระดับปานกลาง 1 คน และระดับต่า 3 คน ทัง้ นี ้
จากการพิจารณามีลกั ษณะของการพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกัน
เชิงรุกด้านการกาหนดสื่อการเรียนรู ้ ใน 6 กลุม่ คือ
1) กลุ่ ม ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาจ านวน 6 คน (ร้อ ยละ 50) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจาก
ความสามารถระดับปานกลางในการนิเทศครัง้ ที่ 1 เป็ นความสามารถระดับสูงในการนิเทศครัง้ ที่ 2
และ 3
2) กลุ่ ม ที่ 2 นั ก ศึ ก ษ าจ านวน 2 คน (ร้อ ยละ 16) ของนั ก ศึ ก ษ า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงจากความสามารถระดับปานกลางในการนิเทศครัง้ ที่ 1 เป็ นความสามารถระดับสูงใน
การนิเทศครัง้ ที่ 2 เปลี่ยนแปลงเป็ นระดับต่า ในการนิเทศครัง้ ที่ 3
3) กลุ่ ม ที่ 3 นั ก ศึ ก ษาจ านวน 1 คน (ร้อ ยละ 8) ของนั ก ศึ ก ษา มี ร ะดั บ
ความสามารถระดับสูงตัง้ แต่ในการนิเทศครัง้ ที่1
4) กลุ่มที่ 4 นักศึกษาจานวน 1 คน (ร้อยละ 8) ของนักศึกษา มีความสามารถ
ระดับต่ าเมื่ อได้รบั การนิ เทศครัง้ ที่ 1 และมี ความสามารถระดับ สูงในการนิ เทศครัง้ ที่ 2 และ มี
ความสามารถระดับสูงในการนิเทศครัง้ ที่ 3
5) กลุ่มที่ 5 นักศึกษาจานวน 1 คน (ร้อยละ 8) ของนักศึกษา มีความสามารถ
ระดับต่ าเมื่ อได้รบั การนิ เทศครัง้ ที่ 1 และมี ความสามารถระดับ สูงในการนิ เทศครัง้ ที่ 2 และ มี
ความสามารถระดับต่าในการนิเทศครัง้ ที่ 3
6) กลุ่มที่ 6 นักศึกษาจานวน 1 คน (ร้อยละ 8) ของนักศึกษา มีความสามารถ
ระดับปานกลางเมื่อได้รบั การนิเทศครัง้ ที่ 1 และมีความสามารถระดับปานกลางในการนิเทศครัง้ ที่
2 และ3
นักศึกษาที่มีคะแนนความสามารถมีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด คือ นักศึกษา 4 โดยใน
การนิ เทศครัง้ ที่ 1 อยู่ในระดับ ปานกลาง (𝐗̅ = 1.33, S.D. = 0.33) ในการนิ เทศครัง้ ที่ 2 อยู่ใน
ระดับสูง (𝐗̅ = 1.77, S.D. = 0.19) และในการนิเทศครัง้ ที่ 3 อยู่ในระดับสูง (𝐗̅ = 1.88, S.D. =
0.19)
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ทัง้ นีก้ ารเปลี่ยนแปลงระดับความสามารถแสดงดังภาพประกอบ 17

การนิเทศครัง้ ที่1

การนิเทศครัง้ ที่ 2

ก ารนิ เท ศ ค รั้ ง ที่

กลุม่ ที่ 1

ปานกลาง

→

สูง

→

สูง

กลุม่ ที่ 2

ปานกลาง

→

สูง

→

ต่า

กลุม่ ที่ 3

สูง

→

สูง

→

สูง

กลุม่ ที่ 4

ต่า

→

สูง

→

สูง

กลุม่ ที่ 5

ต่า

→

สูง

→

ต่า

กลุม่ ที่ 6

ปานกลาง

→

ปานกลาง

→

ปานกลาง

3

ภาพประกอบ 16 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้
ด้านการกาหนดสื่อการเรียนรู ้
2.1.2.4 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกัน
เชิงรุกด้านการกาหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู ้
ทาการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน ความสามารถในการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุกด้านการกาหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู ้ ซึ่งประเมิน
โดยสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ ประกอบด้วย ครู พ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศก์ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
การจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ นักศึกษาคูร่ ว่ มพัฒนา และนักศึกษาผูพ้ ฒ
ั นาบทเรียน เครือ่ งมือที่ใช้
ประเมิน คือแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กในวิชา
วิทยาศาสตร์ ทัง้ นีผ้ ลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง 24
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ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกด้านการ
กาหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
รายบุคคล
ระดับคะแนนความสามารถ
ตัวชีว้ ัดความสามารถ
ในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุ ก
ในวิชาวิทยาศาสตร์ด้าน
การกาหนดวิธกี าร
ประเมินผล
การเรียนรู้

กระบวนการนิเทศครั้งที่
1
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
2
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
3
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

ครูแตงกวา

1.06

1.80

1.40

0.14

ปาน

0.20

สูง

0.36

กลาง
ครูแก้ว

1.20

0.08

ปาน

ปาน
กลาง

2.00

0.00

สูง

1.88

0.10

สูง

1.50

0.25

ปาน

1.40

0.36

ปาน

กลาง
ครูเปรียว

1.33

0.27

ปาน
กลาง

กลาง

กลาง

ครูกงุ้

1.66

0.36

สูง

1.66

0.40

สูง

1.93

0.14

สูง

ครูกระแต

1.53

0.17

สูง

1.80

0.29

สูง

1.93

0.14

สูง

ครูกาน

1.50

0.28

ปาน

1.90

0.13

สูง

1.95

0.11

สูง

กลาง
ครูเนย

1.66

0.27

สูง

1.90

0.13

สูง

1.86

0.18

สูง

ครูแป๊ บ

1.58

0.13

สูง

1.90

0.22

สูง

2.00

0.00

สูง

ครูแพรว

1.66

0.27

สูง

1.66

0.23

สูง

1.86

0.18

สูง
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ตาราง 24 (ต่อ)
ระดับคะแนนความสามารถ
ตัวชีว้ ัดความสามารถ
ในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุ ก
ในวิชาวิทยาศาสตร์ด้าน
การกาหนดวิธกี าร
ประเมินผล
การเรียนรู้

กระบวนการนิเทศครั้งที่
1
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
2
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
3
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

ครูจ๋มุ

1.66

0.27

สูง

1.73

0.36

สูง

1.73

0.43

สูง

ครูบ๋มิ

1.44

0.54

ปาน

1.72

0.10

สูง

1.92

0.10

สูง

1.80

0.20

สูง

1.40

0.36

ปาน

กลาง
ครูรตั น์

1.11

0.27

ปาน
กลาง

จากตาราง 24 นัก ศึก ษาทั้ง 12 คนมี ค วามสามารถในการเขี ย นแผนการจัด การ
เรีย นรู ร้ ่ว มกัน เชิ ง รุ ก ด้า นการก าหนดวิธีก ารประเมิ น ผลการเรีย นรู ้ โดยในการนิ เทศครัง้ ที่ 1 มี
นักศึกษามีความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง 6 คน และระดับสูง 6 คน ส่วนในการนิเทศครัง้ ที่ 2
นักศึกษามีความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง 1 คน และระดับสูง 11 คน และ ในการนิเทศครัง้ ที่
3 นัก ศึก ษาทุก คนมี ความสามารถในระดับ ปานกลาง 3 คน และระดับ สูง 9 คน ทั้งนี ้ จากการ
พิจารณามีลกั ษณะของการพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก
ด้านการกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้ ใน 4 กลุม่ คือ
1) กลุ่ ม ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาจ านวน 3 คน (ร้อ ยละ 25) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจาก
ความสามารถระดับปานกลางในการนิเทศครัง้ ที่ 1 เป็ นความสามารถระดับสูงในการนิเทศครัง้ ที่ 2
และ 3
2) กลุ่ ม ที่ 2 นั ก ศึ ก ษาจ านวน 2 คน (ร้อ ยละ 17) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจาก
ความสามารถระดับปานกลางในการนิเทศครัง้ ที่ 1 เป็ นความสามารถระดับสูงในการนิเทศครัง้ ที่ 2
และ เปลี่ยนแปลงเป็ นระดับปานกลาง ในการนิเทศครัง้ ที่ 3

กลาง
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3) กลุม่ ที่ 3 นักศึกษาจานวน 1 คน (ร้อยละ 8) มีระดับความสามารถระดับปาน
กลางตัง้ แต่ในการนิเทศครัง้ ที่1 จนถึงการนิเทศครัง้ ที่ 3
4) กลุ่มที่ 4 นักศึกษาจานวน 6 คน (ร้อยละ 50) ของนักศึกษา มีความสามารถ
ระดับสูงตัง้ แต่ในการนิเทศครัง้ ที่ 1- 3
นักศึกษาที่มีคะแนนความสามารถมีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด คือ นักศึกษา 2 โดยใน
การนิ เทศครัง้ ที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง (𝐗̅ = 1.20, S.D. = 0.08) ในการนิ เทศครัง้ ที่ 2 อยู่ใน
ระดับสูง (𝐗̅ = 2.00, S.D. = 0.00) คะแนนเฉลี่ย 2.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 และในการ
นิเทศครัง้ ที่ 3 อยูใ่ นระดับสูง (𝐗̅ = 1.88, S.D. = 0.10)
ทัง้ นีก้ ารเปลี่ยนแปลงระดับความสามารถแสดงดังภาพประกอบ 18
การนิเทศครัง้ ที่1

การนิเทศครัง้ ที่ 2

ก ารนิ เท ศ ค รั้ ง ที่

กลุม่ ที่ 1

ปานกลาง

→

สูง

→

ปานกลาง

กลุม่ ที่ 2

ปานกลาง

→

ปานกลาง

→

ปานกลาง

กลุม่ ที่ 3

สูง

→

สูง

→

สูง

กลุม่ ที่ 4

สูง

→

สูง

→

สูง

3

ภาพประกอบ 17 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูด้ า้ น
การกาหนดวิธีการประเมินผลผูเ้ รียน
2.2 ผลการวิเคราะห์ค วามสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เชิ งรุ ก ในวิช า
วิทยาศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของนั กศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์
ผูว้ ิจยั แบ่งการนาเสนอเป็ น 2 ตอนดังรายละเอียดในข้อ 2.2.1 และ2.2.2
2.2.1 ผลการวิเคราะห์ความสามารถเฉลี่ยโดยภาพรวมในการจัดการเรียนรู ใ้ นชั้น
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
ทาการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความสามารถในการจัดการ
เรียนรู ใ้ นชัน้ เรียน ซึ่งประเมินโดยสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ ประกอบด้วย ครู พ่ีเลีย้ ง
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อาจารย์นิเทศก์ ผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ นักศึกษาคู่ร่ วมพัฒนา และนักศึกษา
ผูพ้ ัฒ นาบทเรียน เครื่องมือที่ ใช้ประเมิน คือ แบบสังเกตชั้นเรียน ทั้งนี ผ้ ลการวิเคราะห์แสดงดัง
ตาราง 25
ตาราง 25 ผลการวิเคราะห์ความสามารถเฉลี่ยโดยภาพรวมในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกใน
วิชาวิทยาศาสตร์ดา้ นการจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์
ระดับคะแนนความสามารถ (n=12)
ตัวชีว้ ัดความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันเชิงรุ กในวิชา
วิทยาศาสตร์
1. ความรูค้ วามเข้าใจทาง

กระบวนการนิเทศครั้งที่
1
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
2
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
3
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

1.19

1.63

0.08

สูง

1.79

0.18

สูง

1.75

0.17

สูง

1.87

0.19

สูง

1.73

0.19

สูง

1.90

0.17

สูง

0.52

วิทยาศาสตร์
1.1 อธิบายหรือสอดแทรก

กลาง
1.16

0.35

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้
1.2 อธิบายหลักการ ทฤษฎี
มโนทัศน์ กฎเกณฑ์ เนือ้ หา
สาระทางวิทยาศาสตร์ได้

ปาน

ปาน
กลาง

1.22

0.62

ปาน
กลาง
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ตาราง 25 (ต่อ)
ระดับคะแนนความสามารถ (n=12)
ตัวชีว้ ัดความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันเชิงรุ กในวิชา
วิทยาศาสตร์
1.3 อธิบายกระบวนการสืบ

กระบวนการนิเทศครั้งที่
1
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
2
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
3
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

1.18

1.51

0.17

สูง

1.59

0.45

สูง

1.73

0.16

สูง

1.83

0.12

สูง

1.64

0.42

สูง

1.84

0.16

สูง

1.58

0.10

สูง

1.83

0.27

สูง

0.76

เสาะหาความรูท้ าง

ปาน
กลาง

วิทยาศาสตร์ได้ ประกอบด้วย
การสังเกต การกาหนดปั ญหา
การตัง้ สมมติฐาน การ
วางแผนการการรวบรวม
ข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การ
สรุปและสร้างคาอธิบาย
2. ความสามารถในการ

1.35

0.31

จัดการเรียนรู ้
2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้

ปาน
กลาง

1.29

0.40

ผูเ้ รียนสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง

ปาน
กลาง

ด้วยการร่วมมือปฏิบตั ิ
กิจกรรมการเรียนรูเ้ ป็ นกลุม่
2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้
ตรงตามขัน้ ตอนระบุไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู ้

1.43

0.32

ปาน
กลาง
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ตาราง 25 (ต่อ)
ระดับคะแนนความสามารถ (n=12)
ตัวชีว้ ัดความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันเชิงรุ กในวิชา
วิทยาศาสตร์
2.3 เตรียมและใช้ สื่อการ

กระบวนการนิเทศครั้งที่
1
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
2
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
3
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

1.27

1.71

0.21

สูง

1.89

0.15

สูง

1.65

0.21

สูง

1.89

0.15

สูง

1.82

0.24

สูง

1.83

0.18

สูง

1.83

0.30

สูง

1.86

0.27

สูง

1.89

0.18

สูง

1.69

0.35

สูง

0.42

เรียนรู ้ หรือเครื่องมือสาหรับ

ปาน
กลาง

การทดลองวิทยาศาสตร์ได้
ถูกต้องเหมาะสม
2.4 ใช้เทคโนโลยีในการ

1.33

0.45

จัดการเรียนการสอนได้

ปาน
กลาง

ถูกต้องตามหลักการจัดกา
เรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
2.5 อธิบายขัน้ ตอนการทา

1.44

0.30

กิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้ชดั เจน
2.6 ใช้คาถามกระตุน้ การคิด

ปาน
กลาง

1.23

0.65

และตรวจสอบความเข้าใจ

ปาน
กลาง

ของผูเ้ รียน
2.7 อานวยความสะดวกใน
การปฏิบตั ิกิจกรรมการเรียนรู ้
ของเรียน การอภิปราย การ
สรุปบทเรียน

1.42

0.32

ปาน
กลาง
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ตาราง 25 (ต่อ)
ระดับคะแนนความสามารถ (n=12)
ตัวชีว้ ัดความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันเชิงรุ กในวิชา
วิทยาศาสตร์
2.8 ตอบคาถามหรือข้อสงสัย

กระบวนการนิเทศครั้งที่
1
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
2
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
3
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

1.42

1.71

0.28

สูง

1.77

0.28

สูง

1.67

0.11

สูง

1.84

0.13

สูง

0.31

ของผูเ้ รียนได้ชดั เจน
3. ความสามารถในการ

กลาง
1.31

0.27

จัดการชัน้ เรียน
3.1 จัดบรรยากาศการเรียนรูท้ ่ี

ปาน

ปาน
กลาง

1.51

0.32

สูง

1.84

0.25

สูง

1.82

0.29

สูง

1.21

0.45

ปาน

1.61

0.13

สูง

1.83

0.21

สูง

1.62

0.17

สูง

1.94

0.12

สูง

ดี เป็ นกัลยาณมิตร มีการ
เสริมแรงเมื่อผูเ้ รียนปฏิบตั ิ
กิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้ดี
3.2 สร้างบรรยากาศการ
เรียนรูแ้ บบร่วมกันเชิงรุกโดย

กลาง

จัดกลุม่ ผูเ้ รียนให้มีความ
หลากหลาย เช่น คละเพศ
คละความสามารถ คละความ
ถนัด
3.3 ส่งเสริมการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียน โดยการจัดสื่อการ
เรียนรูถ้ กู ต้องตามหลักการ
เรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก

1.34

0.44

ปาน
กลาง

174
ตาราง 25 (ต่อ)
ระดับคะแนนความสามารถ (n=12)
ตัวชีว้ ัดความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันเชิงรุ กในวิชา
วิทยาศาสตร์
3.4 ส่งเสริมการเรียนรูข้ อง

กระบวนการนิเทศครั้งที่
1
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
2
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
3
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

1.18

1.60

0.29

สูง

1.91

0.15

สูง

1.67

0.41

สูง

1.81

0.22

สูง

1.77

0.34

สูง

1.83

0.15

สูง

1.70

0.20

สูง

1.81

0.23

สูง

0.39

ผูเ้ รียน โดยการจัด สิ่ง

ปาน
กลาง

สนับสนุนการเรียนรู ้ ถูกต้อง
ตามหลักการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิง
รุก
3.5 สร้างแรงจูงใจในการ

1.34

0.22

เรียนรู ้ โดยการชีใ้ ห้เห็นถึง

ปาน
กลาง

ประโยชน์ของกิจกรรมการ
เรียนรู ้ และการปฏิบตั ิกิจกรรม
ร่วมกัน
3.5 จัดลักษณะทางกายภาพ

1.29

0.27

ของห้องเรียน เช่น การจัดโต๊ะ

ปาน
กลาง

เก้าอี ้ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ที่สง่ เสริมการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียน
4. ความสามารถในการ
ประเมินผูเ้ รียน

1.52

0.36

สูง
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ตาราง 25 (ต่อ)
ระดับคะแนนความสามารถ (n=12)
ตัวชีว้ ัดความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันเชิงรุ กในวิชา
วิทยาศาสตร์
4.1 ประเมินผลด้วยวิธีการที่

กระบวนการนิเทศครั้งที่
1
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
2
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
3
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

1.33

1.74

0.16

สูง

1.79

0.27

สูง

1.75

0.26

สูง

1.88

0.18

สูง

1.53

0.21

สูง

1.86

0.177

สูง

1.71

0.30

สูง

1.84

0.22

สูง

1.64

0.17

สูง

1.79

0.27

สูง

1.37

0.23

ปาน

1.79

0.18

สูง

1.83

0.07

สูง

0.28

หลากหลาย
4.2 ประเมินผลด้วยวิธีการที่

ปาน
กลาง

1.33

0.39

สอดคล้องกับกิจกรรมการ

ปาน
กลาง

เรียนรูแ้ ต่ละขัน้
4.3 ประเมินผลด้วยวิธีการที่

1.43

0.30

เหมาะสมกับความถนัดของ

ปาน
กลาง

ผูเ้ รียน
4.4 ประเมินผลด้วยวิธีการที่

1.06

0.23

เหมาะสมกับระดับชัน้ ของ

ปาน
กลาง

ผูเ้ รียน
4.5 สังเกตพฤติกรรมผูเ้ รียน

1.19

0.58

ปาน
กลาง

4.6 ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ เพื่อให้

0.38

0.33

ต่า

ผูเ้ รียนใช้เป็ นแนวทางในการ

กลาง

พัฒนาตนเอง
เฉลี่ยโดยภาพรวม

1.28

0.13

ปาน
กลาง

1.68

0.08

สูง
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จากตาราง 25 แสดงให้เห็นว่าคะแนนความสามารถในการจัดการเรียนรู ใ้ นชัน้ เรียน
ของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์เฉลี่ยโดยภาพรวมในการนิเทศครัง้ ที่ 1 อยู่ใน
ระดับปานกลาง (𝐗̅ = 1.28, S.D. = 0.13) ในการนิเทศครัง้ ที่ 2 อยู่ในระดับสูง (𝐗̅ = 1.68, S.D.
= 0.08) และในการนิ เทศครัง้ ที่ 3 อยู่ในระดับ สูง (𝐗̅ = 1.83, S.D. = 0.07) และระดับ คะแนน
ความสามารถรายด้านประกอบด้วย
ด้านความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ในการนิเทศครัง้ ที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง (𝐗̅
= 1.19, S.D. = 0.52) ในการนิเทศครัง้ ที่ 2 อยู่ในระดับสูง (𝐗̅ = 1.63, S.D. = 0.08) และในการ
นิเทศครัง้ ที่ 3 อยูใ่ นระดับสูง (𝐗̅ = 1.79, S.D. = 0.18)
ด้านการจัดการเรียนรู ใ้ นการนิเทศครัง้ ที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง (𝐗̅ = 1.35,
S.D. = 0.31) ในการนิเทศครัง้ ที่ 2 อยู่ในระดับสูง (𝐗̅ = 1.73, S.D. = 0.16) และในการนิเทศครัง้
ที่ 3 อยูใ่ นระดับสูง (𝐗̅ = 1.83, S.D. = 0.12)
ด้านการจัดการชัน้ เรียนในการนิเทศครัง้ ที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง (𝐗̅ = 1.31,
S.D. = 0.27) ในการนิเทศครัง้ ที่ 2 อยู่ในระดับสูง (𝐗̅ = 1.67, S.D. = 0.11) และในการนิเทศครัง้
ที่ 3 อยูใ่ นระดับสูง (𝐗̅ = 1.84, S.D. = 0.13)
ด้านการประเมินผูเ้ รียน ในการนิเทศครัง้ ที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง (𝐗̅ = 1.52,
S.D. = 0.36) ในการนิเทศครัง้ ที่ 2 อยู่ในระดับสูง (𝐗̅ = 1.70, S.D. = 0.20) และในการนิเทศครัง้
ที่ 3 อยูใ่ นระดับสูง (𝐗̅ = 1.81, S.D. = 0.23)
2.2.2. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนของนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์รายบุคคล ดังรายละเอียด
ผูว้ ิจยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ความสามารถของนักศึกษา 12 คน โดยแบ่งการ
นาเสนอออกเป็ นความสามารถด้านต่าง ๆ ที่เป็ นองค์ประกอบของความสามารถในการจัดการ
เรียนรูใ้ นชัน้ เรียนตามลาดับ ดังนี ้ 1) ความรูค้ วามเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ 2) ด้านการจัดการเรียนรู ้
3) ด้านการจัดการชัน้ เรียน 4) ด้านการประเมินผลผูเ้ รียน
2.2.2.1. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก ในวิชา
วิทยาศาสตร์ ด้านความรู ค้ วามเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์
ทาการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู ใ้ นชัน้ เรียนด้านความรูค้ วามเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ ประเมินโดยสมาชิกชุมชนแห่ง
การเรีย นรู ท้ างวิชาชี พ ประกอบด้วย ครู พ่ี เลีย้ ง อาจารย์นิ เทศก์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญการจัด การเรีย นรู ้
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วิทยาศาสตร์ นักศึกษาคูร่ ว่ มพัฒนา และนักศึกษาผูพ้ ฒ
ั นาบทเรียน เครือ่ งมือที่ใช้ประเมินคือ แบบ
สังเกตชัน้ เรียน ทัง้ นีผ้ ลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง 26
ตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
ด้านความรูค้ วามเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
รายบุคคล
ระดับคะแนนความสามารถ (n = 12)
ตัวชีว้ ัดความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันเชิงรุ กในวิชา
วิทยาศาสตร์ด้านความรู้
ความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์

กระบวนการนิเทศครั้งที่
1
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
2
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
3
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

ครูแตงกวา

1.86

0.11

สูง

1.86

0.11

สูง

1.86

0.23

สูง

ครูแก้ว

1.46

0.23

ปาน

1.93

0.11

สูง

2.00

0.00

สูง

1.50

0.25

ปาน

1.50

0.25

ปาน

กลาง
ครูเปรียว

0.77

0.38

ต่า

กลาง

กลาง

ครูกงุ้

1.66

0.33

สูง

1.88

0.19

สูง

2.00

0.00

สูง

ครูกระแต

1.44

0.19

ปาน

1.77

0.19

สูง

1.88

0.19

สูง

1.55

0.19

สูง

1.88

0.19

สูง

กลาง
ครูกาน

1.58

0.14

สูง
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ตาราง 26 (ต่อ)
ระดับคะแนนความสามารถ (n = 12)
ตัวชีว้ ัดความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันเชิงรุ กในวิชา
วิทยาศาสตร์ด้านความรู้
ความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์
ครูเนย

กระบวนการนิเทศครั้งที่
1
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
2
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
3
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

1.25

1.77

0.19

สูง

2.00

0.00

สูง

0.25

ปาน
กลาง

ครูแป๊ บ

0.33

0.57

ต่า

1.55

0.19

สูง

1.66

0.57

สูง

ครูแพรว

0.66

0.57

ต่า

1.5

0.25

สูง

1.88

0.19

สูง

ครูจ๋มุ

1.49

0.16

ปาน

1.44

0.38

ปาน

1.50

0.25

ปาน

กลาง
ครูบ๋มิ

1.46

0.23

ปาน

กลาง
1.48

0.42

กลาง
ครูรตั น์

0.33

0.57

ต่า

ปาน

กลาง
1.66

0.57

สูง

1.66

0.57

สูง

กลาง
1.38

0.37

ปาน
กลาง

จากตาราง 26 นักศึกษาทัง้ 12 คนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู ใ้ นชัน้ เรียน
ด้านความรูค้ วามเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ โดยในการนิเทศครัง้ ที่ 1 มีนกั ศึกษามีความสามารถอยูใ่ น
ระดับต่า 4 คน ระดับปานกลาง 5 คน และระดับสูง 3 คน ส่วนในการนิเทศครัง้ ที่ 2 นักศึกษามี
ความสามารถในระดับ ปานกลาง 4 คน ระดับ สูง 8 คน และ ในการนิ เทศครัง้ ที่ 3 นักศึก ษามี
ความสามารถในระดับปานกลาง 2 คน ระดับสูง 10 คน ทัง้ นีจ้ ากการพิจารณามีลกั ษณะของการ
พัฒ นาความสามารถในการจัดการเรียนรู ้ในชั้นเรียนด้านความรู ค้ วามเข้าใจทางวิทยาศาสตร์
แบ่งเป็ น 7 กลุม่ คือ
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1) กลุ่ ม ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาจ านวน 3 คน (ร้อ ยละ 25) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจาก
ความสามารถระดับปานกลางในการนิเทศครัง้ ที่ 1 เป็ นความสามารถระดับสูงในการนิเทศครัง้ ที่ 2
และ 3
2) กลุ่มที่ 2 นักศึกษาจานวน 3 คน (ร้อยละ 25) มีความสามารถระดับสูงตัง้ แต่
ในการนิเทศครัง้ แรก
3) กลุ่มที่ 3 นักศึกษาจานวน 2 คน (ร้อยละ 17) มีระดับความสามารถระดับต่า
ในการนิเทศครัง้ ที่1 และเปลี่ยนแปลงเป็ นระดับสูงในการนิเทศครัง้ ที่ 2 และ 3
4) กลุม่ ที่ 4 นักศึกษาจานวน 1 คน (ร้อยละ 8) มีความสามารถระดับปานกลาง
ตัง้ แต่ในการนิเทศครัง้ ที่แรก
5) กลุ่ ม ที่ 5 นั ก ศึ ก ษาจ านวน 1 คน (ร้อ ยละ 8) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงระดั บ
ความสามารถระดับปานกลางตัง้ แต่ในการนิเทศครัง้ ที่ 1- 2 และเปลี่ยนแปลงเป็ นระดับสูงในครัง้ ที่
3
6) กลุม่ ที่ 6 นักศึกษาจานวน 1 คน (ร้อยละ 8) มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถ
จากระดับต่าในการนิเทศครัง้ ที่ 1ระดับปานกลางในการนิเทศครัง้ ที่ 2 และระดับสูงในการนิเทศครัง้
ที่ 3
7) กลุม่ ที่ 7 นักศึกษาจานวน 1 คน (ร้อยละ 8) มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถ
จากระดับต่าในการนิเทศครัง้ ที่ 1ระดับปานกลางในการนิเทศครัง้ ที่ 2 และ 3
นักศึกษาที่มีคะแนนความสามารถมีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด คือ นักศึกษา 8 โดย
ในการนิเทศครัง้ ที่ 1 อยู่ในระดับต่า (𝐗̅ = 0.33, S.D. = 0.57) ในการนิเทศครัง้ ที่ 2 อยู่ในระดับสูง
(𝐗̅ = 1.55, S.D. = 0.19) และในการนิเทศครัง้ ที่ 3 อยูใ่ นระดับสูง (𝐗̅ = 1.66, S.D. = 0.57)
ทัง้ นีก้ ารเปลี่ยนแปลงระดับความสามารถแสดงดังภาพประกอบ 19
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การนิเทศครัง้ ที่1

การนิเทศครัง้ ที่ 2

ก ารนิ เท ศ ค รั้ ง ที่

กลุม่ ที่ 1

ปานกลาง

→

สูง

→

สูง

กลุม่ ที่ 2

สูง

→

สูง

→

สูง

กลุม่ ที่ 3

ต่า

→

สูง

→

สูง

กลุม่ ที่ 4

ปานกลาง

→

ปานกลาง

→

ปานกลาง

กลุม่ ที่ 5

ปานกลาง

→

ปานกลาง

→

สูง

กลุม่ ที่ 6

ต่า

→

ปานกลาง

→

สูง

3

ภาพประกอบ 18 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงความรูค้ วามเข้าใจทางวิทยาศาสตร์
2.2.2.2. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนรู ข้ องนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาศาสตร์ทาการ
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู ้ในชัน้ เรียนด้าน
การจัดการเรียนรู ้ ซึ่งประเมินโดยสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ประกอบด้วย ครู พ่ีเลีย้ ง
อาจารย์นิเทศก์ ผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ นักศึกษาคู่ร่วมพัฒนา และนักศึกษา
ผูพ้ ัฒ นาบทเรียน เครื่องมือที่ ใช้ประเมิน คือ แบบสังเกตชั้นเรียน ทั้งนี ผ้ ลการวิเคราะห์แสดงดัง
ตาราง 27
ตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
ด้านการจัดการเรียนรูข้ องนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์รายบุคคล
ระดับคะแนนความสามารถ
ตัวชีว้ ัดความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันเชิงรุ กในวิชา
วิทยาศาสตร์
ด้านการจัดการเรียนรู้
ครูแตงกวา

กระบวนการนิเทศครั้งที่
1
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
2
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
3
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

1.90

1.85

1.90

0.15

สูง

0.20

สูง

0.15

สูง
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ตาราง 27 (ต่อ)
ระดับคะแนนความสามารถ
ตัวชีว้ ัดความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันเชิงรุ กในวิชา
วิทยาศาสตร์
ด้านการจัดการเรียนรู้
ครูแก้ว

กระบวนการนิเทศครั้งที่
1
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
2
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
3
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

1.40

1.77

0.22

สูง

1.82

0.16

สูง

0.23

ปาน
กลาง

ครูเปรียว

0.83

0.30

ต่า

1.59

0.22

สูง

1.59

0.22

สูง

ครูกงุ้

1.54

0.17

สูง

1.87

0.17

สูง

1.58

0.15

สูง

ครูกระแต

1.33

0.50

ปาน

1.79

0.24

สูง

1.83

0.35

สูง

กลาง
ครูกาน

1.56

0.17

สูง

1.83

0.25

สูง

1.87

0.17

สูง

ครูเนย

1.12

0.13

ปาน

1.66

0.25

สูง

1.95

0.11

สูง

กลาง
ครูแป๊ บ

0.83

0.30

ต่า

1.77

0.27

สูง

1.75

0.46

สูง

ครูแพรว

1.51

0.17

สูง

1.59

0.30

สูง

1.95

0.11

สูง

ครูจ๋มุ

1.55

0.14

สูง

1.60

0.34

สูง

1.92

0.13

สูง

ครูบ๋มิ

1.50

0.17

ปาน

1.68

0.13

สูง

1.92

0.13

สูง

1.76

0.23

สูง

1.83

0.14

สูง

กลาง
ครูรตั น์

1.12

0.53

ปาน
กลาง
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จากตาราง 27 นักศึกษาทัง้ 12 คนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู ใ้ นชัน้ เรียน
ด้านการจัดการเรียนรู ้ โดยในการนิเทศครัง้ ที่ 1 มีนักศึกษามีความสามารถอยู่ในระดับต่า 2 คน
ระดับ ปานกลาง 5 คน และระดับ สูง 5 คน ส่วนในการนิ เทศครัง้ ที่ 2 และ3 นัก ศึก ษาทุก คนมี
ความสามารถในระดับสูง ทัง้ นีจ้ ากการพิจารณามีลกั ษณะของการพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนด้านความรูค้ วามเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็ น 3 กลุม่ คือ
1) กลุ่มที่ 1 นักศึกษาจานวน 5 คน (ร้อยละ 42) มีความสามารถระดับสูงตัง้ แต่
การนิเทศครัง้ แรก
2) กลุม่ ที่ 2 นักศึกษาจานวน 5 คน (ร้อยละ 42) มีความสามารถระดับปานกลาง
ในการนิเทศครัง้ ที่1 และเปลี่ยนแปลงเป็ นระดับสูงในการนิเทศครัง้ ที่ 2 และ 3
3) กลุ่มที่ 3 นักศึกษาจานวน 2 คน (ร้อยละ 17) มีระดับความสามารถระดับต่า
ในการนิเทศครัง้ ที่1 และเปลี่ยนแปลงเป็ นระดับสูงในการนิเทศครัง้ ที่ 2 และ 3
นักศึกษาที่มีคะแนนความสามารถมีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด คือ นักศึกษา 8 โดยใน
การนิเทศครัง้ ที่ 1 อยู่ในระดับ ต่า (𝐗̅ = 0.83, S.D. = 0.30) ในการนิเทศครัง้ ที่ 2 อยู่ในระดับสูง
(𝐗̅ = 1.77, S.D. = 0.27) และในการนิเทศครัง้ ที่ 3 อยูใ่ นระดับสูง (𝐗̅ = 1.75, S.D. = 0.46)
ทัง้ นีก้ ารเปลี่ยนแปลงระดับความสามารถแสดงดังภาพประกอบ 20
การนิเทศครัง้ ที่1

การนิเทศครัง้ ที่ 2

ก ารนิ เท ศ ค รั้ ง ที่

กลุม่ ที่ 1

สูง

→

สูง

→

สูง

กลุม่ ที่ 2

ปานกลาง

→

สูง

→

สูง

กลุม่ ที่ 3

ต่า

→

สูง

→

สูง

3

ภาพประกอบ 19 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการเรียนรู ้
2.2.2.3. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตร์ ด้านการจัดการชัน้ เรียนของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ทาการ
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู ้ในชัน้ เรียนด้าน
การจัดการชัน้ เรียน ซึง่ ประเมินโดยสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ประกอบด้วย ครูพ่เี ลีย้ ง
อาจารย์นิเทศก์ ผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ นักศึกษาคู่ร่ วมพัฒนา และนักศึกษา

183
ผูพ้ ัฒ นาบทเรียน เครื่องมือที่ ใช้ประเมิน คือ แบบสังเกตชั้นเรียน ทั้งนี ผ้ ลการวิเคราะห์แสดงดัง
ตาราง 28
ตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
ด้านการจัดการชัน้ เรียนของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์รายบุคคล
ระดับคะแนนความสามารถ
ตัวชีว้ ัดความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันเชิงรุ กในวิชา
วิทยาศาสตร์ด้าน
การจัดการชั้นเรียน

กระบวนการนิเทศครั้งที่
1
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
2
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
3
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

ครูแตงกวา

1.88

0.10

สูง

1.88

0.10

สูง

1.80

0.20

สูง

ครูแก้ว

1.20

0.14

ปาน

1.76

0.26

สูง

1.88

0.17

สูง

กลาง
ครูเปรียว

0.73

0.36

ต่า

1.59

0.13

สูง

1.59

0.13

สูง

ครูกงุ้

1.33

0.23

ปาน

1.66

0.40

สูง

1.66

0.23

สูง

1.80

0.29

สูง

1.86

0.29

สูง

1.73

0.27

สูง

1.80

0.18

สูง

1.33

0.40

ปาน

1.93

0.14

สูง

กลาง
ครูกระแต

1.46

0.50

ปาน
กลาง

ครูกาน

1.45

0.20

ปาน
กลาง

ครูเนย

1.15

0.13

ปาน
กลาง

กลาง
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ตาราง 28 (ต่อ)
ระดับคะแนนความสามารถ
ตัวชีว้ ัดความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันเชิงรุ กในวิชา
วิทยาศาสตร์ด้าน
การจัดการชั้นเรียน
ครูแป๊ บ

กระบวนการนิเทศครั้งที่
1
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
2
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
3
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

1.33

1.76

0.26

สูง

2.00

0.00

สูง

1.59

0.37

สูง

1.90

0.13

สูง

1.66

0.17

สูง

2.00

0.00

สูง

1.61

0.40

สูง

1.71

0.41

สูง

1.70

0.26

สูง

2.00

0.00

สูง

0.23

ปาน
กลาง

ครูแพรว

1.50

0.17

ปาน
กลาง

ครูจ๋มุ

1.03

0.61

ปาน
กลาง

ครูบ๋มิ

1.39

0.27

ปาน
กลาง

ครูรตั น์

1.35

0.13

ปาน
กลาง

จากตาราง 28 นักศึกษาทัง้ 12 คนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู ใ้ นชัน้ เรียน
ด้านการจัดการชัน้ เรียน โดยในการนิเทศครัง้ ที่ 1 มีนกั ศึกษามีความสามารถอยู่ในระดับต่า 1 คน
ระดับปานกลาง 10 คน และระดับสูง 1 คน ส่วนในการนิเทศครัง้ ที่ 2 นักศึกษามีความสามารถใน
ระดับปานกลาง 1 คน ระดับสูง 11 คน และ ในการนิเทศครัง้ ที่ 3 นักศึกษาทุกคนมีความสามารถ
ในระดับสูง ทัง้ นีจ้ ากการพิจารณามีลกั ษณะของการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู ใ้ น
ชัน้ เรียนด้านความรูค้ วามเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็ น 4 กลุม่ คือ
1) กลุ่มที่ 1 นักเรียนจานวน 9 คน (ร้อยละ 75) มีระดับความสามารถระดับปาน
กลางในการนิเทศครัง้ ที่ 1 และเปลี่ยนแปลงเป็ นระดับสูงในการนิเทศครัง้ ที่ 2 และ 3
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2) กลุม่ ที่ 2 นักศึกษาจานวน 1 คน (ร้อยละ 8) มีระดับความสามารถระดับปาน
กลางในการนิเทศครัง้ ที่ 1 และ 2เปลี่ยนแปลงเป็ นระดับสูงในการนิเทศครัง้ ที่ 3
3) กลุ่มที่ 3 นักศึกษาจานวน 1 คน (ร้อยละ 8) มีระดับความสามารถระดับ สูง
ตัง้ แต่การนิเทศครัง้ แรก
4) กลุม่ ที่ 4 นักศึกษาจานวน 1 คน (ร้อยละ 8) มีระดับความสามารถระดับต่าใน
การนิเทศครัง้ ที่1 และเปลี่ยนแปลงเป็ นระดับสูงในการนิเทศครัง้ ที่ 2 และ 3
นักศึกษาที่มีคะแนนความสามารถมีการเปลี่ยนแปลงสูง คือนักศึกษา 10 โดยในการ
นิเทศครัง้ ที่ 1 อยูใ่ นระดับปานกลาง (𝐗̅ = 1.03, S.D. = 0.61) ในการนิเทศครัง้ ที่ 2 อยูใ่ นระดับสูง
(𝐗̅ = 1.66, S.D. = 0.17) และในการนิเทศครัง้ ที่ 3 อยูใ่ นระดับสูง (𝐗̅ = 2.00, S.D. = 0.00)
ทัง้ นีก้ ารเปลี่ยนแปลงระดับความสามารถแสดงเป็ นภาพประกอบ ดังนี ้
การนิเทศครัง้ ที่1

การนิเทศครัง้ ที่ 2

ก ารนิ เท ศ ค รั้ ง ที่

กลุม่ ที่ 1

ปานกลาง

→

สูง

→

สูง

กลุม่ ที่ 2

ปานกลาง

→

ปานกลาง

→

สูง

กลุม่ ที่ 3

สูง

→

สูง

→

สูง

กลุม่ ที่ 4

ต่า

→

สูง

→

สูง

3

ภาพประกอบ 20 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการชัน้ เรียน
2.2.2.4 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตร์ ด้านการประเมินผูเ้ รียนของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ทาการ
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู ้ในชัน้ เรียนด้าน
การประเมินผูเ้ รียน ซึง่ ประเมินโดยสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ประกอบด้วย ครูพ่เี ลีย้ ง
อาจารย์นิเทศก์ ผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ นักศึกษาคู่ร่ วมพัฒนา และนักศึกษา
ผูพ้ ัฒ นาบทเรียน เครื่องมือที่ ใช้ประเมิน คือ แบบสังเกตชั้นเรียน ทั้งนี ผ้ ลการวิเคราะห์แสดงดัง
ตาราง 29
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ตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์
ด้านการประเมินผูเ้ รียนของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์รายบุคคล
ระดับคะแนนความสามารถ
ตัวชีว้ ัดความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันเชิงรุ กในวิชา
วิทยาศาสตร์ด้าน
การประเมินผู้เรียน

กระบวนการนิเทศครั้งที่
1
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
2
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
3
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

ครูแตงกวา

1.80

0.25

สูง

1.88

0.16

สูง

1.76

0.29

สูง

ครูแก้ว

1.30

0.54

ปาน

1.90

0.26

สูง

1.85

0.20

สูง

กลาง
ครูเปรียว

0.83

0.27

ต่า

1.52

0.10

สูง

1.52

0.10

สูง

ครูกงุ้

1.58

0.44

สูง

1.83

0.18

สูง

2.00

0.00

สูง

ครูกระแต

1.50

0.62

ปาน

1.75

0.39

สูง

1.58

0.17

สูง

กลาง
ครูกาน

1.56

0.67

สูง

1.83

0.44

สูง

2.00

0.00

สูง

ครูเนย

1.25

0.50

ปาน

1.50

0.25

ปาน

1.83

0.17

สูง

กลาง
ครูแป๊ บ

1.19

0.63

ปาน

กลาง
1.90

0.23

สูง

2.00

0.00

สูง

1.52

0.00

สูง

1.91

0.14

สูง

กลาง
ครูแพรว

1.11

0.27

ปาน
กลาง
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ตาราง 29 (ต่อ)
ระดับคะแนนความสามารถ
ตัวชีว้ ัดความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันเชิงรุ กในวิชา
วิทยาศาสตร์ด้าน
การประเมินผู้เรียน
ครูจ๋มุ

กระบวนการนิเทศครั้งที่
1
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
2
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

กระบวนการนิเทศครั้งที่
3
การ
̅
S.D. แปล
𝐗
ผล

1.20

1.61

0.38

สูง

1.95

0.11

สูง

1.47

0.24

ปาน

1.83

0.26

สูง

1.80

0.16

สูง

0.67

ปาน
กลาง

ครูบ๋มิ

1.04

0.53

ปาน
กลาง

ครูรตั น์

1.12

0.58

ปาน

กลาง
1.70

0.21

สูง

กลาง

จากตาราง 29 นักศึกษาทัง้ 12 คนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู ใ้ นชัน้ เรียน
ด้านความรูค้ วามเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ โดยในการนิเทศครัง้ ที่ 1 มีนกั ศึกษามีความสามารถอยูใ่ น
ระดับต่า 1 คน ระดับปานกลาง 8 คน และระดับสูง 3 คน ส่วนในการนิเทศครัง้ ที่ 2 นักศึกษามี
ความสามารถในระดับ ปานกลาง 2 คน ระดับ สูง 10 คน และ ในการนิ เทศครัง้ ที่ 3 นัก ศึก ษา
ทัง้ หมดมีความสามารถในระดับสูง ทัง้ นีจ้ ากการพิจารณามีลกั ษณะของการพัฒนาความสามารถ
ในการจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนด้านความรูค้ วามเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็ น 4 กลุม่ คือ
1) กลุ่มที่ 1 นักเรียนจานวน 3 คน (ร้อยละ 25) มีระดับความสามารถระดับ สูง
ตัง้ แต่การนิเทศครัง้ แรก
2) กลุม่ ที่ 2 นักเรียนจานวน 7 คน (ร้อยละ 58) มีระดับความสามารถระดับปาน
กลางในการนิเทศครัง้ ที่ 1 และเปลี่ยนแปลงเป็ นระดับสูงในการนิเทศครัง้ ที่ 2 และ 3
3) กลุ่มที่ 3 นักเรียนจานวน 1 คน (ร้อยละ 8) มีระดับความสามารถระดับปาน
กลางในการนิเทศครัง้ ที่1 และ 2 ทัง้ นี ้ เปลี่ยนแปลงเป็ นระดับสูงในการนิเทศครัง้ ที่ 3
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4) กลุ่มที่ 3 นักเรียนจานวน 1 คน (ร้อยละ 8) มีระดับความสามารถระดับต่าใน
การนิเทศครัง้ ที่1 และเปลี่ยนแปลงเป็ นระดับสูงในการนิเทศครัง้ ที่ 2 และ 3
นักศึกษาที่มีคะแนนความสามารถมีการเปลี่ยนแปลงสูง คือ
1) นัก ศึ ก ษา 3 โดยในการนิ เทศครัง้ ที่ 1 อยู่ในระดับ ต่ า (𝐗̅ = 0.83, S.D. =
0.27) ในการนิเทศครัง้ ที่ 2 อยู่ในระดับสูง (𝐗̅ = 1.52, S.D. = 0.10) และในการนิเทศครัง้ ที่ 3 อยู่
ในระดับสูง (𝐗̅ = 1.52, S.D. = 0.10)
2) นักศึกษา 8 โดยในการนิเทศครัง้ ที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง (𝐗̅ = 1.19, S.D.
= 0.63) ในการนิเทศครัง้ ที่ 2 อยู่ในระดับสูง (𝐗̅ = 1.90, S.D. = 0.23) และในการนิเทศครัง้ ที่ 3
อยูใ่ นระดับสูง (𝐗̅ = 2.00, S.D. = 0.00)
ทัง้ นีก้ ารเปลี่ยนแปลงระดับความสามารถแสดงดังภาพประกอบ 22
การนิเทศครัง้ ที่1

การนิเทศครัง้ ที่ 2

ก ารนิ เท ศ ค รั้ ง ที่

กลุม่ ที่ 1

สูง

→

สูง

→

สูง

กลุม่ ที่ 2

ปานกลาง

→

สูง

→

สูง

กลุม่ ที่ 3

ปานกลาง

→

ปานกลาง

→

สูง

กลุม่ ที่ 4

ต่า

→

สูง

→

สูง

3

ภาพประกอบ 21 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการประเมินผูเ้ รียน
จากผลการวิ เคราะห์ค วามสามารถในการจั ด การเรี ย นรู ร้ ่ว มกั น เชิ ง รุ ก ในวิ ช า
วิทยาศาสตร์ทั้งด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ ก และจัดการเรียนรู ใ้ นชัน้ เรียน
พบว่าพัฒนาการของนักศึกษาทัง้ 12 คน สามารถจาแนกออกได้เป็ น 3 ลักษณะโดยพิจารณาจาก
การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถ ที่ได้จากการนิเทศทัง้ 3 ครัง้ คือ
1) กลุ่มที่มีระดับการเปลี่ยนแปลงความสามารถอยู่ในระดับสูงทุกตัวชีว้ ดั ทัง้ นี ้
นักศึกษากลุม่ นีจ้ ะมีผลการประเมินความสามารถในครัง้ ที่ 1 ในระดับต่า หรือปานกลาง และมีการ
เปลี่ ย นแปลงระดับ ความสามารถไปสู่ ร ะดับ สู ง ในการนิ เทศค รั้ง ที่ 2 และ 3 ตามล าดับ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้ คือ นักศึกษา 2, 6, 7, 8 และ 12
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2) กลุ่มที่มีระดับการเปลี่ยนแปลงความสามารถอยู่ในระดับต่าทุกตัวชีว้ ดั โดย
นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม นี ้จ ะมี ผ ลการประเมิ น ความสามารถในครั้ง ที่ 1 อยู่ ใ นระดั บ สู ง และมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงระดับ ความสามารถโดยมี ค ะแนนสู ง ขึ น้ เล็ ก น้อ ยในการนิ เทศครั้ง ที่ 2 และ 3
ตามลาดับทัง้ นี ้ คือ นักศึกษา 4, 5 และ 11
3) กลุ่ม ที่ มี ระดับ การเปลี่ ย นแปลงความสามารถที่ ไม่ มี รูป แบบที่ แน่ น อน คื อ
นักศึกษา 1, 3, 9 และ 10 ทั้งนีน้ ักศึกษากลุ่มนีจ้ ะมีผลการประเมินความสามารถในครัง้ ที่ 1 ใน
ระดับต่า หรือปานกลาง และมีการเปลี่ยนแปลงระดับความสามารถไปสูร่ ะดับสูงในการนิเทศครัง้ ที่
2 และ 3 ตามลาดับ หรือมีพฒ
ั นาการสูงขึน้ ในครัง้ ที่ 2 และลดลงในครัง้ ที่ 3 ของการนิเทศ หรือไม่มี
พัฒนาการในการนิเทศครัง้ แรก และครัง้ ที่ 2 แต่มีพฒ
ั นาการในการนิเทศครัง้ ที่ 3
ทัง้ นีจ้ ะขอนาเสนอกรณีศึกษา นักศึกษา 3 คน ซึ่งเป็ นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกทัง้ 3 ลักษณะ อย่างเด่นชัดประกอบด้วย นักศึกษา
7 นักศึกษา 5 และนักศึกษา 9 โดยจะนาเสนอในข้อ 2.3
2.3 ผลการสั มภาษณ์เชิงลึ กนั กศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู วิท ยาศาสตร์
เกี่ยวกับการรับการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันเชิงรุ ก
ผูว้ ิจยั คัดเลือกกรณีศกึ ษา 3 กรณีศกึ ษา จากนักศึกษา 12 คน ซึง่ ทัง้ 3 กรณีศกึ ษา
เป็ นตัวแทนอย่างเด่นชัด ของการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกทัง้
3 ลักษณะ ซึง่ พิจารณาจากข้อมูลเชิงปริมาณที่แสดงการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการ
เรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กในวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีได้รบั การประเมินจากสมาชิกชุมชนแห่ งการเรียนรู ท้ าง
วิชาชีพ โดยใช้แบบประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ และแบบสังเกตชัน้ เรียน ทัง้ นีน้ กั ศึกษา
ที่คดั เลือกมาเป็ นกรณีศกึ ษาประกอบด้วย
กรณีศึกษาที่เป็ นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกัน
เชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์สงู ที่สดุ ได้แก่ นักศึกษา 7
กรณีศึกษาที่เป็ นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกัน
เชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์ต่าที่สดุ ได้แก่ นักศึกษา 5
กรณี ศึกษาที่ เป็ นตัวแทนการการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการเรียนรู ้
ร่วมกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์ในลักษณะไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ได้แก่ นักศึกษา 9
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เมื่อคัดเลือกกรณีศกึ ษาเรียบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั ดาเนินการสัมภาษณ์ชิงลึกเพื่อรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับการนิเทศโดยรู ปแบบการนิเทศที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ และรายละเอียดของการ
เปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการเรียนรูข้ องนักศึกษา ดังต่อไปนี ้
กรณีศกึ ษาที่ 1 คือนักศึกษา 7 ครูเนย (นามสมมติ)
ครู เนยเป็ นนัก ศึก ษาหญิ ง สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยาและวิ ท ยาศาสตร์ท่ ัว ไป ได้
รับภาระงานสอน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 แบ่งเป็ นภาระงานสอน 1)
วิชาวิทยาศาสตร์ 2 ห้องเรียน เป็ นเวลาทัง้ สิน้ 6 ชั่วโมง จานวนนักเรียน 45 คน โดยเนือ้ หาที่สอน
ส่วนใหญ่ เป็ นเนือ้ หาวิทยาศาสตร์กายภาพ แรงและการเคลื่อนที่ 2) วิชาสะเต็ม 2 ห้องเรียน 4
ชั่วโมง นอกเหนือจากภาระงานสอนมีภาระงานช่วยงานธุรการโรงเรียนตามที่ได้รบั มอบหมาย
ผูว้ ิจยั นาผลการประเมิน และผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถ
ในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์ของครูเนย ซึง่ ประกอบด้วยความสามารถใน
การออกเขีย นแผนการจัดการเรียนรู ้ และการจัดกิ จกรรมการเรียนรู ร้ ่วมกัน เชิงรุ กในชั้น เรียนมี
รายละเอียดดังนี ้
1. การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กใน
วิชาวิทยาศาสตร์ดา้ นการเขียนแผนการจัดการเรียนรูข้ องครูเนยโดยภาพรวมความสามารถในการ
กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้ การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู ้ การกาหนดสื่อการเรียนรู ้ และการ
กาหนดการประเมินผลการเรียนรู ้ พบว่ามีคะแนนความสามารถสูงขึน้ และผูว้ ิจยั นาคะแนนจาก
การประเมินจากสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูม้ าสร้างแผนภูมิประกอบการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของครูเนยดังแสดงในแสดงใภาพประกอบ 23
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ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของครู เนย
การนิเทศ 1

การนิเทศ 2

การนิเทศ 3

จุดประสงค์
2
1.5
1
0.5
การประเมินผลการเรียนรู ้

0

กิจกรรมการเรียนรู ้

สื่อการเรียนรู ้

ภาพประกอบ 22 ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของครูเนย
จากแผนภูมิท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ม่ กัน
เชิงรุ กในวิชาวิทยาศาสตร์ของครู เนยพบว่าด้านที่มีพฒ
ั นาการสูงสุดคือการกาหนดกิจกรรมการ
เรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก และมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1) ความสามารถในการกาหนดจุดประสงค์การเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
ครูเนย มีความสามารถในการกาหนดจุดประสงค์การเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกเท่ากันในการนิเทศครัง้ ที่
1 และ 2 คือ สามารถกาหนดจุดประสงค์ให้ครอบคลุมทัง้ ด้านเนือ้ หาความรู ้ ทักษะ และเจตคติ
สะท้อนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก แต่ยงั ไม่ครอบคลุมตัวชีว้ ดั ของหลักสูตร ดังการกาหนด
จุดประสงค์ในแผนการจัดการเรียนรูด้ งั นี ้
การกาหนดจุดประสงค์จากการนิเทศครัง้ ที่ 1
1. เข้าใจการแยกสารเนือ้ ผสมด้วยการระเหยแห้ง การตกผลึก และการกลั่น (K)
2. วิเคราะห์การแยกสารด้วยการระเหยแห้ง การตกผลึก และการกลั่น ได้ (P)
3. มีความมุง่ มั่นในการทางาน (A)
การกาหนดจุดประสงค์จากการนิเทศครัง้ ที่ 2
เมื่อนักเรียนศึกษาจบบทเรียนนีแ้ ล้วจะสามารถ
1. อธิบายวิธีการทาโครมาโทกราฟี่ ได้ถกู ต้อง (K)
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2. ร่วมกันทาการทดลองโครมาโทกราฟี่ อย่างง่ายได้ (P)
3. ทางานร่วมกับผูอ้ ่ืนได้ (A)
ซึง่ จากการสัมภาษณ์แสดงให้ทราบว่าครูเนยมองว่าตนเองมีความเข้าใจในการเขียนจุดประสงค์
การเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก แต่ขาดความมั่นใจในการที่จะเขียนออกมา ดังข้อความจากการสัมภาษณ์
“คือเอาจริง ๆ หนูกเ็ คยเรียนกับอาจารย์นะว่าเขียนตัวชีว้ ดั ให้ครอบคลุมต้องทายังไง แต่พอมาทา
จริงก็ไม่มน่ั ใจสักที แต่นพี่ ยายามใส่ คียเ์ วิรด์ ทีอ่ าจารย์สอนลงไปเกีย่ วกับคาทีม่ าจากตัวชีว้ ดั ”
การสัมภาษณ์เชิงลึกครูเนย (กันยายน 2563)
ในการนิ เทศครัง้ ที่ 3 ครู เนย มีพัฒ นาการในการกาหนดจุดประสงค์มากขึน้ โดย
สามารถเขียนได้สอดคล้องตามหลักการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู ้ มีการสะท้อนการทากิจกรรม
การเรีย นรู ร้ ่ว มกัน เชิ ง รุ ก ของนัก เรีย น และถู ก ต้อ งตามตัว ชี ้วัด ของหลัก สูต ร ดัง การก าหนด
จุดประสงค์ในแผนการจัดการเรียนรูด้ งั นี ้
การกาหนดจุดประสงค์จากการนิเทศครัง้ ที่ 3
เมื่อนักเรียนศึกษาจบบทเรียนนีแ้ ล้วจะสามารถ
1. ร่วมกันอภิปรายเพื่อสร้างแผนภาพแสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยแรงลัพธ์ได้ (K)
2. ทากิจกรรมกลุม่ ในการสร้างแบบจาลองการเคลื่อนที่โดยแรงลัพธ์ได้ (P)
3. ยอมรับความคิดเห็นผูอ้ ่ืน และทางานเป็ นทีมได้ (A)
2) ความสามารถในการกาหนดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กของครู เนย ในการนิเทศครัง้ ที่ 1 อยู่
ในระดับปานกลาง คือ กิจกรรมยังไม่สอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกมากนัก และ
ผลการประเมินในการนิเทศครัง้ ที่ 2 นั้นมี ระดับคะแนนความสามารถสูงขึน้ สังเกตได้จากการ
กาหนดขัน้ ตอนในการทากิจกรรมที่ใช้กระบวนการกลุม่ มากขึน้ และสูงที่สดุ ในการประเมินครัง้ ที่ 3
โดยผลจากการสัง เกตชั้น เรีย นของครู เนย มัก จะให้ผู้เรีย นได้เรีย นรู ผ้ ่ า นกิ จ กรรมการทดลอง
เนื่ องจากเนื อ้ หาในระดับ ชั้นที่ สอนสามารถออกแบบเป็ นกิ จกรรมการทดลองได้ เช่น เรื่องการ
เคลื่ อ นที่ เป็ น ต้น และมี ค วามเข้า ใจในหลัก การจัด กิ จ กรรมการเรีย นรู ร้ ่ว มกัน เชิ ง รุ ก มากขึ น้
ตลอดจนใช้กระบวนการกลุม่ ในการดาเนินกิจกรรมเกือบทุกขัน้ ตอน

193
ซึง่ จากการสัมภาษณ์แสดงให้ทราบว่าครูเนยมีความเข้าใจและสามารถออกแบบ
กิจกรรมให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั ิรว่ มกันมากขึน้ ดังข้อความจากการสัมภาษณ์
“เวลาดูเนือ้ หากับหนังสือเรียนเด็ก หนูจะพยายามขยายกิจกรรมจากแบบเรียนให้เป็ นกิจกรรม
กลุม่ ทีท่ กุ คนต้องทา และครึ่งนึ่งของทีห่ นูสอนเนือ้ หาจัดการทดลองได้ ถ้าหนูเล็งว่าหาอุปกรณ์ได้ ก็
พยามเขียนแผนขัน้ สารวจและค้นหาเป็ นการทดลองไว้ก่อนค่ะ”
การสัมภาษณ์เชิงลึกครูเนย (กันยายน 2563)
3) ความสามารถในการกาหนดสื่อการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
ครู เนย มี พัฒ นาการในการก าหนดสื่ อ การเรีย นรู ไ้ ม่ ไวนัก เมื่ อ เที ย บกับ เพื่ อ น
นักศึกษาครูในสถานศึกษาเดียวกัน พบว่าในการนิเทศครัง้ แรก และครัง้ ที่ 2 มีความสามารถอยู่ใน
ระดับปานกลาง สื่อที่ใช้เป็ นลักษณะภาพนิ่ง ภาพวีดิทศั น์ ประกอบการพาวเวอร์พอ้ ย และการใช้
ใบกิจกรรมขนาด A4 ซึง่ ทาให้ผเู้ รียนได้ทากิจกรรมกลุม่ ในลักษณะศึกษาร่วมกันแล้วทาใบงานของ
ตนเอง ทัง้ นีค้ รูเนยมีพฒ
ั นาการดีขนึ ้ ในครัง้ ที่ 3 โดยครูเนยพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องการเคลื่อนที่ซง่ึ มี
ลักษณะที่ผเู้ รียนสามารถร่วมกันออกแบบประดิษฐ์รถ และทดสอบการเคลื่อนที่ในลักษณะแข่งขัน
การเคลื่ อ นที่ บ นพื น้ ผิ ว ต่า งชนิ ด กัน ได้ ทั้งนี ค้ รู เนยสะท้อ นให้เห็ น ได้จ ากการค าแนะน าในการ
พัฒนาการสื่อการจัดการเรียนรู ใ้ นขัน้ ตอนการสะท้อนคิดของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ าง
วิชาชีพดังนี ้
“ตอนแรกไม่รูว้ า่ ใช้อะไรได้บา้ งทีเ่ ป็ น Active Collaborative พอ PLC ครัง้ หลัง หรือเวลาตรวจแผน
เลยเข้าใจขึน้ ว่าเลือกสือ่ ทีเ่ ด็กได้ลงมือทาพร้อมกันจะเป็ น สือ่ ออนไลน์ หรือสือ่ มือ สาคัญเด็กต้อง
ได้ลงมือช่วยกันทา”
การสัมภาษณ์เชิงลึกครูเนย ( ตุลาคม 2563)
4) ความสามารถในการกาหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
ครูเนย มีความสามารถในการกาหนดวิธีการประเมินการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของ
ผูเ้ รียนในระดับสูงตัง้ แต่ครัง้ แรกของการนิเทศ กล่าวคือมีความเข้าใจในหลักการประเมินการทา
กิ จกรรมการเรียนรู ร้ ่วมกันของผูเ้ รียน ครู เนยกาหนดชิน้ งานที่ ใช้เป็ น หลักฐานการประเมินการ
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ทางานร่วมกันของผูเ้ รียนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้ และสร้างแบบประเมินชิน้ งาน
และแบบสังเกตพฤติกรรมการทากิจกรรมกลุม่ ของผูเ้ รียน ซึง่ มีการระบุเกณฑ์การประเมินที่มีความ
เป็ นปรนัย สะท้อนให้เห็นจาก การกาหนดเครื่องมือการประเมินในแผนการจัดการเรียนรูซ้ ่งึ สรุปได้
ดังนี ้
จุดประสงค์การเรียนรู ้
ร่องรอยหลักฐาน
เครือ่ งมือประเมิน
การนิเทศครัง้ 1) เข้าใจการแยกสารเนือ้ ผสม การตอบคาถามใน

แบบทดสอบปรนัย 2

ที่ 1

ด้วยการระเหยแห้ง การตก

แบบทดสอบเรือ่ งการ

ตัวเลือก (ถูก/ผิด) เรือ่ ง

ผลึก และการกลั่น (K)

แยกสาร

การแยกสาร

2) วิเคราะห์การแยกสารด้วย

แบบบันทึกการทดลอง แบบประเมินการ

การระเหยแห้ง การตกผลึก

ผังมโนทัศน์

และการกลั่น ได้ (P)

ทดลอง
แบบประเมินการสร้าง
ผังมโนทัศน์

3) มีความมุง่ มั่นในการทางาน -

แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุม่

การนิเทศครัง้ 1) อธิบายวิธีการทาโคร
ที่ 2

การตอบคาถาม

มาโทกราฟี่ ได้ถกู ต้อง (K)

ข้อคาถามเรือ่ งการทา
โครมาโทกราฟี่

2) ร่วมกันทาการทดลองโคร

รายงานผลการทาการ แบบประเมินการทา

มาโทกราฟี่ อย่างง่ายได้ (P)

ทดลองโครมาโทกราฟี่ กิจกรรมกลุม่ แบบ
บันทึกการทดลอง

3) ทางานร่วมกับผูอ้ ่ืนได้ (A)

-

แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุม่

การนิเทศครัง้ 1) ร่วมกันอภิปรายเพื่อสร้าง
ที่ 3

แผนภาพการเคลื่อนที่ แบบประเมินแผนภาพ

แผนภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ ของวัตถุโดยแรงลัพธ์
โดยแรงลัพธ์ได้ (K)

ได้

2) ทากิจกรรมกลุม่ มนการ

แบบจาลองการ

สร้างแบบจาลองการเคลื่อนที่ เคลื่อนที่โดยแรงลัพธ์

แบบประเมิน
แบบจาลอง
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โดยแรงลัพธ์ได้ (P)

ได้

3) ยอมรับความคิดเห็นผูอ้ ่นื

-

แบบประเมินการทา

และทางานเป็ นทีมได้ (A)

กิจกรรมกลุม่

ซึ่ง จากการสัม ภาษณ์แ สดงให้ท ราบว่า ครู เนยมี แ นวทาง และเทคนิ ค วิ ธี ก าร
ประเมิ น มากขึน้ เข้าใจการสร้างแบบประเมิ น และแบบสังเกตพฤติ ก รรม ดังข้อความจากการ
สัมภาษณ์
“หนูพยายามดูตามคูม่ อื จัดการเรียนรู ค้ ะ่ ว่าต้องประเมินตามวิธีอะไรบ้าง ตอนนีอ้ ย่างน้อยก็ใช้ 3
หลายแบบทีอ่ าจารย์อบรม คือ หลายเครือ่ งมือ หลายเวลา หลายคน”
การสัมภาษณ์เชิงลึกครูเนย ( ตุลาคม 2563)

2. การเปลี่ ย นแปลงความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู ้ร่ว มกั น เชิ ง รุ ก ในวิ ช า
วิทยาศาสตร์ดา้ นการจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนครูเนย พบว่าเมื่อนาผลคะแนนจากกการประเมินโดย
สมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพมาทาการวิเคราะห์พบว่า ภาพรวมครูเนยมีพฒ
ั นาการของ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กในชัน้ เรียนประกอบด้วยด้านความรู ค้ วามเข้ าใจ
ทางวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ การจัดการชัน้ เรียน และการประเมินการเรียนรู ข้ อง
ผูเ้ รียน สูงขึน้ ทุกด้าน ทั้งนี เ้ มื่ อน าคะแนนประเมิน มาสร้างแผนภาพประกอบการวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กในชัน้ เรียนของครู เนยได้ขอ้ มู ลดัง
แสดงในภาพประกอบ 24
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ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในชัน้ เรียนของครู เนย
การนิเทศ 1

การประเมินผูเ้ รียน

การนิเทศ 2
ความรูค้ วามเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์
2
1.5
1
0.5
0

การนิเทศ 3

การจัดการเรียนรู ้

การจัดการชัน้ เรียน

ภาพประกอบ 23 ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในชัน้ เรียนของครูเนย
จากภาพประกอบ 24 พบว่ า ครู เนยมี พั ฒ นาการด้า นความรู ค้ วามเข้า ใจทาง
วิทยาศาสตร์ และการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนสูงที่สดุ ทัง้ นี ้ รายละเอียดความสามารถใน
ด้านต่าง ๆ มีดงั ต่อไปนี ้
1) ความรูค้ วามเข้าใจทางวิทยาศาสตร์
ในการนิ ท ศทั้ง 3 ครัง้ ครู เนย มี พัฒ นาการความรู ค้ วามเข้า ใจในเนื ้อ หา
ความรูท้ างวิทยาศาสตร์เพิ่มสูงขึน้ จากในระดับกลางสูร่ ะดับสูง สามารถกาหนดขอบเขตเนือ้ หาใน
แผนการจัดการเรียนรู ไ้ ด้ถกู ต้องตรงตามตัวชีว้ ดั หลักสูตร และสาระการเรียนรู แ้ กนกลาง ได้อย่าง
ครบถ้วน และวางลาดับเนือ้ หาให้สอดคล้องกับขัน้ ตอนการสืบเสาะหาความรู ้ สะท้อนจากวิธีคิดใน
การอธิบาย หรือตอบคาถามผูเ้ รียน
จากการสัมภาษณ์ทาให้ทราบว่าครูเนยมีความเข้าใจในเนือ้ หา และคานึงถึง
วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึน้ ดังตัวอย่างการให้สมั ภาษณ์ดงั นี ้
“ตอนแรกเข้าใจเหมือนตอนอยูป่ ี 3 คือสอนตามเนือ้ หาในแบบเรียนเป๊ ะ ๆ และงงว่า วิธีการทา
วิทยาศาสตร์คอื อะไร จะสอนยังไง พอต้องสอนให้เด็ก Active learning ด้วยกัน เลยเข้าใจว่าเรา
แทรกได้จากการวางเนือ้ หาเป็ นขัน้ ตอนของวิธีการทางวิทย์ ฯ และค่อยอธิบายทีหลังว่า ขัน้ ไหน
เป็ นขัน้ ไหน”
การสัมภาษณ์เชิงลึกครูเนย ( ตุลาคม 2563)
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2) ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนร่วมกันเชิงรุก
ครูเนย มีการพัฒนาความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
ในระดับ สูง สามารถวางขั้น ตอนการท ากิ จ กรรมการเรีย นรู ใ้ ห้ส อดคล้อ งกับ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และความสนใจของผูเ้ รียน ทัง้ ยังตรงตามที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู ้ แต่ยงั
ไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ท่ีอยู่นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรูไ้ ด้ ดังตัวอย่างจากการสะท้อนคิดของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี ้
จากการสัมภาษณ์ทาให้ทราบว่าครูเนยพัฒนาการจัดการกิจกรรมในชัน้ เรียนของตนเอง
โดยนาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาเป็ นกรอบในการดาเนินกิจกรรมดังตัวอย่างการให้สมั ภาษณ์ดงั นี ้

“หนูได้เรียนรู ว้ า่ ถ้าเอาวิธีการทางวิทย์ ฯ หรือ กระบวนการทางวิทย์ ฯ มาจับกับการสอนเนือ้ หาจะ
สอนแล้วเด็กไม่งง เป็ นขัน้ ตอนทีด่ ี อันนีเ้ ป็ นข้อแนะนาจากการนิเทศครัง้ ก่อน แต่บางทีหนูกต็ นื่ เต้น
หน่อยเวลาอะไรมันหลุดจากแผน ยิ่งเวลาอาจารย์มาดูหนูกจ็ ะอยากให้สอนได้ตามแผนเป๊ ะ ๆ ค่ะ
ก็จะพยายามค่อย ๆ คิดค่อย ๆ และเตรียมอุปกรณ์สารอง แบบทีส่ งั เกตการสอนเพือ่ นค่ะ”
การสัมภาษณ์เชิงลึกครูเนย ( ตุลาคม 2563)
3) ความสามารถในการจัดการชัน้ เรียน
จากการนิเทศทัง้ 3 ครัง้ พบว่า ครู เนย มีพฒ
ั นาการในด้านความสามารถใน
การจัดการชัน้ เรียนค่อนข้างช้า คือในการนิเทศ 2 ครัง้ แรกยังไม่สามารถจัดบรรยากาศชัน้ เรียนได้
รวมทั้ง บุคลิกภาพขณะสอนมี ความเครียด และความกังวล ท าให้บ รรยากาศชั้น เรียน ซึ่งเป็ น
ตัวชีว้ ัดหนึ่งในเรื่องการจัดการชั้นเรียนยังไม่ดีเท่าที่ควร แต่เมื่อการนิเทศครัง้ ที่ 3 พบว่า ครู เนย
สามารถปรับตัวได้ดีขนึ ้ และเริม่ เรียนรูแ้ นวทางที่จะพัฒนาบรรยากาศ และลักษณะกายภาพในชัน้
เรียน จากการนิเทศครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 ที่ครูเนยจัดชัน้ เรียนในลักษณะที่ให้ผเู้ รียนนั่งเรียนเป็ นแถว
เหมือนห้องเรียนทั่วไปซึ่งไม่ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกเนื่องจากลักษณะโต๊ะเรียน
ไม่เอือ้ ต่อการทางานร่วมกัน แต่ในการนิเทศครัง้ ที่ 3 ครู เนยจัดโต๊ะเรียนในลักษณะในผูเ้ รียนนั่ง
เรียนเป็ นกลุ่ม และใช้แบบบันทึกผลการทากิจกรรมขนาดใหญ่ ทาให้ผูเ้ รี ยนสามารถร่วมกันคิด
ร่วมกันบันทึกผลการทากิจกรรมได้โดยสะดวก
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จากการให้การสัมภาษณ์พบว่าครูเนยมีความพยายามในการจัดการชัน้ เรียน
ให้เอือ้ ต่อการเรียนรูเ้ ป็ นกลุม่ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
“ช่วงแรกจัดการชัน้ เรียนให้น่าเรียนยากมาค่ะอาจารย์เพราะนโยบาย
ระวังโควิด จัดกลุ่มก็ไม่ได้ หมุนโต๊ะก็ไม่ได้ นั่งชิดก็ไม่ได้ แล้วห้องนีเ้ ด็กดือ้ หน่อย ขนาดมาแค่ครึ่ง
ห้องก็ยงั ไม่ค่อยจะฟังหนู ก็ตอ้ งดุก็มี พอตอนหลังไม่ค่อยเคร่งครัดโควิด แล้วจับจุดนักเรียนได้ว่า
ต้องให้เข้ากลุม่ กันเองบ้าง ให้ลอ้ มวงทางานบ้าง ก็สอนสนุกขึน้ ”
การสัมภาษณ์เชิงลึกครูเนย ( ตุลาคม 2563)
4) ความสามารถในการประเมินผูเ้ รียน
ครู เนย มีพฒ
ั นาการในด้านความสามารถในการประเมินผูเ้ รียนค่อนข้างช้า
คือในการนิเทศ 2 ครัง้ แรกยังไม่สามารถประเมินผูเ้ รียนโดยใช้เครื่องมือที่ระบุไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู ไ้ ด้อย่างครบถ้วน จากการสังเกตบันทึกผลการประเมินผูเ้ รียนลงในแบบบันทึกท้ายแผนการ
จัดการเรียนรู พ้ บว่าครู เนยบัน ทึกผลการประเมินผูเ้ รียนไม่ครบถ้วนหลายรายการ และในแบบ
สังเกตการทางานของผูเ้ รียนซึง่ มีลกั ษณะเป็ นการบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพนัน้ ครูเนยไม่ได้บนั ทึกผล
การสังเกตในหลายรายการ จนถึ ง การนิ เ ทศครัง้ ที่ 3 จึง สามารถประเมิ น ผู้เรีย นด้วยวิธี ก ารที่
หลากหลายสอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู ้ และบันทึกข้อมูลลงในแบบประเมิน
อย่างครบถ้วน ทั้งนี ป้ ั ญ หาสาคัญ ของครู เนยคือเรื่องการสร้างเกณฑ์ในการให้คะแนนในแต่ละ
ระดับหรือช่วงคะแนน ซึ่งแก้ไขได้โดยการให้ตัวอย่างและคาแนะนาจากสมาชิกในชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้ างวิชาชีพ
ซึ่งจากการสัม ภาษณ์ท าให้ท ราบว่าครู เนยมี ความเข้าใจการประเมิ น การ
เรียนรูผ้ เู้ รียนดี แต่ยงั มีทกั ษะการปฏิบตั ิในสถานการณ์จริงไม่สงู นักในช่วงต้น และมีความพยายาม
ที่จะเรียนรูเ้ พิ่มเติมดังนี ้
“รู ว้ า่ ต้องประเมินให้ครบ K P A ค่ะ อาจารย์ แต่เรือ่ งการทาสเกลแบ่งคะแนน 5 4 3 2 1 นีเ่ อาจริง
ๆ พอทาแล้วงงทุกที ครัง้ หลังนีก้ ไ็ ด้เพือ่ นช่วย และตัวอย่างจากทีอ่ าจารย์ทาสเกลให้ดูเลยเข้าใจขึน้
ส่วนการประเมินชิน้ งานก็ทราบแล้วว่าเดีย๋ วต้องทาให้ตรงขึน้ ”
การสัมภาษณ์เชิงลึกครูเนย ( ตุลาคม 2563)

199
กรณีศกึ ษาที่ 2 คือ นักศึกษา 5 ซึ่งผูว้ ิจยั กาหนดนามสมมติว่า ครูแพรว เป็ นตัวแทน
ของนักศึกษากลุม่ ที่มีระดับการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชา
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับต่าตัวชีว้ ดั ทุก โดยนักศึกษากลุ่มนีจ้ ะมีผลการประเมินความสามารถใน
ครัง้ ที่ 1 อยู่ในระดับสูง และมีการเปลี่ยนแปลงระดับความสามารถโดยมีคะแนนสูงขึน้ เล็กน้อยใน
การนิเทศครัง้ ที่ 2 และ 3 ตามลาดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ครูแพรว
ครูแพรวเป็ นนักศึกษาหญิงสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ท่ วั ไป ได้รบั ภาระงาน
สอน 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แบ่งเป็ นภาระงานสอนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จานวน 3 ห้องเรียน
นัก เรีย นรวม 76 คน โดยเนื ้อ หาที่ ส อนส่ ว นใหญ่ เป็ น เนื ้อ หาวิ ท ยาศาสตร์ก ายภาพ เช่ น การ
เปลี่ย นแปลงของสาร แรง และวิท ยาศาสตร์ชีวภาพ นอกเหนื อจากภาระงานสอนมี ภ าระงาน
ช่วยงานธุรการโรงเรียน
ครู แพรว มีบคุ ลิกภาพที่น่ิง ไม่ยิม้ แย้มแจ่มใส แต่มีทศั นคติท่ีดีต่อความเป็ นครู มี
ความตั้งใจในงานสอน จากการสังเกตการณ์จัด การเรีย นรู ข้ องครู ขาดความมั่น ใจในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู ้ และในระหว่างจัดการเรียนรู ้ นอกจากนี ้ ครูแพรวมีความสนใจและเอาใจใส่
นักเรียนเป็ นอย่างดี แต่มีความเป็ นส่วนตัว ไม่คอ่ ยสนทนากับเพื่อนและพี่เลีย้ ง
1. การเปลี่ ย นแปลงความสามารถในการจัด การเรีย นรู ร้ ่ว มกัน เชิ ง รุ ก ในวิ ช า
วิทยาศาสตร์ดา้ นการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ เมื่อนาผลคะแนนจากกการประเมินโดย
สมาชิ ก ชุมชนแห่ งการเรีย นรู ท้ างวิชาชี พ มาท าการวิเคราะห์พ บว่า ภาพรวมครู แพรวมี คะแนน
ความสามารถในการออกแบบเขียนแผนในระดั บสูง และมีพัฒ นาการสูงขึน้ ทุกด้านยกเว้นการ
กาหนดสื่อการจัดการเรียนรู ้ ทัง้ นีเ้ มื่อนาคะแนนประเมินมาสร้างแผนภาพประกอบการวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการออกแบบเขียนแผนจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กของครู แพรว
ได้ขอ้ มูลดังแสดงในแผนภูมิ 3
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ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของครู แพรว
การนิเทศ 1

การนิเทศ 2

การนิเทศ 3

จุดประสงค์
2

1.5
1
0.5

การประเมินผลการเรียนรู ้

0

กิจกรรมการเรียนรู ้

สื่อการเรียนรู ้

ภาพประกอบ 24 ความสามารถในการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกัน
เชิงรุกของครูแพรว
ครู แพรวมีการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกัน
เชิงรุ กโดยภาพรวมแล้วพี่พัฒ นาการเพิ่มขึน้ ทุกด้านโดยลาดับ เว้นเรื่องของการกาหนดสื่อการ
เรียนรู ท้ ่ีผลคะแนนจากการประเมินมีคะแนนลดลงเล็กน้อย ซึ่งจากการสัมภาษณ์ และเก็บข้อมูล
จากการศึกษาเอกสารของครู แพรว พบรายละเอียดที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงความสามารถของ
ครูแพรวด้านการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกดังต่อไปนี ้
1) การกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู ร้ ว่ มกัน
เชิงรุกของครูแพรวเริม่ จากการเขียนจุดประสงค์การเรียนรูต้ ามความรูค้ วามเข้าใจในหลักการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู ท้ ่ีได้มากจากการเรียนในวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ท่ วั ไป และมีความเข้าใจ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก แม้ครูแพรวจะอธิบายว่ายังไม่กระจ่างในหลักการของการ
จัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กมากนักเนื่องจากมีความรู เ้ พียงจากการได้รบั การฝึ กหัดจากการอบรม
ก่อนการนิเทศ แต่เมื่อผ่านการทากิจกรรมพัฒนาบทเรียนร่วมกันในครัง้ ที่ 1 ทาให้เกิดความเข้าใจ
มากขึ น้ และมี ค วามเข้า ใจกระจ่ า งขึ น้ เรื่อ ย ๆ ทุ ก ครั้ง ของการนิ เทศ ดัง ตัว อย่ า ง การเขี ย น
จุดประสงค์ในแผนฯ ที่ได้รบั การนิเทศครัง้ ที่ 1 และ 3 ดังนี ้
ตัวอย่างการกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้
การกาหนดจุดประสงค์ในการนิเทศครัง้ ที่ 1
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เมื่อนักเรียนศึกษาจบบทเรียนนีแ้ ล้วจะสามารถ
1) พยากรณ์การเคลื่อนที่ ของวัตถุท่ี เป็ นผลของแรงลัพธ์หลาย
แรงได้ (K)
2) เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ ของวัตถุท่ี เป็ น ผลของแรงลัพ ธ์
หลายแรงได้ (P)
3) มีความซื่อสัตย์รายงานผลการทดลองตามความเป็ นจริง (A)
การกาหนดจุดประสงค์ในการนิเทศครัง้ ที่ 3
เมื่อนักเรียนศึกษาจบบทเรียนนีแ้ ล้วจะสามารถ
1) อธิบายแรงพยุง และการจอมการลอยของวัตถุได้ (K)
2) ร่วมกันออกแบบการทดลองเรื่องการจมและการลอยของวัตถุ
ได้ (P)
3) ทางานร่วมกับผูอ้ ่ืนโดยปราศจากความขัดแย้งได้ (A)
จากคาให้สมั ภาษณ์ทาให้ทราบว่าครูแพรวเข้าใจการกาหนดจุดประสงค์เป็ น
อย่างดี และสามารถต่อยอดใช้พฤติกรรม ชิน้ งาน หรือ กระบวนการทางานกลุ่มในแบบต่าง ๆ มา
ปรับใช้ในการเขียนจุดประสงค์ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
“พยายามใช้คยี เ์ วิรด์ ทีอ่ าจารย์อบรม และจากเล่มทีอ่ าจารย์แจกมาใช้เวลาเขียนจุดประสงค์ ซึ่งหนู
จะคิดใบงานหรือกิจกรรมก่อนให้เด็กได้ทางานด้วยกันแล้วค่อยเอากิจกรรมมาเขียนจุดประสงค์ขอ้
P (ทักษะ)”
การสัมภาษณ์เชิงลึก ครูแพรว (ตุลาคม 2563)
2) การกาหนดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการกาหนดกิจกรรมการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิง
รุ ก และความสามารถในการกาหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียนของครู แพรวที่มีการ
พัฒนาโดยลาดับนัน้ ครู แพรวให้การสัมภาษณ์ท่ีสะท้อนให้เห็นว่า กระบวนการที่ทาให้ครู แพรวมี
ความเข้าใจ และสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กในวิชาวิทยาศาสตร์ ทัง้ นีเ้ ป็ น
ผลมาจากการได้รบั คาแนะนาจากสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ ในขัน้ ตอนการพัฒนา
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บทเรียนร่วมกันระหว่างการนิเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นของการออกแบบการเรียนรู ้ และการ
สะท้อนคิด ดังความคิดเห็นของครูแพรวในการสัมภาษณ์ดงั นี ้
ข้อมูลจาการสัมภาษณ์ทาให้ทราบว่า ครูแพรวมีพฒ
ั นาการด้านนีจ้ ากการลง
มือปฏิบตั ิการสอนจริง ดังนี ้
“ส่วนใหญ่หนูทากิจกรรมเหมือนตอนเรียนการสอน แต่นกึ กิจกรรมออกมาขึน้ เพราะรู ว้ า่
นักเรียนจะทาอะไรได้ ทาอะไรไม่ได้ แล้วพีเ่ ลีย้ งก็ให้หนูทา แบ็คเวิรด์ ดีไซค์ ก็ใช้ได้ดคี ะ่ ”
การสัมภาษณ์เชิงลึก ครูแพรว (ตุลาคม 2563)
3) การกาหนดสื่อการเรียนรู ้
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการกาหนดสื่อการเรียนรู ข้ องครู แพรวที่มี
ความผกผันลดลง ซึ่งจากการสัมภาษณ์ ครู แพรวอธิบายการกาหนดสื่อการเรียนรู ข้ องตนเองว่ามี
ข้อจากัดส่วนใหญ่เป็ นไปในลักษณะใบงาน อุปกรณ์การทดลองกับสื่อสาธิต ซึ่งอาจจะใช้อปุ กรณ์
ไม่ตรงกับการทดลองบ้างตามแต่ท่ีโรงเรียนจะมีให้ใช้
“อาจารย์เรียกหนูวา่ ครู ทองใบ คือใบงานทุกชัว่ โมง ...ก็หนูเข้าใจว่าทุกคาบต้องมีรอ่ งรอยหลักฐาน
ก็มใี บงานตลอด ส่วนแผนทาการทดลองทีอ่ าจารย์มา PLC ก็เตรียมอุปกรณ์ไม่ครบกับไม่ได้เชคกับ
อุปกรณ์ทกี่ าหนดในหนังสือเลยใส่รายการอุปกรณ์ลงไปไม่ครบ”
การสัมภาษณ์เชิงลึก ครูแพรว (ตุลาคม 2563)
4) การกาหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู ้
ครูแพรวมีพฒ
ั นาการด้านการกาหนดวิธีการประเมินการเรียนรูส้ งู ขึน้ ตามลาดับในการนิเทศทัง้ 3
ครัง้ จุดเด่นของครูแพรวคือการใช้แบบประเมิน และการประเมินการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนจากร่องรอย
หลักฐาน ซึง่ ครูแพรวจะกาหนดชิน้ งานหรือหลักฐานการประเมินในลักษณะการสร้างผังความคิด
เพื่อเป็ นการประเมินผลด้านความรู ้ และครูแพรวประเมินทักษะในการทากิจกรรมของผูเ้ รียนตาม
บทบาทที่ผเู้ รียนแต่ละคนได้รบั มอบหมาย
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ทัง้ นีจ้ ากการสัมภาษณ์ทาให้ทราบว่า ครูแพรวประเมินการเรียนรูโ้ ดยคานึงถึงบทบาทของผูเ้ รียน
แต่ละคนในการทากิจกรรมกลุม่ ทัง้ ยังคานึงถึงการประเมินครบถ้วนทุกมิติ ทัง้ ความรู ้ ทักษะ เจต
คติ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
“มีแบบประเมินทัง้ ทีเ่ ป็ นข้อทีใ่ ช้ประเมินเนือ้ หาความรู ค้ ะ่ ใส่คาถามในแผนกับใบงาน ส่วนการ
ทางานกลุม่ ก็จะมีแบบสังเกตแนบท้ายทุกแผนค่ะ”
การสัมภาษณ์เชิงลึก ครูแพรว (ตุลาคม 2563)
2. การเปลี่ ย นแปลงความสามารถในการจัด การเรีย นรู ร้ ่ว มกัน เชิ ง รุ ก ในวิ ช า
วิทยาศาสตร์ดา้ นการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กในชัน้ เรียน เมื่อนาผลคะแนนจากกการประเมิน
โดยสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพมาทาการวิเคราะห์พบว่า ภาพรวมครู แพรวมีคะแนน
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในระดับสูง และมีพฒ
ั นาการสูงขึน้ ทุกด้าน
ทัง้ นีเ้ มื่อนาคะแนนประเมินมาสร้างแผนภาพประกอบการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในชัน้ เรียนของครูแพรวได้ขอ้ มูลดังแสดงในแผนภูมิ 4
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของครูแพรว
การนิเทศ 1

การประเมินผูเ้ รียน

การนิเทศ 2
ความรูค้ วามเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์
2
1.5
1
0.5
0

การนิเทศ 3

การจัดการเรียนรู ้

การจัดการชัน้ เรียน

ภาพประกอบ 25 ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในชัน้ เรียนของครูแพรว
ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในชัน้ เรียนของครูแพรวในภาพรวมมี
การพัฒนาขึน้ ทุกด้านโดยลาดับจากการระดับปานกลางในการนิเทศครัง้ ที่ 1 ไปถึงระดับคะแนน
ความสามารถในระดับสูงในการนิ เทศครัง้ ที่ 2 และเพิ่มสูงสุดในการนิเทศครัง้ ที่ 3 ในทุกด้านโดย
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เรียงลาดับความสามารถรายด้านโดยมีดา้ นความรู ค้ วามเข้าใจวิทยาศาสตร์ และการประเมินผล
การเรียนรู ข้ องผูเ้ รียน ตามมาด้วยความสามารถในการจัดการชัน้ เรียน และความสามารถในการ
จัดการเรียนรู ใ้ นชัน้ เรียนตามลาดับ ทัง้ นีจ้ ากการสังเกตการจัดการเรียนรู ้ และการสัมภาษณ์ครู
แพรวพบว่า ครู แพรวมีความโดดเด่นด้านความรู ค้ วามเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ และการประเมิน
ผูเ้ รียน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1) ความรูค้ วามเข้าใจทางวิทยาศาสตร์
ความรู ค้ วามเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของครู แพรว อยู่ในระดับสู งตัง้ แต่การ
นิเทศครัง้ ที่ 1 ทัง้ นีผ้ ลการประเมินความรู ค้ วามเข้าใจทางวิทยาศาสตร์มีค่าสูงขึน้ เรื่อย ๆ ในการ
นิเทศครัง้ ที่ 2 และ 3 ทัง้ นีอ้ าจเนื่องจากการที่ครูแพรว เป็ นผูท้ ่ีมีผลการเรียนดีอยู่แล้ว จึงส่งผลให้มี
ความรู ค้ วามเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ในระดับสูง และเป็ นผู้ ท่ีมีความกระจ่างในการอธิบาย และ
ยกตัว อย่ า งหลัก การ และมโนทัศ น์ข องเรื่อ งที่ ส อนให้นัก เรีย นเข้า ใจได้ ดัง ตัว อย่ า งการเขี ย น
สาระสาคัญในแผนการจัดการเรียนรูซ้ ง่ึ ใช้สาหรับนิเทศครัง้ ที่ 1 และ 3 ดังนี ้
สาระสาคัญในแผนการเรียนรู ท้ ่ี 1 ครู แพรวอธิบายสาระสาคัญได้ไม่ครบถ้วน
ตามความหมาย เช่น
“แรงลัพธ์ เป็ นแรงที่กระทาต่อวัตถุ เมื่อแรงลัพธ์เป็ นศูนย์วตั ถุจะอยู่น่ิง ” (ขาด
ส่วนที่บอกว่า หากเมื่อแรงลัพธ์เป็ นไม่เป็ นศูนย์วตั ถุจะเคลื่อนที่)
สาระสาคัญในแผนการเรียนรูท้ ่ี 3 ครูแพรวกาหนดสาระสาคัญ และสามารถ
อธิบายความหมายได้ครบถ้วน ดังนี ้
“ความดันของเหลว หมายถึงแรงที่ของเหลวกระทาต่อวัตถุ โดยกระทาตัง้
ฉากกับพืน้ ผิวของวัตถุ”
จากการสัมภาษณ์ท าให้ท ราบว่า ครู แพรว มีพัฒ นาการด้านความรู ค้ วาม
เข้าใจทางวิท ยาศาสตร์ท่ี มาจากการได้รบั การแนะน าจากชุมชนแห่ งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้
“หนูดูสาระการเรียนรู แ้ กนกลางจากเล่มหลักสูตรสีเขียว (เล่มตัวชีว้ ดั ) เพือ่ เช็คว่าต้องสอน
ประมาณไหนค่ะ สอดแทรกอะไรบ้างแต่โดยรวมคือให้เด็กได้ Inquiry ได้ใช้วธิ ีการทาง
วิทยาศาสตร์”
การสัมภาษณ์เชิงลึก ครูแพรว (ตุลาคม 2563)
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2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ความสามารถในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรูข้ องครูแพรว อยูใ่ นระดับสูง
ตั้งแต่ก ารนิ เทศครัง้ แรก ซึ่งแนวทางที่ ครู แพรวใช้ในการจัดการเรียนรู ้ ใช้กระบวนการเรียนรู ้ 5
ขัน้ ตอน ร่วมกันการทากิจกรรมกลุ่ม ในขัน้ ตอนการสารวจและค้นหา ส่วนในการนิเทศครัง้ ที่ 2 มี
พัฒนาการสูงขึน้ จากครัง้ ที่ 1 คือ ครูแพรวเพิ่มการใช้กระบวนการกลุม่ ในทุกขัน้ ของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้ เช่น การออกแบบการทดลอง และการนาเสนอข้อสรุ ป แต่ในการนิเทศครัง้ ที่ 3 พบว่า
ระดับคะแนนใกล้เคียงจากครัง้ ที่ 2 โดยเพิ่มขึน้ น้อยมาก
โดยจากการสัมภาษณ์ทาให้ทราบว่าว่าการพัฒนาความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ข้ องครู แพรวที่พฒ
ั นาขึน้ มาจากการชีแ้ นะของชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ
ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
“เวลาสอนหนูกจ็ ะทาเป็ นขัน้ ตอนแบบนีต้ ลอด ขัน้ สร้างความสนใจก็จะหายูทูปทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งจะ
สอน หรือทวนของเดิม ไม่กห็ ยอดคาถามไว้ ส่วนขัน้ กิจกรรมก็จะออกแบบคล้าย ๆ กัน คือให้
นักเรียนเข้ากลุม่ ทางานด้วยกัน หรือดูพาวเวอร์พอ้ ย แล้วให้ทาใบงาน ก่อนออกมานาเสนอ และ
สรุปพร้อมกัน”
การสัมภาษณ์เชิงลึก ครูแพรว (ตุลาคม 2563)
3) การจัดการชัน้ เรียน
ความสามารถในการจัด การชั้น เรีย นของครู แ พรว อยู่ในระดับ สูง และมี
พัฒนาการเพิ่มขึน้ ตามลาดับในการนิเทศครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 กล่าวคือในการนิเทศครัง้ ที่ 1 ซึ่ง
โรงเรียนมีนโยบายในการเฝ้าระวังการติดเชือ้ โคโรนาไวรัส ทาให้ครู แพรวไม่สามารถให้ผเู้ รียนทา
กิจกรรมกรเรียนรูโ้ ดยการนั่งกลุม่ ได้ ครูแพรวจึงอาศัยวิธีการให้ผเู้ รียนที่น่งั ในแนวหน้ากระดานเรียง
กันทางานร่วมกันในลักษณะของการปรึกษาหารือร่วมกัน และช่วยเหลือปฏิบตั ิกิจกรรมภายในแถว
ของตน จนมาถึงการนิเทศครัง้ ที่ 3 ครู แพรวใช้วิธีให้ผเู้ รียนซึง่ นั่งในแถวหน้ากระดานหันหลังไปเข้า
กลุ่มกับเพื่ อนที่ น่ ังในแถวถัดไปเพื่ อให้ผูเ้ รียนได้ป ฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ในห้องเรียนได้ซ่ึงจากการ
สัมภาษณ์พบว่า ครูแพรวให้ความสาคัญกับคาแนะนาหรือข้อคิดเห็นจากชุมชนแห่งการเรียนรูท้ าง
วิชาชีพ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
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“เรือ่ งการจัดการชัน้ เรียนนีไ่ ด้เรียนรู ม้ ากจาก PLC เพราะได้มที ใี่ ห้ปรึกษา จากเมือ่ ก่อนตอนเริ่มฝึ ก
ไม่รูเ้ ลยว่าจัดห้องเรียนยังไงได้บา้ ง หรือถ้าคุมนักเรียนไม่ได้จะทายังไง ตอนนีไ้ ด้คาแนะนามากขึน้
ก็ทาได้มากขึน้ ค่ะ”
การสัมภาษณ์เชิงลึก ครูแพรว (ตุลาคม 2563)
4) การประเมินผูเ้ รียน
ครูแพรวมีความโดดเด่นในเรือ่ งการประเมินผลผูเ้ รียน โดยเมื่อพิจารณาข้อมูลในแผนภูมิจากภูมิ 4
พบว่าในการนิเทศแต่ละครัง้ ครูแพรวมีระดับคะแนนสูงขึน้ โดยลาดับ ทัง้ นีจ้ ากการสังเกตชัน้ เรียนครู
แพรวพบว่า ครูแพรวมีความสามารถจดจาชื่อผูเ้ รียนในชัน้ เรียนของตนเองได้ และระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ ครูแพรวมีกรสังเกตพฤติกรรม และคอยบันทึกลงในแบบบันทึกสม่าเสมอ เพื่อ
ใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินผูเ้ รียน
จากคาให้สมั ภาษณ์ทาให้ทราบได้วา่ ครู แพรวคานึงถึงความสอดคล้องของการประเมินและแบบ
ประเมินกับเนือ้ หา และกิจกรรมในชัน้ เรียน ดังนี ้
“หนูเตรียมแบบประเมินเป็ นแบบประเมินไว้ทกุ แผน แล้วปรับข้อความด้านของการประเมินให้
เหมาะกับเรือ่ งทีส่ อน และงานทีใ่ ห้นกั เรียนทา ส่วนเวลาเด็กทางาน หนูกม็ แี บบสังเกตคอยประเมิน
นักเรียนตลอด”
การสัมภาษณ์เชิงลึก ครูแพรว (ตุลาคม 2563)
กรณี ศึกษาที่ 3 คือ นักศึกษา 9 ซึ่งผูว้ ิจัยกาหนดนามสมมติว่า ครู จุ๋ม เป็ น ตัวแทน
นักศึกษากลุ่มที่กลุ่มที่มีระดับการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกใน
วิชาวิทยาศาสตร์อยู่ท่ีไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ทัง้ นีน้ กั ศึกษากลุม่ นีจ้ ะมีผลการประเมินความสามารถ
ในครัง้ ที่ 1 ในระดับต่า หรือปานกลาง และมีการเปลี่ยนแปลงระดับความสามารถไปสู่ ระดับสูงใน
การนิเทศครัง้ ที่ 2 และ 3 ตามลาดับ หรือมีพฒ
ั นาการสูงขึน้ ในครัง้ ที่ 2 และลดลงในครัง้ ที่ 3 ของ
การนิเทศ หรือไม่มีพฒ
ั นาการในการนิเทศครัง้ แรก และครัง้ ที่ 2 แต่มีพฒ
ั นาการในการนิเทศครัง้ ที่
3 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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ครูจ๋มุ
ครู จุ๋มเป็ นนักศึกษาหญิ งสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ท่ ัวไป ได้รบั ภาระงาน
สอน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 จานวน 3 ห้องเรียน เป็ นเวลาทัง้ สิน้ 6
ชั่วโมง จานวนนักเรียน 107 คน โดยเนือ้ หาที่สอนส่วนใหญ่เป็ นเนือ้ หาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ
วิทยาศาสตร์กายภาพ และระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 จานวน 2 ห้องเรียน รวมเวลา 4 ชั่วโมง
จานวนนักเรียน 90 คนโดยเนือ้ หาที่สอนส่วนใหญ่ เป็ นเนือ้ หาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม
นอกเหนือจากภาระงานสอนมีภาระงานช่วยงานสอนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ลูกเสือ และกิจกรรม
ชุมนุม
ครูจ๋มุ เป็ นผูท้ ่ีเกิดการเรียนรูช้ า้ แต่มีผลการเรียนดี มีความใจใส่ผเู้ รียน มีระเบียบ
รอบคอบ ทางานเอกสารได้ดี มีนา้ ใจให้การช่วยเหลือผูอ้ ่ืน แต่ในทางการปฏิบตั ิงานครู ครู จุ๋มไม่
ค่อยมั่นใจในการจัดกาเรียนรูข้ องตนเอง มักจะแสดงสีหน้ากังวลเวลาจะเข้าชัน้ เรียน
จากการศึกษาการเปลี่ ยนแปลงความสามารถในการออกแบบเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู ้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนของครูจ๋มุ มีรายละเอียดดังนี ้
1. การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กในวิชา
วิทยาศาสตร์ดา้ นการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ เมื่อนาผลคะแนนจากกการประเมินโดย
สมาชิ ก ชุม ชนแห่ ง การเรีย นรู ท้ างวิ ช าชี พ มาท าการวิ เคราะห์พ บว่า ภาพรวมครู จุ๋ม มี ค ะแนน
ความสามารถในการออกแบบเขียนแผนในระดับสูง และมีพฒ
ั นาการสูงขึน้ ทุกด้าน ทัง้ นีเ้ มื่อนา
คะแนนประเมินมาสร้างแผนภาพประกอบการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการ
ออกแบบเขียนแผนจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของครูจ๋มุ ได้ขอ้ มูลดังแสดงในแผนภูมิ 5
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของครู จ๋มุ
การนิเทศ 1

การประเมินผลการเรียนรู ้

การนิเทศ 2
จุดประสงค์
2
1.5
1
0.5
0

การนิเทศ 3

กิจกรรมการเรียนรู ้

สื่อการเรียนรู ้

ภาพประกอบ 26 ความสามารถในการออกแบบเขียนแผนการจัดกรเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของครูจมุ๋
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จากแผนภูมิ 5 ผลการประเมินความสามารถในการออกแบบเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กของครู จ๋มุ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่มีพฒ
ั นาการขึน้ ที่มีความโดด
เด่นคือ การกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้ และการประเมินการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ทัง้ นีค้ รูจ๋มุ อธิบาย
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของตนเอง
มี ใจความส าคัญ ว่า ได้เรีย นรู เ้ กี่ ย วกับ การก าหนดกิ จ กรรมการเรีย นรู ้ สื่ อ การเรีย นรู ้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียน จากการเรียนวิชาวิธีสอนเมื่อครัง้ เรียนอยู่ชนั้ ปี ท่ี 3 และการเข้า
ร่วมกลุม่ ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1) การกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้
พัฒนาการของการกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู ข้ องครู จุ๋มนัน้ ครัง้ แรกและ
ครัง้ ที่สองในการนิเทศครูจ๋มุ สามารถเขียนจุดประสงค์การจัดการเรียนรูไ้ ด้ครบตามหลักเกณฑ์การ
เขียนจุดประสงค์แต่การใช้ภาษาในการเขียนจุดประสงค์ยงั ไม่เป็ นพฤติกรรมการเรียนรูท้ ่ีแสดงการ
เรียนรู ร้ ่วมกันเชิ งรุ กที่สงั เกตได้ชัดเจนทาให้อาจจะประเมินผลผูเ้ รียนได้ไม่ตรงประเด็น คะแนน
ความสามารถจึงคงที่ และเมื่ อได้รบั การนิ เทศในครัง้ ที่ 3 พบว่ามี พัฒ นาการดี ขึน้ เนื่ องจากได้
ปรับ ปรุ ง ตามค าแนะน าของสมาชิ ก ชุ ม ชนแห่ ง การเรีย นรู ท้ างวิ ช าชี พ ดัง ตัว อย่ า งการเขี ย น
จุดประสงค์ตอ่ ไปนี ้
ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู ้
การนิเทศครัง้ ที่ 1
เมื่อนักเรียนเรียนจบชั่วโมงนีแ้ ล้วจะสามารถ
1) บรรยายหน้าที่ของราก และลาต้นได้
2) ทดลองการการลาเลียงสารของราก และลาต้นได้
3) เป็ นผูใ้ ฝ่ เรียนรู ้
การนิเทศครัง้ ที่ 3
เมื่อนักเรียนเรียนจบชั่วโมงนีแ้ ล้วจะสามารถ
1) อภิปราย และร่วมกันสรุ ปลักษณะของพืชดอก และพืชไม่มี
ดอกได้ (K)
2) ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มในการจาแนกพืชโดยใช้การมีดอกเป็ น
เกณฑ์ (P)
3) ทางานร่วมกับผูอ้ ่ืนได้โดยปราศจากความขัดแย้ง (A)
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จากคาให้สมั ภาษณ์ทาให้ทราบได้ว่าจากการนิเทศทาให้ครูจ๋มุ มีความเข้าใจ
ที่ถกู ต้อง และมีม่นั ใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูด้ งั ตัวอย่าง
“หนูได้เรียนรู เ้ รือ่ งหลักการเขียนจุดประสงค์ทตี่ อ้ งมีเงือ่ นไข พฤติกรรม และเกณฑ์การประเมิน และ
ทีไ่ ด้จากการนิเทศคือ เรือ่ งการใช้คาทีเ่ ป็ นพฤติกรรมทีว่ ดั ได้”
การสัมภาษณ์เชิงลึก ครูจ๋มุ (ตุลาคม 2563)
2) การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู ้
การกาหนดกิจกรรมการเรียนรูน้ นั้ ในช่วงต้นของการวิจยั การกาหนดกิจกรรม
การเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุ กของครูจ๋มุ พบว่ากาหนดกิจกรรมการเรียนรู ไ้ ด้ดีตามหลักการโดยมีผลการ
ประเมินในระดับสูง และผลการประเมินในการนิเทศครัง้ ที่ 2 นัน้ มีระดับคะแนนความสามารถคงที่
เท่าครัง้ ที่ 1 ทั้งนี ด้ ว้ ย กิจกรรมการเรียนรู ท้ ่ี นักศึกษาที่ ออกแบบและระบุไว้ในแผนการจัดการ
เรีย นรู เ้ ป็ น กิ จ กรรมที่ นัก เรีย นได้ท ากิ จ กรรมการเรีย นรู ร้ ่วมกัน เป็ น กลุ่ม ที่ มี ลัก ษณะเหมื อ นกับ
กิจกรรมในการนิเทศครัง้ แรกเพียงเปลี่ยนเนือ้ หา แต่เมื่อได้รบั คาแนะนาครูจ๋มุ ก็พฒ
ั นาการกาหนด
กิจกรรมตนเองได้ดีขนึ ้ นิเทศครัง้ ที่ 3 แบ่งผูเ้ รียนให้เป็ นกลุม่ ที่มีการคละเพศคละความสามารถตรง
ตามหลักการ และกาหนดบทบาทหน้าที่สมาชิกในการทากิจกรรม ส่งผลให้กิจกรรมการเรียนรู ้
ดาเนินไปได้ดว้ ยดี
ทัง้ นีจ้ ากการสัมภาษณ์ทาให้ทราบว่า ครู จุ๋มมีการประยุกต์ความรู เ้ รื่องการ
ก าหนดกิ จกรรมการเรีย นรู ้ กับ การวิเคราะห์ผู้เรีย น คื อจัด กิ จกรรมให้เหมาะสมกับ ผู้เรีย น ดัง
ตัวอย่างการให้สมั ภาษณ์ตอ่ ไปนี ้
“ครัง้ หลัง ๆ ได้ลองแบ่งผูเ้ รียนคละเพศคละความสามารถ และบางทีกล็ องให้คนทีท่ างานกับคนอืน่
ในกลุม่ ไม่ได้ของแต่ละกลุม่ มารวมกลุม่ กันทางาน ... ปรากฏว่า ก็ได้เรือ่ งอยูน่ ะคะ กลายเป็ นว่าพอ
รวมกันแล้วเขาทางานด้วยกันได้ เหมือนพีเ่ ลีย้ งบอกว่าคงเห็นตัวตนยอมรับกันมากขึน้ ”
การสัมภาษณ์เชิงลึก ครูจ๋มุ (ตุลาคม 2563)
3) การกาหนดสื่อการเรียนรู ้
ครู จุ๋มมีพัฒ นาการเรื่องการกาหนดสื่อการเรียนรู ใ้ นครัง้ ที่ 2 ของการนิเทศ
และการประเมินในการนิเทศครัง้ ที่ 3 มีพัฒ นาการสูงขึน้ เล็กน้อยเกื อบคงที่ เป็ นผลมาจากการ
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ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู ใ้ นครัง้ ที่ 2 เรื่องการจาแนกสิ่งมีชีวิตเป็ นพืชและสัตว์ และ 3 เป็ น
การจาแนกพืชดอก และพืชไม่มีดอกของการนิเทศมีลกั ษณะใกล้เคียงกันคือเป็ นการใช้ส่ือเป็ นภาพ
และใบความรูท้ ่ีเป็ นข้อมูลให้ผเู้ รียนศึกษา และแบ่งภาพเป็ นกลุ่มตามข้อมูลที่ศกึ ษา สื่อการเรียนรู ้
จึงมีลกั ษณะเดิมโดยที่ยงั ไม่ได้นาข้อคิดเห็นไปเติมเต็มในประเด็นที่ได้รบั คาแนะนา ดังตัวอย่างจาก
การสัมภาษณ์ตอ่ ไปนี ้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทาให้ทราบว่าครู จ๋ิวได้เรี ยนรู เ้ รื่องความหลาก
ชนิดของสื่อดังตัวอย่างต่อไปนี ้
“ได้เรียนรู เ้ รือ่ งสือ่ อุปกรณ์ทใี่ ห้เพิม่ ขนาดหรือการเพิ่มดีเทลในการปฏิบตั ใิ ห้เด็กแต่ละคนต้อง
ช่วยกันทางานซึ่งหนูกพ็ ยายามปรับ และหา สือ่ ออนไลน์มาเสริมด้วย แต่ไม่คอ่ ยเวิรค์ เพราะคอม
ทีน่ ไี่ ม่คอ่ ยดีเลยค่ะ”
การสัมภาษณ์เชิงลึก ครูจ๋มุ (ตุลาคม 2563)
4) การกาหนดการประเมินผลการเรียนรู ้
ครูจ๋มุ มีความสามารถในการกาหนดวิธีการประเมินการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของผูเ้ รียนใน
ระดับสูง กล่าวคือมีความเข้าใจในหลักการประเมินการทากิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกันของผูเ้ รียนดี มี
การสร้างแบบประเมินที่ระบุประเด็นการประเมินทัง้ ความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และสามารถประเมินผูเ้ รียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สะท้อนให้เห็นจาก การกาหนดเครือ่ งมือการ
ประเมินในแผนการจัดการเรียนรู ้ มีความถูกต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรูท้ ่ีกาหนดไว้ใน
การนิเทศครัง้ ที่ 3 ครูจ๋มุ มีความสามารถในการประเมินผลการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในระดับสูง
สามารถกาหนดชิน้ งาน หรือหลักฐานการประเมินที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ และกิจกรรมการ
เรียนรูร้ ว่ มกันได้ มีแนวทางการประเมินผูเ้ รียนตามหลักการประเมินการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุ กชัดเจน
ขึน้
จากการสัมภาษณ์ทาให้ทราบว่า ครูจ๋มุ สามารถกาหนดวิธีการประเมินที่หลากหลายและมี
ความมั่นใจในการประเมินการเรียนรูผ้ เู้ รียน ดังตัวอย่างนี ้
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“หนูมองว่าบางทีการประเมินไม่ตอ้ งใช้แบบประเมินทัง้ หมดก็ได้ หนูวา่ ชิน้ งาน กับดูเด็กทากิจกรรม
ก็ใข้ประเมินได้ หนูกพ็ ยายามคิดชิน้ งานทีจ่ ะใช้ประเมินได้ดว้ ย”

“ได้เรียนรู เ้ รือ่ งสือ่ อุปกรณ์ทใี่ ห้เพิม่ ขนาดหรือการเพิ่มดีเทลในการปฏิบตั ใิ ห้เด็กแต่ละคนต้อง
ช่วยกันทางานซึ่งหนูกพ็ ยายามปรับ และหา สือ่ ออนไลน์มาเสริมด้วย แต่ไม่คอ่ ยเวิรค์ เพราะคอม
ทีน่ ไี่ ม่คอ่ ยดีเลยค่ะ”
การสัมภาษณ์เชิงลึก ครูจ๋มุ (ตุลาคม 2563)
2. การเปลี่ ย นแปลงความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู ้ร่ว มกั น เชิ ง รุ ก ในวิ ช า
วิทยาศาสตร์ดา้ นการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กในชัน้ เรียน เมื่อนาผลคะแนนจากกการประเมิน
โดยสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพมาทาการวิเคราะห์พบว่า ภาพรวมครู จุ๋มมีคะแนน
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในระดับสูง และมีพฒ
ั นาการสูงขึน้ ทุกด้าน
ทัง้ นีเ้ มื่อนาคะแนนประเมินมาสร้างแผนภาพประกอบการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในชัน้ เรียนของครูจ๋มุ ได้ขอ้ มูลดังแสดงในแผนภูมิ 6

ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในชัน้ เรียนของครู จ๋มุ
การนิเทศ 1

การนิเทศ 2
ความรูค้ วามเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์
2

การนิเทศ 3

1.5
1
0.5
การประเมินผูเ้ รียน

0

การจัดการเรียนรู ้

การจัดการชัน้ เรียน

ภาพประกอบ 27 ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในชัน้ เรียนของครูจ๋มุ
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จากแผนภูมิ 6 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกัน
เชิงรุ กในชัน้ เรียนของครู จุ๋มพบว่า เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินความสามารถในการจัดการ
เรียนรู ร้ ่วมกัน เชิ งรุ กจากสมาชิก ชุมชนแห่ งการเรียนรู ท้ างวิชาชี พ พบว่า ความสามารถในการ
จัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกมีพฒ
ั นาการที่สงู ขึน้ จากการนิเทศครัง้ ที่ 1 – 3 โดยลาดับในทุกด้าน โดย
ด้านที่ มีการพัฒ นาอย่างรวดเร็วคือ ความรู ค้ วามเข้าใจทางวิท ยาศาสตร์ และการประเมินการ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียน โดยมีรายละเอียดพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
1) ความรูค้ วามเข้าใจทางวิทยาศาสตร์
ครูจ๋มุ มีความรูค้ วามเข้าใจการนิเทศครัง้ ที่ 1 อยูใ่ นระดับปานกลาง ยังมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนในบางเนือ้ หา เช่น เข้าใจว่าปะการังเป็ นพืช และมีพฒ
ั นาการสูงขึน้ ในครัง้ ที่ 2
โดยมีระดับการประเมินอยูใ่ นระดับสูงไม่มีความเข้าใจเนือ้ หาคลาดเคลื่อน และ ในการนิเทศครัง้ ที่
3 มีคะแนนการประเมินในระดับสูงขึน้ จากการประเมินครัง้ ที่ 2 คือนอกจากไม่มีความเข้าใจเนือ้ หา
คลาดเคลื่อน รวมถึงอธิบายเนือ้ หาความรูแ้ ก่ผเู้ รียนได้ดีอีกด้วย
เมื่อสัมภาษณ์ครูจ๋มุ ทาให้ทราบว่าครูจ๋มุ มีความพยายามพัฒนาตนเองในด้านการเตรียมเนือ้ หา
วิทยาศาสตร์ ดังนี ้
“มีความรู ใ้ นเนือ้ หามากขึน้ จากการทีไ่ ด้รบั คาแนะนา (บ่น) ว่าหนูไม่แม่น อาจารย์บอกว่าต้องรู ้
เนือ้ หาก่อนจะสอนเก่ง และหนูไปดูเนือ้ หาในสาระการเรียนรู แ้ กนกลาง ทาให้หนูจบั ประเด็นได้มาก
ขึน้ ในเรือ่ งทีจ่ ะสอน”
การสัมภาษณ์เชิงลึก ครูจ๋มุ (ตุลาคม 2563)
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ความสามารถด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ข้ องครู จ๋มุ ในการนิเทศครัง้ แรก
ครู จุ๋มสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กได้อย่างเป็ นขัน้ ตอน ผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรูอ้ ย่างทั่วถึง มีการทากิจกรรมกลุ่มโดยครู จ๋มุ เป็ นผูแ้ บ่งกลุ่มนักเรียนโดยการสุ่ม แต่เวลาที่ใช้
ในการให้ผู้เรีย นท ากิ จ กรรมยัง ไม่ เพี ย งพอกับ ความซับ ซ้อ นของงานที่ ม อบหมาย ทั้งนี ใ้ นการ
แบ่งกลุ่มทาได้ดีขึน้ มีการคละผูเ้ รียนแบบคละเพศคละความสามารถ แต่ขนั้ ตอนการทากิจกรรม
ยังคงไม่เพียงพอกับภาระงาน ดังนั้นการนิเทศครัง้ ที่ 2 ครู จุ๋มจึงมีพัฒนาการขึน้ เล็กน้อยเท่านั้น
อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการเรียนรูข้ องครูจ๋มุ เพิ่มสูงขึน้ อย่างเด่นชัดใน
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ครัง้ ที่ 3 โดยการกาหนดกลุ่มของผูเ้ รียนให้มีความหลากหลายคละเพศ คละความถนัด และจัด
กิจกรรมให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั ิรว่ มกัน มีการใช้คาถามให้กลุ่มช่วยกันคิดช่วยกันอภิปรายเป็ น
ระยะ และให้ผเู้ รียนร่วมกันสรุปกิจกรรมในลักษณะ Info-graphic
ซึ่ง จากการสัม ภาษณ์ ค รู จุ๋ ม สะท้อ นให้เห็ น ว่ า ครู จุ๋ม ตระหนัก ถึ ง การจัด
กิ จ กรรมการเรีย นรู ท้ ่ี มี ค วามเป็ นขั้น ตอนสอดคล้อ งกั น เพื่ อ ให้ผู้เรีย นพั ฒ นาทั้ง ความรู แ้ ละ
กระบวนการคิด ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
“ประเด็นนีห้ นูได้เรียนรู เ้ ยอะทีส่ ดุ เลยค่ะ เพราะตอนแรกจัดกิจกรรมไม่เป็ นขัน้ เป็ นตอนเลย พอมา
ประชุมกลุม่ ทีกไ็ ด้เทคนิค หรือตัวอย่างการเลียงลาดับกิจกรรม การให้เวลา การใช้คาถาม การเก็บ
เด็ก ซึ่งบางทีกท็ าตามทีไ่ ปสังเกตการณ์สอนเพือ่ น”
การสัมภาษณ์เชิงลึก ครูจ๋มุ (ตุลาคม 2563)
3) การจัดการชัน้ เรียน
ครู จ๋มุ สมารถจัดการชัน้ เรียนได้ค่อนข้างดีในการนิเทศครัง้ ที่ 1 ทัง้ นีเ้ ป็ นการ
จัดการเรียนรู ใ้ นเงื่อนไขของภาวการณ์เฝ้าระวังการระบาดของโคโรนาไวรัส ทาให้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กทาได้ไม่เต็มที่ ผูเ้ รียนได้ทากิจกรรมร่วมกันเชิง รุ กแบบเว้นระยะห่าง คือ
เรียนรู ร้ ว่ มกัน ปรึกษาหารือกันในการทางาน แต่ทาชิน้ งานของตนเอง การนิเทศครัง้ ที่ 2 สามารถ
จัดการชัน้ เรียนได้ดีมีพฒ
ั นาการขึน้ จากการนิเทศครัง้ ที่ 1 และครู จ๋มุ สามารถควบคุมชัน้ เรียนได้ดี
มากในการนิเทศครัง้ ที่ 3 โดยมีผลการประเมินเพิ่มสูงขึน้ กว่าครัง้ ที่ 1 และ 2 ซึง่ ครูจ๋มุ สะท้อนว่าเกิด
จากการทางานร่วมกันกับเพื่อน และปฏิบตั ิโดยการประยุกต์คาแนะนา และเทคนิคจากชุมชนแห่ง
การเรียนรู ท้ างวิชาชีพ ดังตัวอย่างที่ครู จ๋มุ อธิบายบรรยากาศการจัดการเรียนรู ใ้ นชัน้ เรียนชัน้ เรียน
หนึ่งดังต่อไปนี ้
จากการสัมภาษณ์งครูจ๋มุ สะท้อนว่าเกิดจากการทางานร่วมกันกับเพื่อน และ
ปฏิบตั ิโดยการประยุกต์คาแนะนา และเทคนิคจากชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ ดังตัวอย่างที่
ครูจ๋มุ อธิบายบรรยากาศการจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนชัน้ เรียนหนึ่งดังต่อไปนี ้
“คุมชัน้ เรียนห้องนีย้ ากมาก เป็ นห้องรวมดาว คือตัวแสบ ตัวพ่อ ตัวหัวหน้าแกงค์ อยูร่ วมทีน่ ี่ เวลา
จัดกิจกรรมบางทีหนูจดั โต๊ะวงกลม บางทีหนูจดั สือ่ มาตัง้ ไว้สงสัย เพือ่ ดึงเด็กให้อยูก่ บั เรา”
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“บ่อยเลยทีพ่ อเรียนไปเข้ากลุม่ ไปเริ่มไม่ทางาน คุยบ้าง เกเรเพือ่ นในกลุม่ ข้างกลุม่ บ้าง จนต้อง
พัฒนาข้อตกลงให้กลุม่ ร่วมกันรับผิดชอบการไม่ตงั้ ใจเรียน หนูวา่ ได้ผล ทุกคนดึงกันมาเรียน แต่คน
เกเรมาก ๆ ก็ไม่ได้แคร์นะคะ .... (หัวเราะ)”
การสัมภาษณ์เชิงลึก ครูจ๋มุ (ตุลาคม 2563)
4) การประเมินผูเ้ รียน
ความสามารถในการประเด็นการเรียนรูข้ องครูจ๋มุ มีการพัฒนาอย่างค่อยเป็ น
ค่อยไป กล่าวคือในการนิเทศครัง้ ที่ 1 คะแนนความสามารถในการประเมินผูเ้ รียนอยู่ในระดับปาน
กลางสามารถประเมินผูเ้ รียนตามจุประสงค์การเรียนรู ไ้ ด้ แต่ยงั ไม่สามารถาร้างแบบประเมินให้มี
เกณฑ์การประเมินที่มีความเป็ นปรนัยได้ และมีพฒ
ั นาการสูงขึน้ ในครัง้ ที่ 2 และ 3 ตามลาดับทัง้ นี ้
จากการรวบรวมข้อมูลเอกสาร แผนการจัดการเรียนรู ้ และการสังเกตการณ์จดั การเรียนรูข้ องครูจ๋มุ
พบว่าในครัง้ แรกครู เน้นประเด็นผูเ้ รียนด้านความรู ้ ด้วยแบบฝึ กหัด แบบทดสอบการตอบคาถาม
แต่ยังไม่สามารถสะท้อนการประเมินทักษะ และเจตคติท่ี ชัดเจน ประกอบกับยังออกแบบแบบ
ประเมิน และแบบสังเกตพฤติกรรมที่ไม่ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินที่เป็ นปรนัยแน่ชดั แต่ในการ
นิเทศครัง้ ที่ 3 ครูจ๋มุ สะท้อนพัฒนาการทางการประเมินที่เพิ่มขึน้ ว่าเป็ นผลจากปฏิบตั ิกิจกรรมตาม
รูปแบบในการนิเทศในขัน้ ตอนการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ้ ตัวอย่างการให้สมั ภาษณ์ท่ีทา
ให้ท ราบว่าครู จุ๋มได้เรียนรู เ้ รื่องการสร้างแบบประเมิน ให้มีความชัดเจนเป็ น ปรนัย และมี ความ
พยายามพัฒนาความสามารถในการสร้างแบบประเมินของตนเองให้ดีขนึ ้ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
“ตอนแรกหนูสร้างแบบประเมิน พวกแบบสังเกตไม่เป็ น ไม่รูว้ า่ ควรวางคะแนนยังไง และเพิ่งรูว้ า่
ต้องทาตารางเกณฑ์ดว้ ย บางทีมาดูตารางเองก็งง แบบทีอ่ าจารย์ถามว่า ตัววัด (ตัวบ่งปริมาณ)
บ่อยครัง้ กับสม่ าเสมอ ต่างกันอย่างไร และคาว่า น้อยครัง้ กับบางครัง้ ต่างกันอย่างไร หนูเพิ่ง
เข้าใจตอนมาดูตวั อย่างเพือ่ นเวลาคุย PLC”
การสัมภาษณ์เชิงลึก ครูจ๋มุ (ตุลาคม 2563)
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บทที่ 5
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่อง การพัฒนารู ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ
ร่วมกับ การพัฒ นาบทเรีย นร่ว มกัน เพื่ อ ส่งเสริม ความสามารถในการเรีย นรู ร้ ่ว มกัน เชิ ง รุ ก ของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีสาระสาคัญดังนี ้
คาถามวิจยั
1. รู ป แบบการนิ เทศตามแนวคิด ชุม ชนแห่ งการเรียนรู ท้ างวิชาชี พ ร่วมกับ การพัฒ นา
บทเรีย นร่วมกัน เพื่ อส่งเสริม ความสามารถในการจัด การเรียนรู ร้ ่วมกัน เชิ งรุ กของนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ควรมีขนั้ ตอนอย่างไร
2. ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุ กของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ที่ได้รบั การนิเทศด้วยรูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับการ
พัฒนาบทเรียนร่วมกันเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการ
เรียนรู ท้ างวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กของนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู ้ร่ ว มกั น เชิ ง รุ ก ของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ได้รบั การนิเทศด้วยรู ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นีเ้ ป็ นการวิจยั และพัฒนา เพื่อพัฒนารู ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่ง
การเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการ
เรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ใช้การเก็บ
ข้อมูลเชิ งปริม าณ และเชิงคุณ ภาพ แบ่งวิธีดาเนิ น การวิจัยออกเป็ น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 การ
พัฒนารูปแบบการนิเทศ และระยะที่ 2 การศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก
ของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
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ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการนิเทศ
การดาเนินงานในระยะที่ 1 นี ้ เป็ นขัน้ ตอนการศึกษาและการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนทางวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่เหมาะสมสาหรับ
การส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกสารคู่มือประกอบการใช้รูปแบบการนิเทศที่พฒ
ั นาขึน้ และเอกสาร
หลักสูตรฝึ กอบรมการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก และการนิเทศตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ในระยะพัฒนารูปแบบการนิเทศที่พฒ
ั นาขึน้ เอกสาร
ประกอบการใช้รูปแบบการนิเทศ และหลักสูตรฝึ กอบรม เริ่ มตัง้ แต่ กลางเดือนพฤศจิกายน ถึง
ธันวาคม 2562 รวมเวลา 6 สัปดาห์ ผูว้ ิจยั แบ่งการดาเนินการระยะนีอ้ อกเป็ นขัน้ ตอนการเตรียม
พัฒนารูปแบบการนิเทศ 1 ขัน้ ตอน และขัน้ ตอนการพัฒนารูปแบบการนิเทศ 6 ขัน้ ตอน ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 เตรียมพัฒนารูปแบบการนิเทศ (R1)
ขัน้ ที่ 2 พัฒนารูปแบบการนิเทศ (R2)
ระยะที่ 2 การศึ ก ษาความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เชิ ง รุ ก ของ
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อได้รับ
่ ัฒนาขึน้
การนิเทศด้วยรูปแบบการนิเทศทีพ
ศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของนัก ศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู โดยเริม่ จากการจัดฝึ กอบรม และเก็บข้อมูลจากการใช้รูปแบบการนิเทศที่พฒ
ั นาขึน้ รวม
เวลา 10 สัปดาห์ โดยแบ่งกรณีศกึ ษาออกเป็ น 4 กลุม่ ซึง่ ได้มาโดยเลือกจากการกาหนดคุณสมบัติ
(Criteria sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลความสามารถในการจัดกาเรียนรู ข้ องนักศึกษาก่อนเข้าร่วม
การอบรมการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก และการนิเทศโดยทดลองใช้รูปแบบการนิเทศตามแนวคิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒ นาบทเรียนร่วมกัน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กรณี ศึกษาที่ เป็ นนักศึกษา และ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกรณี ศึกษาที่ เป็ นนัก ศึกษา จากนั้นจัด
อบรมเชิงปฏิบตั ิการการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุก และการนิเทศตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ให้แก่ ผูท้ ่ีเป็ นกรณีศกึ ษากลุม่ ที่ 1-4 เพื่อนาความรูม้ า
ใช้ในการจัดการเรียนรู ้ และการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศที่ ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ จากนัน้ ดาเนินการ
ทดลองใช้รูปแบบในการนิเทศตามขัน้ ตอนในรู ปแบบการนิเทศ และเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพการ
จัดกาเรียนรู ข้ องนักศึกษาหลังเข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนรู เ้ ชิงรุ กแบบรวมพลัง และการ
นิเทศโดยทดลองใช้รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่ งการเรียนรู ท้ างวิชาชี พร่วมกับการ
พัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดย เก็บรวบรวมข้อมูลจากกรณี ศึกษาที่เป็ นนักศึกษา ตามรายละเอียด
ดังนี ้ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยใช้คาถามปลายเปิ ดในการสัมภาษณ์แบบ
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กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) 2) การสังเกตชัน้ เรียน (Classroom observation) และ
3) การศึก ษาเอกสาร แผนการจัด การเรีย นรู ้ (Documentary research) โดยใช้แ บบประเมิ น
ความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก ใช้ในขัน้ ตอนการประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้
และ การจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน และขัน้ สุดท้ายคือการประเมินผลรูปแบบ และสรุปโครงการวิจยั
ทัง้ นีเ้ ครื่องมือที่ ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ข้อคาถามแบบกึ่งโครงสร้างสาหรับการสัมภาษณ์เชิง
ลึก และแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กประกอบด้วยแบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก และแบบสังเกตชัน้ เรียน
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนารู ปแบบการนิเทศ ซึ่งจะ
อธิบายองค์ประกอบ และขัน้ ตอนในรูปแบบการนิเทศฯและส่วนที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถใน
การจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของนักศึกษา ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนารู ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันเชิงรุ กของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผู้วิ จัย ด าเนิ น การศึ ก ษาข้อ มู ล พื ้น ฐาน ส ารวจสภาพและปั ญ หาของการนิ เทศ
นักศึก ษาฝึ ก ประสบการณ์วิชาชี พ ครู วิท ยาศาสตร์ของมหาวิท ยาลัยราชภัฎ จากนัก ศึก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิ ช าชี พ ครู อาจารย์นิ เทศก์ และครู พ่ี เลี ย้ งนัก ศึก ษาฝึ ก ประสบการณ์วิช าชี พ ครู
วิทยาศาสตร์ ประกอบกับการรวบรวมข้อมูลการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในรายวิชาวิทยาศาสตร์
แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน จากเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาพัฒนารู ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับ
การพัฒ นาบทเรีย นร่ว มกัน เพื่ อ ส่ง เสริม ความสามารถในการจัด การเรีย นรู ร้ ่ว มกัน เชิ งรุ ก ของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จากนั้น ผู้วิ จัย ด าเนิ น การร่า งรู ป แบบการนิ เทศ น าเสนออาจารย์ท่ี ป รึก ษาและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อประเมินความสอดคล้องของรู ปแบบและหลักการแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง แล้ว
นาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงรูปแบบ จากนัน้ นาไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อนาข้อมูลจากการ
ทดลองใช้มาปรับปรุ งรู ปแบบอีกครัง้ หนึ่ง จนได้รูปแบบการนิเทศที่มีกระบวนการและขัน้ ตอนซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
รู ปแบบการนิเทศที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ องค์ประกอบ
ด้านบุคคล และองค์ประกอบด้านกระบวนการในรูปแบบการนิเทศดังนี ้

218
1. องค์ป ระกอบด้า นบุ ค คล ประกอบด้ว ย 1) นัก ศึก ษาผู้พัฒ นาบทเรีย น 2)
นั ก ศึ ก ษาคู่ ร่ว มพั ฒ นา 3) ครู พ่ี เลี ้ย ง 4) อาจารย์นิ เทศก์ และ 5) ผู้บ ริห ารสถานศึ ก ษาหรือ
ผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู ้
2. องค์ประกอบด้านกระบวนการในรูปแบบการนิเทศ ประกอบด้วย
1) ขั้น เตรีย มผู้นิ เทศ และผู้รบั การนิ เทศ (Preparation) โดยมี ก ารก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนาผูเ้ รียนร่วมกัน การสร้างข้อตกลงร่วมกันในการนิเทศ และมีการอบรมเพื่อ
ทบทวนความรู ร้ ว่ มกัน ผูน้ ิเทศคือ นักศึกษาผูพ้ ฒ
ั นาบทเรียน นักศึกษาคู่รว่ มพัฒนา และผูร้ บั การ
นิเทศคือ ครู พ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศก์ และ ผูบ้ ริหารสถานศึ กษาหรือผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู ้
เข้ารับการอบรม PLC สาหรับการนิเทศ และการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
2) ขั้น การปฏิ บัติ ก ารนิ เทศ (Supervision operation) ในขั้น นี ม้ ี ก ารปฏิ บัติ
เป็ น 5 ระยะคือ
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ปัญ หา และเตรียมการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ (Problem analyzing and lesson designing)
เป็ นขัน้ ที่นกั ศึกษาผูพ้ ฒ
ั นาบทเรียน นักศึกษาคูร่ ว่ มพัฒนา และ ครูพ่เี ลีย้ ง
อาจารย์นิเทศก์ ตลอดจน ผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันวิเคราะห์
หลักสูตร หรือ เนือ้ หาที่จะสอน เพื่อนามากาหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาผูเ้ รียน เพื่อสร้างแผนการ
จัดการเรีย นรู แ้ ละวางแนวทางในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู เ้ พื่ อให้นักศึกษาผูพ้ ัฒ นา
บทเรียนนาไปออกแบบการจัดการเรียนรูต้ อ่ ไป
ระยะที่ 2 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (Writing lesson plan)
นักศึกษาผูพ้ ฒ
ั นาบทเรียน นักศึกษาคูร่ ว่ มพัฒนา และดาเนินการร่วมกัน
ในการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ครู พ่ีเลีย้ ง
อาจารย์นิเทศก์ ตลอดจน ผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มวางแผน ให้
คาปรึกษา ชีแ้ นะการออกแบบการสอนและแผนการจัดการเรียนรู ้ ประเมินผลการจัดการเรียนรู ้
ร่วมกันเชิงรุก
ระยะที่ 3 การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ และสังเกตชั้นเรียน (Teaching
and class observing)
นักศึกษาผูพ้ ัฒ นาบทเรียน จัดการเรียนรู ใ้ นชั้นเรียนตามที่ ได้ออกแบบ
และสร้างแผนการจัดการเรียนรูไ้ ว้ และนักศึกษาคู่รว่ มพัฒนา ครูพ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศก์ ตลอดจน
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรูส้ งั เกตการณ์ชนั้ เรียน โดยสังเกตพฤติกรรม
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การเรีย นของผู้เรีย น บัน ทึ ก ผลการสัง เกตเพื่ อ น ามาอภิ ป รายในขั้น รวมพลัง สะท้อ นคิ ด และ
ประเมินผลที่เกิดขึน้ กับผูเ้ รียน
ระยะที่ 4 การสะท้อนคิด (Reflection and feedback)
นักศึกษาผูพ้ ัฒนาบทเรียน สะท้อนคิดเกี่ยวกับความสาเร็จในการสอน
จุดเด่น จุดด้อย ปั ญหา อุปสรรคในการสอน และนักศึกษาคู่รว่ มพัฒนา ครูพ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศก์
ตลอดจน ผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู ส้ ะท้อนคิดเกี่ยวกั บสิ่งที่ได้จาก
การสังเกตการสอน จุดเด่น จุด ด้อย ปั ญ หา อุป สรรคในการสอน พร้อมแสดงความเห็ น หรือ
แนะนาวิธีแก้ปัญหา
ระยะที่ 5 การปรับปรุ งบทเรียน (Lesson redesigning)
นั ก ศึ ก ษ าผู้ พั ฒ นาบทเรี ย น พั ฒ นาแผนการจั ด การเรี ย นรู ้ต าม
ข้อเสนอแนะที่ ได้จากสมาชิกเพื่อให้ได้แผนที่ มีค วามสมบูรณ์ขึน้ แล้วนาไปทดลองสอนใหม่ใน
ผูเ้ รีย นกลุ่มอื่ น หรือน าข้อเสนอแนะไปประยุกต์กับบทเรียนอื่น นักศึกษาคู่ร่วมพัฒ นา ร่วมกับ
ผูพ้ ฒ
ั นาบทเรียน พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ต้ ามข้อเสนอแนะที่ได้จากสมาชิกเพื่อให้ได้แผนที่มี
ความสมบูรณ์ขึน้ ครู พ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศก์ ตลอดจน ผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือผูเ้ ชี่ยวชาญการ
จัดการเรียนรู ้ ให้การปรึกษา แนะนาการพัฒนาแผนการจัดกาเรียนรู ้
3) ขั้ น อภิ ป ราย ให้ ข ้ อ เสน อแน ะ แล ะสรุ ป ก ารนิ เท ศ (Discussion and
conclusion)
นักศึกษาผูพ้ ฒ
ั นาบทเรียนนาเสนอผลการพัฒนาบทเรียน ข้อคิด ความรูท้ ่ีได้
จากการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน และการปฏิบตั ิการสอน และสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนทาง
วิชาชีพท่านอื่นแลกเปลี่ยนเรียนรู ใ้ ห้การปรึกษา แนะนาเพื่อการขยายผลในการจัดการเรียนรู ค้ รัง้
ต่อไป
ส่ ว นที่ 2 ผลการศึ ก ษาความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เชิ ง รุ ก ของ
นั ก ศึ ก ษาฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู วิ ท ยาศาสตร์ที่ ไ ด้ รั บ การนิ เ ทศตามรู ป แบบที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึน้
ผลการศึก ษาความสามารถในการจัด การเรีย นรู ร้ ่ว มกัน เชิ ง รุ ก ของนัก ศึก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาศาสตร์ท่ี ได้รบั การนิเทศตามรู ปแบบที่ผูว้ ิจัยพัฒ นาขึน้ แบ่งเป็ น 3
ตอนคื อ 1) ผลการวิ เคราะห์ข ้อ มู ล ความสามารถในการจัด การเรี ย นรู ร้ ่ว มกั น เชิ ง รุ ก ในวิ ช า
วิทยาศาสตร์ดา้ นการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรูข้ องนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์ 2) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กในวิชา
วิ ท ยาศาสตร์ด ้า นการจั ด การเรี ย นรู ้ใ นชั้ น เรี ย นของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
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วิทยาศาสตร์ และ 3) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาศาสตร์
เกี่ ยวกับการรับการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่ งการเรียนรู ท้ างวิชาชี พ
ร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก ซึง่ มี
รายละเอียดดังนี ้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุ ก
ในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ด้ า นการออกแบบเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กของนักศึกษา
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์เฉลี่ยโดยภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงโดยพัฒนาขึน้ ทุกด้าน
กล่าวคือในระยะเวลาเริม่ ต้นการวิจยั ความสามารถเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 1.33 และในระยะสิน้ สุดการวิจัย อยู่ในระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.79 และ
ระดับคะแนนความสามารถรายด้านประกอบด้วย
1) ความสามารถในการกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู ใ้ นในระยะเวลา
เริ่มต้นการวิจยั อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.45 และในระยะสิน้ สุดการวิจยั อยู่ใน
ระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.89
2) ความสามารถในการกาหนดกิจกรรมการเรียนรู ใ้ นระยะเวลาเริ่มต้น
การวิจยั อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.19 ในระยะสิน้ สุดการวิจยั และในระยะสิน้ สุด
การวิจยั อยูใ่ นระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.86
3) ความสามารถในการกาหนดสื่อการเรียนรูใ้ นระยะเวลาเริม่ ต้นการวิจยั
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.27 ในระยะสิน้ สุดการวิจยั และในระยะสิน้ สุดการวิจยั
อยูใ่ นระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.59
4) ความสามารถในการกาหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรูใ้ นระยะเวลา
เริม่ ต้นการวิจยั อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.40 ในระยะสิน้ สุดการวิจยั และในระยะ
สิน้ สุดการวิจยั อยู่ในระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.80 ทัง้ นีเ้ มื่อพิจารณารายตัวชีว้ ดั พบว่าคะแนน
ความสามารถในการเขี ยนแผนการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกัน เชิงรุ กของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์สงู สุด 3 อับดับแรกคือ
1) ความสามารถด้านการเขียนจุดประสงค์การเรียนรูไ้ ด้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหลักสูตร
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2) ความสามารถด้านการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู ไ้ ด้ ครบทัง้ ด้าน
ความรู ้ ทักษะ และเจตคติ
3) ความสามารถด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ไ้ ด้ สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชีว้ ดั และจุดประสงค์การเรียนรู ้
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุ ก
ในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ ในชั้ น เรี ย นของนั ก ศึ ก ษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
ความสามารถเฉลี่ยโดยภาพรวมในการจัดการเรียนรู ร้ ่ วมกันเชิงรุ กในวิชา
วิ ท ยาศาสตร์ด ้า นการจั ด การเรี ย นรู ้ใ นชั้ น เรี ย นของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
วิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมในระยะเวลาเริ่มต้นการวิจยั คะแนนความสามารถเฉลี่ย
ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.28 และในระยะสิน้ สุดการวิจยั ในระดับสูง โดยมีค ะแนน
เฉลี่ย 1.83 โดยระดับคะแนนความสามารถรายด้านประกอบด้วย
1) ความรู ค้ วามเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ในการนิเทศครัง้ ที่ 1 อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.19 และในการนิเทศครัง้ ที่ 3 อยู่ในระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ย
1.79
2) ความสามารถในการจัดการเรียนรู ใ้ นการนิเทศครัง้ ที่ 1 อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.35 และในการนิเทศครัง้ ที่ 3 อยู่ในระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ย
1.83
3) ความสามารถในการจัดการชัน้ เรียนในการนิเทศครัง้ ที่ 1 อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.31 และในการนิเทศครัง้ ที่ 3 อยู่ในระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ย
1.84
4) ความสามารถในการประเมินผูเ้ รียน ในการนิเทศครัง้ ที่ 1 อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.52 และในการนิเทศครัง้ ที่ 3 อยู่ในระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ย
1.81
ทั้งนี ้เมื่ อ พิ จ ารณารายตัว ชี ว้ ัด พบว่ าคะแนนความสามารถในการจัด การ
จัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในชัน้ เรียนของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์สงู สุด 3
อับดับแรกคือ
1) ส่งเสริม การเรีย นรู ข้ องผู้เรีย นโดยการจัด สื่ อการเรีย นรู ถ้ ูก ต้อ งตาม
หลักการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
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2) ส่ ง เสริม การเรีย นรู ข้ องผู้เรีย นโดยการจัด สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ้
ถูกต้องตามหลักการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
3) การอธิ บ ายหลัก การ ทฤษฎี มโนทัศ น์ กฎเกณฑ์ เนื อ้ หาสาระทาง
วิทยาศาสตร์
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลภาพรวมความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกัน
เชิงรุกของ นักศึกษาทัง้ 12 คน พบว่า สามารถจาแนกออกได้เป็ น 3 ลักษณะคือ
1) กลุ่ม ที่ มี ระดับ การเปลี่ ย นแปลงความสามารถในการจัด การเรียนรู ้
ร่วมกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์อยูใ่ นระดับสูงทุกตัวชีว้ ดั
2) กลุ่ม ที่ มี ระดับ การเปลี่ ย นแปลงความสามารถในการจัด การเรียนรู ้
ร่วมกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์อยูใ่ นระดับต่าทุกตัวชีว้ ดั
3) กลุ่ม ที่ มี ระดับ การเปลี่ ย นแปลงความสามารถในการจัด การเรียนรู ้
ร่วมกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์อยูท่ ่ีไม่มีรูปแบบที่แน่นอน
3. ผลการสั ม ภาษณ์เชิ งลึ ก นั ก ศึ ก ษาฝึ กประสบการณ์วิช าชี พ ครู วิท ยาศาสตร์
เกี่ยวกับการรับการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันเชิงรุ ก
จาการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกรณีศกึ ษา 3 กรณีศกึ ษา ซึง่ เป็ นตัวแทนของลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กทั้ง 3 ลักษณะ พบว่ากรณี ศึกษา
สามารถให้การอธิบายถึงแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู ้ และการจัดกิจกรรมในชัน้ เรียน สะท้อนการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการเรียนรู ้
ร่วมกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์ได้เป็ นอย่างดีและรับรูถ้ ึงพัฒนาการของตนเองในด้านต่าง ๆ ทัง้ นี ้
กรณีศกึ ษาทัง้ 3 กรณีศกึ ษา อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงความสามารถของตนนัน้ เกิดจากการได้รบั
การนิเทศตามรู ปแบบที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ โดยด้านการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกัน
เชิงรุ กเป็ นผลมาจากการได้รบั การนิเทศตามรู ปแบบดังกล่าวในระยะการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู ้ ร่วมกับระยะปรับปรุงบทเรียน ส่วนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนเป็ นผลมาจาก
ค าแนะน าในระยะการปฏิ บัติ ก ารจัด การเรีย นรู แ้ ละสัง เกตชั้น เรีย น ร่ว มกับ ระยะสะท้อ นคิ ด
นอกจากนีก้ รณีศึกษามีความพึงพอใจในการนิเทศโดยการใช้รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชน
แห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันในการส่งเสริมความสามารถในการ
จัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับ
การพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กของนักศึกษาครู
วิท ยาศาสตร์ของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ มี ประเด็น การอภิปราย 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การพัฒ นา
รู ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก และ 2) ผลการศึกษาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ท่ีได้รบั การนิเทศ
ตามรูปแบบที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ โดยนาเสนอตามลาดับดังต่อไปนี ้
1. การพัฒนารู ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่ วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุ ก
ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
การอภิปรายรู ปแบบการนิเทศที่ ผูว้ ิจัยพัฒ นาขึน้ จะแบ่งการอภิปรายออกเป็ น 3
ประเด็นด้วยกัน คือ 1) ข้อดี 2) ข้อจากัด และ 3) โอกาสของการนารูปแบบการนิเทศที่ผวู้ ิจยั พัฒนา
ขึน้ ไปใช้
ข้อดีของรูปแบบการนิเทศที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้
1.1. รูปแบบการนิเทศที่พฒ
ั นาขึน้ ตอบสนองต่อนโยบายการผลิตและพัฒนา
ครูในสถานการณ์ปัจจุบนั
รู ปแบบการนิเทศที่พฒ
ั นาขึน้ ตอบสนองต่อนโยบายการผลิต และพัฒนาครู
ของรัฐบาล ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 ที่เน้นการพัฒนาการนิเทศภายในโดย
อาศัย กระบวนการการสอนงาน การเป็ นพี่เลีย้ ง และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ผ่านชุมชนแห่ง
การเรีย นรู ท้ างวิ ช าชี พ (ส านัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึก ษา, 2560) ทั้งยังสอดคล้อ งกับ และ
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดของผูว้ ิจยั คือยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ ด้ าน
การพัฒนาการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดคือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เกี่ยวกับการผลิต พัฒนาครู และคือ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ที่เน้นการขับเคลื่อนการผลิตและ
พัฒนาครูโดยการใช้ชมุ ชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาครู และ
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา (สานักงานเลขาธิ การที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ,
2561)
ทัง้ นีร้ ูปแบบการนิเทศฯ ที่พฒ
ั นาขึน้ เน้นการพัฒนานักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
ด้วยการสร้างความร่วมมือกันในการนิเทศจากผูน้ ิเทศหลากหลาย ทัง้ จากครูพ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศ
ผูบ้ ริห าร ผู้เชี่ ย วชาญ มี ก ารร่วมกัน วางแผน การท างาน แลกเปลี่ ยนเรียนรู ้ สะท้อนคิ ด และมี
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กระบวนการท างานอย่างต่อเนื่ อง เป็ น ระบบ และมีความรับผิดชอบร่วมกัน ที่ เป็ นเช่นนี เ้ พราะ
รูปแบบการนิเทศฯ นีไ้ ด้ถกู พัฒนาขึน้ มาจากหลักการ หลักการนิเทศร่วมกับแนวคิดชุมชนแห่งการ
เรียนรู ท้ างวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพัฒนาการความเป็ นครู มืออาชีพด้วยการนิเทศอย่าง
เป็ นกัลยาณมิตร และการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพในการพัฒนาครู (ภานุพนั ธ์ ขันธะ,
2560; ศยามน อิน สะอาด ฐิ ติ ย า เนตรวงษ์ และศิวนิ ต อรรถวุฒิ กุล , 2560; เอกสิท ธิ์ กอบก า,
2560; พิมพันธ์ เดชะคุปค์ และพเยาว์ ยินดีสขุ , 2561; Jacob and Yendel-Hoppey, 2010 และ
Shirrell and Hopkins, 2016) ส่ ง ผลให้ บ รรยากาศในการนิ เ ทศมี ค วามเป็ นกั ล ยาณ มิ ต ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู ด้ ว้ ยการฟั งอย่างใคร่ครวญ และสุนทรียสนทนา ผูร้ บั การนิเทศสามารถแสดง
ความคิดเห็น และเลือกนาความคิดเห็นจากสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับตนเองได้โดยการนิเทศไม่สร้างแรงกดดันให้ผรู้ บั การนิเทศจนเกิดเป็ นทัศนคติเชิงลบ
(เสาวรส ภูภากรณ์, 2543; สามารถ ทิมนาค, 2553; เก็จกนก เอือ้ วงศ์, 2555; ปฏิวตั ิ แก้วรัตนะ,
2558; Brandon et. al. 2018)
1.2. รูปแบบการนิเทศที่พฒ
ั นาขึน้ สามารถพัฒนานักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ได้ ทัง้ ด้านความรู ้ ทักษะ และเจตคติ
กล่าวคือรู ปแบบการนิ เทศที่ ผูว้ ิจัยพัฒ นาขึน้ นี ค้ านึงถึงการพัฒ นา
ความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กของนักศึกษาครู วิทยาศาสตร์ทั้งในมิติดา้ นการ
พัฒนาความรู ้ ทักษะ และเจตคติตอ่ วิชาชีพ ทัง้ นีเ้ พราะรูปแบบการนิเทศดาเนินงานในลักษณะของ
การพัฒ นาบทเรียนร่วมกันทาให้นักศึกษาได้เรียนรู ้ และเพิ่มพูนทักษะจากสถานการณ์จริง ซึ่ง
สอดคล้องกับการรายงานของ Yoshida and Fernandez (2004) และชาริณี ตรีวรัญญู (2557) ที่
กล่าวถึงการพัฒนาบทเรียนร่วมกันว่าเป็ นการพัฒนาครู ดว้ ยบริบทการทางานจริง ที่ทาให้ครู ได้
พัฒนาทัง้ ความรู ้ ทักษะ และวัฒนธรรมในการทางาน ทัง้ นีส้ ามารถพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ด้านได้ดงั นี ้
1) ด้า นความรู ้ ประกอบด้ว ย ความรู ใ้ นเนื ้อ หาผนวกวิธี ส อนและ
เทคโนโลยี ได้แก่ ความรู ้ ทัง้ ความรูใ้ นเนือ้ หา ความรูใ้ นวิธีสอน ความรูใ้ นการใช้เทคโนโลยีประกอบ
ในการจัดการเรียนการสอน ซึง่ นักศึก ษาจะได้รบั ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ทัง้ ขณะเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู ้ และการจัดการเรียนรู ใ้ นชัน้ เรียน สอดคล้องกับ ฉัตรชัย จูมวงศ์ (2559), เรวณี ชัย
เชาวรัตน์ (2556) พิมพันธ์ เดชะคุปค์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2561) และณัฐพร สุดดี. (2561) ที่
กล่าวเกี่ ย วกับ กระบวนการนิ เทศว่าเป็ น การช่วยพัฒ นาความเข้าใจในเนื อ้ หา ลดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนด้านเนือ้ หาและวิธีสอน และพัฒนาทักษะจาเป็ นด้านต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู ้
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2) ด้านทักษะ ประกอบด้วย ทักษะในการจัดการเรียนรู ้ เทคนิคต่างๆ
ในการจัดการเรียนรู ้ การพัฒนาสื่อการเรียนรู ้ การจัดการชั้นเรียน ผ่านการสังเกตชัน้ เรียน และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ บั สมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพที่ตนเองเป็ นสมาชิกอยู่ สอดคล้อง
กับ ยุพิ น ยื น ยง (2553) ที่ ก ล่า วถึ ง การนิ เทศว่า สามารถพัฒ นาทัก ษะด้า นต่าง ๆ เช่ น การจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ และการวิจยั ได้ทางหนึ่ง
3) ด้านเจตคติ นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์มีเจตคติท่ีดีตอ่ การนิเทศเพื่อ
พัฒนาความเป็ นครูมืออาชีพของตนเอง จากการได้รบั การดูแล ช่วยเหลือ ให้กาลังใจในการทางาน
ตลอดจนการร่วมมือรวมพลังกันในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ตรงกับ พิมพันธ์ เดชะคุปค์ และพเยาว์
ยินดีสุข (2561) และ เรวณี ชัยเชาวรัตน์. (2556). ที่ กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพมี
บทบาทในการทาให้ครูมีทศั นคติท่ีดีตอ่ การพัฒนาความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู ้
1.3. รู ป แบบการนิ เทศที่ พัฒ นาขึน้ สามารถพัฒ นาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ทงั้ การเตรียมการ
จัดการเรียนรู ้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ และการประเมินการเรียนรูไ้ ด้ กล่าวคือกระบวนการนิเทศ
ตามรู ปแบบที่พฒ
ั นาขึน้ นัน้ มีความจาเพาะต่อการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กในวิชาวิทยาศาสตร์
ดังจะเห็ น ได้จ าก 1) องค์ป ระกอบด้านบุค คลที่ เป็ น ผู้นิ เทศก์ มี ค วามรู ค้ วามช านาญตรงตาม
สาขาวิชา และมีประสบการณ์หลากหลายในการทางาน 2) ด้านกระบวนการนิเทศที่มีขนั้ ตอนการ
ปฏิบตั ิชดั เจน มีขนั้ เตรียมผูน้ ิเทศ และผูร้ บั การนิเทศที่มีความสาคัญในลักษณะของการปฐมนิเทศ
เพื่อสร้างเข้าใจตรงกันทัง้ ด้านเนือ้ หาการจัดการเรียนรู เ้ ชิงรุ กในวิชาชิทยาศาสตร์ และวิธีการนิเทศ
ทัง้ ยังช่วยพัฒนาความร่วมมือของสมาชิกในการนิเทศตลอดจนการดาเนินการด้านต่างๆ ซึง่ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานร่วมกันในขัน้ ต่างๆ ของการนิเทศ 3) ขัน้ การปฏิบตั ิการนิเทศมีลาดับ
การปฏิบตั ิการนิเทศชัดเจน มีระยะเวลา และความต่อเนื่อง มีเอกสารประกอบการนิเทศคู่มือการ
นิเทศที่ เหมาะสม มีการสะท้อนคิดเพื่ อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ ง ซึ่งเมื่อข้อมูลจากขัน้ ตอนการ
อภิปรายและสรุ ปผลการนิเทศแล้วนัน้ ทาให้ผรู้ บั การนิเทศมีแนวทางในการพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง Borders (1991), Cavanagh and Garvey(2012) และ Harris and Michelle (2010) ที่
อธิ บายถึงการพัฒ นาการจัดการเรียนการอสอนให้ประสบผลสาเร็จต้องมีกระบวนการนิเทศที่
กระบวนการชัดเจน มีบุคคลผูน้ ิเทศในลักษณะที่เป็ นเพื่อนคู่คิด และมีระยะเวลาต่อเนื่องในการ
นิเทศ
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ข้อจากัดของรูปแบบการนิเทศทีผ่ ู้วิจัยพัฒนาขึน้
รูปแบบการนิเทศที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ นีม้ ีขอ้ จากัดในด้านบุคลากร ขัน้ ตอนในการนิเทศ
และระยะเวลาที่ใช้ในการนิเทศ กล่าวคือ
1. ข้อจากัดด้านบุคลากรในการนิเทศ
ประเด็นที่เป็ นข้อจากัดด้านบุคลากร คือองค์ประกอบในการนิเทศที่ตอ้ งใช่
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพที่มีผเู้ กี่ยวข้องจานวนมาก ความยากลาบากในการประสานงานให้
ทุกคนมีเวลาตรงกันจึงเกิดขึน้ ได้ ทัง้ นีเ้ พราะการดาเนินการนิเทศโดยใช้รูปแบบที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้
นั้น จาเป็ น ต้องได้รบั ความร่วมมื อจากบุคลากรจานวนมากทั้งภายในองค์กรเดียวกัน และต่าง
องค์ก รกัน ได้แ ก่ อาจารย์นิ เ ทศก์ ครู พ่ี เลี ย้ ง ผู้บ ริห ารและ/หรือ ผู้เชี่ ย วชาญการจัด การเรีย นรู ้
วิทยาศาสตร์ ซึ่งโดยปกติจะมีภาระงานในส่วนอื่นมาก ยากที่จะมีโอกาสร่วมมือรวมพลังในการ
ดาเนินการนิเทศอย่างพร้อมเพรียงกัน จาเป็ นต้องอาศัยการประสานงานเป็ นอย่างดี สอดคล้องกับ
ปราโมท พรหมขั น ธ์ (2553) ที่ ร ายงานผลการศึ ก ษาการนิ เทศการสอนของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูว่า ร้อยละ 48 ของการนิเทศก์นกั ศึกษาครูท่ี ครูพ่ีเลีย้ ง และอาจารย์นิเทศก์
ไม่เคยนิเทศนักศึกษาร่วมกันเลย แต่ทงั้ นีอ้ าจใช้การประชุมออนไลน์มาใช้ในการบรรเทาปั ญหานีไ้ ด้
2. ข้อจากัดด้านขัน้ ตอนในการนิเทศ และระยะเวลาที่ใช้ในการนิเทศ
ข้อจากัดอีกประการหนึ่งของรูปแบบการนิเทศที่พฒ
ั นาขึน้ คือ ขัน้ ตอนในการ
นิ เทศ และระยะเวลาที่ ใช้ในการนิ เทศ ทั้งนี ก้ ระบวนการนิ เทศที่ พัฒ นาขึน้ มี ขั้น ตอนใหญ่ ถึง 3
ขัน้ ตอน ซึง่ จากการศึกษาของผูว้ ิจยั นัน้ มีขนั้ ตอนการเตรียมการนิเทศที่ตอ้ งมีการประชุมเตรียมการ
ล่วงหน้า เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและวางแนวทางแก้ไข รวมทัง้ กลั่นกรองแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ีจะใช้
ในการนิเทศขัน้ ต่อไป จากนัน้ เป็ นขัน้ ตอนนิเทศและขัน้ ตอนการสรุปการนิเทศ ซึง่ 2 ขัน้ ตอนนีผ้ วู้ ิจยั
ออกแบบให้สามารถดาเนินการในวันเดียวกันได้ อย่างไรก็ดี หากการนิเทศใช้เวลานาน และมีเวลา
ไม่มากพอให้สมาชิกในกลุ่มได้สะท้อนคิดและให้ขอ้ คิดเห็นได้ครบทุกคนตามวิธีสุนทรียสนทนา
อาจจะต้องดาเนินการคนละวัน หรือคนละสัปดาห์กัน ทาให้ตอ้ งใช้เวลามากในการพัฒนาแต่ละ
วงรอบของการนิเทศ สอดคล้องกับการรายงานของ เรวณี ชัยเชาวรัตน์ (2558) ที่กล่าวถึงอุปสรรค
ในการพัฒนานักศึกษาครู โดยการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพว่า เป็ นไปได้ยากที่เวลาจะ
เอือ้ อานวยให้สมาชิกที่ ตอ้ งใช้ร่วมกันในการสังเกตชั้นเรียน และสะท้อนผลการเรียนรู ส้ ามารถ
ทางานร่วมกันได้อย่างพร้อมเพรียง
โอกาสของการนารูปแบบการนิเทศทีผ่ ู้วิจัยพัฒนาขึน้ ไปใช้
รูปแบบการนิเทศที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ นี ้ เหมาะสมสาหรับใช้ในการประเมินนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาศาสตร์ทงั้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยากลุ่มอื่น ๆ ทัง้ นี ้
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นอกจากจะเหมาะสมกับการใช้การนิเทศนักศึกษาแล้ว ยังสามารถนาไปปรับใช้ในบริบทอื่น เช่น
การนิเทศครูผชู้ ่วย การนิเทศอาจารย์ใหม่ โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิ ช าชี พ ให้มี ค วามเหมาะสมทั้ง นี ้ในการน ารู ป แบบนี ้ไปปรับ ใช้ ส่ิ ง ที่ จ าเป็ น ต้อ งค านึ ง ถึ ง
ประกอบด้วย
1) การปูพื น้ ฐานความรู ค้ วามเข้าใจของผู้นิ เทศ และผู้รบั การนิ เทศ ทั้ง เรื่อ งของ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ ก หรือความสามารถด้านอื่น ๆ ที่ตอ้ งการพัฒนา
รวมถึงบริบทของการนิเทศในสถานการณ์นั้น ๆ เพื่อให้ทั้งผูน้ ิเทศก์ และผูร้ บั การนิเทศมีความรู ้
ความเข้าใจตรงกันอันจะช่วยให้การนิเทศดาเนิน ไปได้อย่างราบรื่น จากการวิจัยในครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัย
พบว่า สมาชิก ชุม ชนแห่ งการเรียนรู ท้ างวิชาชี พ ที่ มีความเข้าใจไม่ตรงกัน ในประเด็น ที่ ตอ้ งการ
พัฒนาให้นกั ศึกษา จะทาให้เกิดความสับสนแก่นกั ศึกษาเมื่อได้การแนะนาแนวทางแล้วต้องนาไป
ปฏิบตั ิ
2) การเสริมสร้างความร่วมมือของสมาชิ กชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ ถือ
เป็ นประเด็นสาคัญประเด็นหนึ่งเนื่องจากการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ
ร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่จะประสบความสาเร็จนัน้ ผูน้ ิเทศก์ และผูร้ บั การนิเทศต้องมี
บรรทัดฐาน ค่านิยม และความรับผิดชอบต่อการเรียนรู ้ของผูเ้ รียนเหมือนกัน มีความสัมพันธ์อนั ดี
และตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรูร้ ว่ มกัน สอดคล้องกับ วิจารณ์ พาณิช (2555) ที่กล่าวถึงการ
พั ฒ นาการเรีย นรู ต้ ้อ งท างานโดยเน้น ความร่ว มมื อ ในแบบการท างานเป็ นที ม ซึ่ ง จพท าให้
กระบวนการทางานประสบความสาเร็จ
3) การจัดท าคู่มื อ เอกสารการนิ เทศ ตลอดจนแบบประเมิ น ต่างๆ ให้มี ค วาม
ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสมต่อการนาไปใช้ในการนิเทศ จะช่วยให้ผลการนิเทศมีความแม่นยา
สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผูร้ บั การนิเทศ และเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผนู้ ิเทศก์
อีกทางหนึ่งด้วย
4) การประสานงานที่ ดีเป็ น ปั จจัยสาคัญ อีกประการหนึ่งเพราะการนิเทศตาม
แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกันนัน้ เป็ นการทางานที่มีผมู้ ี
ส่วนร่วมหลายคน และมีการทางานหลายขัน้ ตอนซึ่งใช้เวลาหลายวัน ดังนัน้ การประสานงานให้
ผู้เกี่ ย วข้อ งมาประชุ ม ร่ว มกั น อย่ า งพร้อ มเพรี ย งกั น เป็ นสิ่ ง ที่ ท าได้ย ากและต้อ งอาศั ย การ
ติดต่อสื่อสารกันเป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตามอาจจะการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อลด
ปั ญหานีไ้ ด้ เช่นเดียวกันกับการรายงานของวิจารณ์ พาณิช (2555) และเรวณี ชัยเชาวรัตน์ (2558)
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ที่กล่าวถึงการประสานงานที่ตอ้ งมีการไว้วางในกัน มีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน ซึง่ ช่วยพัฒนาผูส้ อน
และยังส่งผลถึงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รียนด้วย
2. ผลการศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุ กของนักศึกษา
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ทไี่ ด้รับการนิเทศตามรูปแบบทีผ่ ู้วิจัยพัฒนาขึน้
การอภิปรายผลการศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กของ
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ท่ีได้รบั การนิเทศตามรูปแบบที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ มี
ประเด็นในการอภิปราย 3 ประเด็นคือ 1) ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกัน
เชิ งรุ ก 2) ความสามารถในการจัด การเรีย นรู ร้ ่วมกัน เชิ งรุ ก ในชั้น เรีย น และ 3) ข้อ มูล จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผูร้ บั การนิเทศ ซึง่ ทัง้ 3 ด้านมีรายละเอียดดังนี ้
2.1. ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุ ก
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กของนักศึกษา
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์เฉลี่ยโดยภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงโดยพัฒนาขึน้ ทุกด้าน
กล่าวคือในระยะเวลาเริ่มต้นการวิจยั ความสามารถเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
ในระยะสิน้ สุดการวิจัย อยู่ในระดับสูงทั้งนีอ้ าจเนื่องมาจาก รู ปแบบการนิเทศฯ ที่ ใช้ในครัง้ นี ้ มี
หลัก การของการพัฒ นาบทเรีย นร่วมกัน และชุม ชนแห่ งการเรียนรู ท้ างวิชาชี พ ซึ่งสงเสริม การ
พัฒ นาการเรีย นการสอน โดยเฉพาะการพัฒ นาบทเรียน (แผนการจัด การเรียนรู )้ เป็ น ส าคัญ
สอดคล้องกับ Fernandez and Yoshida (2004) และ Hord (2003) ที่ระบุว่า การพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน และชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพช่วยส่งเสริมการพัฒนาครู ผสู้ อน และผูเ้ รียน ให้มีการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากขึน้ สอดคล้องกับ Anneberg Institute (2003) และ Hord (2003) ที่
ระบุว่าชุม ชนแห่ งการเรีย นรู ท้ างวิชาชี พ ช่วยส่งเสริม การพัฒ นาครู ผูส้ อน และผูเ้ รียน ให้มีการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากขึน้
เมื่อจัดลาดับคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกัน
เชิงรุ กรายด้านเรียงตามลาดับจากมากไปน้อยคือ 1) ความสามารถในการกาหนดจุดประสงค์การ
เรี ย นรู ้ร่ ว มกั น เชิ ง รุ ก 2) ความสามารถในการก าหนดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ร่ ว มกั น เชิ ง รุ ก
3) ความสามารถในการกาหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก 4) ความสามารถในการ
กาหนดสื่อการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก การที่นกั ศึกษามีความสามารถในการกาหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กสูงกว่าด้านอื่น อาจเกิดจากการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู ม้ ีหลักการ และ
วิธีการเขียนที่ชดั เจน และค่อนข้างตายตัว อีกทัง้ มีเอกสารประกอบหลักสูตรที่ระบุ สาระการเรียนรู ้
มาตรฐานการเรีย นรู ้ ตัว ชี ้วัด และสาระการเรีย นรู แ้ กนกลางเป็ นข้อ มูล ประกอบการ เขี ย น
จุดประสงค์ อีกทัง้ ในกระบวนการของการอบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาความสามารถในการจัดการ
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เรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กของนักศึกษามีการให้ตวั อย่าง และมีการฝึ กปฏิบตั ิ ตลอดจนได้รบั การแนะนา
จากการสะท้อนคิดหลังการนิเทศทุกครัง้ จึงทาให้สามารถกาหนดจุดประสงค์ได้เป็ นอย่างดี
ความสามารถอันดับรองลงมาของนักศึกษาคือ ความสามารถในการกาหนด
กิจกรรมการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตัง้ แต่การนิเทศครัง้ ที่ 1 2 และ 3 จะ
พบว่าคะแนนความสามารถสูงขึน้ โดยลาดับ ทัง้ นีเ้ พราะการได้รบั มุมมองที่หลากหลายจากสมาชิก
ในชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ และการประยุกต์คาแนะนาต่าง ๆ ในบริบทของนักศึกษาเอง
สอดคล้องกับ วณิ ชชา สิทธิพล (2563) ที่รายงานว่าจุดเด่นของการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ าง
วิชาชีพในการพัฒนาการทางานของครู คือ สมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพจะได้รบั กล
ยุทธ เทคนิค วิธีการ รวมถึง การกระตุน้ ความคิดจากเพื่อนที่ร่วมอยู่ในชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ าง
วิชาชีพ
ด้านการประเมินการเรียนรู ้ จากการวิเคราะห์ความสามารถในการกาหนด
วิธีการประเมินผลการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กพบว่า คะแนนความสามารถเพิ่มขึน้ โดยลาดับแต่ไม่สงู
เท่าด้านการกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุก และการกาหนดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกัน
เชิงรุ ก อาจมีสาเหตุจากการขาดชานาญ หรือขาดประสบการณ์ดา้ นการกาหนดแนวทาง หรือ
พัฒนาเครือ่ งมือประเมินการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ซึง่
สมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพในการวิจัยครัง้ นี ส้ ่วนใหญ่ มีความเชี่ยวชาญในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กในวิชาวิทยาศาสตร์ มากกว่าการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับ วณิชชา สิทธิพล (2563) ที่กล่าวว่าคุณสมบัติครูผเู้ ข้าร่วมชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้ างวิชาชีพมีผลต่อการดาเนินงานของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพนัน้
ความสามารถในการกาหนดสื่อการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุ ก เป็ นด้านที่นกั ศึกษา
ที่ได้รบั การนิเทศตามรู ปแบบที่ผูว้ ิจัยพัฒนาขึน้ มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถน้อยที่สุด ทัง้ นี ้
เนื่องมาจากช่วงของการวิจยั มีการระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา และมาตรการการเว้นระยะห่างทาง
สังคม เป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก ซึง่ สิ่งนีเ้ องปั จจัยหลักที่ทาให้
การใช้หรือพัฒนาสื่อการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กเกิดข้อจามากขึน้ ตามมา ทาให้นกั ศึกษาไม่สามารถ
ผลิต หรือเตรีย มสื่ อสาหรับ การท ากิ จกรรมกลุ่ม ได้ ประกอบกับ ปั จจัยด้านเรื่องทรัพ ยากรของ
โรงเรียน ทาให้ความสามารถในด้านการกาหนดสื่อมีขอ้ จากัดและได้รบั การประเมินน้อยกว่าด้าน
อื่นๆ
เมื่ อพิ จารณาความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกัน เชิงรุ กในด้านการ
ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ายตัวชีว้ ดั พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถราย
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ตัวชีว้ ัดสูงขึน้ ยกเว้นตัวชีว้ ดั ความสามารถในการกาหนดสื่อการเรียนรู ้ และการกาหนดวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรูท้ ่ีนกั ศึกษามีคะแนนผันผวนใน 2 ลักษณะคือ
1) คะแนนในการนิเทศครัง้ ที่ 2 เพิ่มขึน้ จากการนิเทศครัง้ ที่ 1 จากนัน้ คงที่ใน
การนิเทศครัง้ ที่ 3
การเปลี่ยนแปลงลักษณะนีเ้ กิดจากการที่ช่วงแรกของการนิเทศนักศึกษามี
ความสามารถในการกาหนดสื่อการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก และการประเมินผลการเรียนรูใ้ นระดับต่า ปานกลาง เมื่อได้รบั การนิเทศครัง้ ที่ 1 แล้วนาคาแนะนาจากการสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชี พ มาปรับใช้ท าให้ก ารนิ เทศครัง้ ที่ 2 ท าให้สามารถปฏิบัติ ตามเกณฑ์การประเมิน ใน
ตัวชี ว้ ัด ต่าง ๆ ด้านการก าหนดสื่อ การเรีย นรู ้ และการประเมิ น ผลการเรีย นรู ไ้ ด้ดี ขึน้ จึงท าให้มี
คะแนนสูงขึน้ หรือปฏิบตั ิได้ครบถ้วนจึงมีคะแนนความสามารถสูงสุดในการนิเทศครัง้ ที่ 2 ตลอดจน
การกาหนดสื่อการเรียนรู ้ และการประเมินผลการเรียนรู ใ้ นการนิเทศครัง้ ที่ 3 นักศึกษามีคะแนน
ความสามารถคงที่เกิดจากการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ของตัวชีว้ ดั ในการกาหนดสื่อการเรียนรู ้ และการ
ประเมินผลการเรียนรูไ้ ด้เท่ากับครัง้ ที่ 2 จึงมีคะแนนความสามารถคงที่เท่ากับการนิเทศครัง้ ที่ 2
2) คะแนนในการนิเทศครัง้ ที่ 2 เพิ่มขึน้ จากการนิเทศครัง้ ที่ 1 จากนัน้ ลดลงใน
การนิเทศครัง้ ที่ 3
การเปลี่ ย นแปลงในลัก ษณะนี ้เกิ ด จาก ในการนิ เทศครั้ง ที่ 1 นั ก ศึ ก ษามี
ความสามารถในการกาหนดสื่อการเรียนรู ้ และการประเมินผลการเรียนรู ใ้ นระดับต่า -ปานกลาง
เนื่องจากยังมีความรู ค้ วามเข้าใจ การกาหนดสื่อการเรียนรู ้ และการประเมินผลการเรียนรู ร้ ว่ มกัน
เชิงรุ กไม่มากพอ เมื่อเข้าสู่การนิเทศครัง้ ที่ 2 นักศึกษานาสิ่งที่ได้เรียนรู จ้ ากการนิเทศครัง้ ที่ 1 ไป
ปรับใช้ทาให้สามารถปฏิบตั ิตามเกณฑ์การประเมินในตัวชีว้ ดั ต่าง ๆ ด้านการกาหนดสื่อการเรียนรู ้
และการประเมินผลการเรียนรู ไ้ ด้ดีขึน้ จึงทาให้มีคะแนนสูงขึน้ หรือปฏิบตั ิได้ครบถ้วนจึงมีคะแนน
ความสามารถสูงสุดในการนิเทศครัง้ ที่ 2 แต่ในการนิเทศครัง้ ที่ 3 มีระดับคะแนนความสามารถ
ลดลงอาจเกิดจากนักศึกษาบางคนต้องการระยะเวลาในการฝึ กมาก ทาให้ช่วงเวลาระหว่างการ
นิเทศครัง้ ที่ 2 และ 3 ไม่มากพอให้นกั ศึกษามีความสามารถคงที่ในการกาหนดสื่อการเรียนรู ้ และ
การประเมินผลการเรียนรูจ้ ึงทาให้การปฏิบตั ิในบางตัวชีว้ ดั ด้านการเขียนแผนไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
การประเมินจึงส่งผลให้มีคะแนนความสามารถลดลง
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2.2 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุ กในชั้นเรียน
ความสามารถเฉลี่ยโดยภาพรวมในการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กในวิชา
วิ ท ยาศาสตร์ด ้า นการจั ด การเรี ย นรู ้ใ นชั้ น เรี ย นของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
วิทยาศาสตร์มีพฒ
ั นาการที่ดีขนึ ้ กล่าวคือในระยะเวลาเริม่ ต้นการวิจยั คะแนนความสามารถเฉลี่ย
ในระดับปานกลาง และในระยะสิน้ สุดการวิจยั ในระดับสูง ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจากนักศึกษาได้ทราบ
แนวทาง และฝึ กปฏิบตั ิ จนมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท้ ่ีดีขึน้ สามารถประยุกต์
แนวทาง เทคนิ ค ต่า ง ๆ มาใช้ รวมถึ งแก้ปั ญ หาเฉพาะหน้าได้ ซึ่ง เป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกับ
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุ กที่ Lewis (2002) Hord (2003) และ
Latifah (2014)ที่ ระบุว่าชุมชนแห่ งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพช่วยส่งเสริมการพัฒ นาครู ผูส้ อน และ
ผูเ้ รียน ให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากขึน้
ทัง้ นีเ้ มื่อเรียงลาดับคะแนนความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกัน
เชิ ง รุ ก รายด้ า นจากมากไปน้ อ ยได้ ผ ลดั ง นี ้ 1) ความสามารถในการจั ด การชั้ น เรี ย น 2)
ความสามารถในการจัดการเรียนรู ้
3) ความสามารถในการประเมิ น ผู้เรีย น 4) ความรู ค้ วามเข้า ใจทาง
วิทยาศาสตร์
จากการวิเคราะห์ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกัน
เชิงรุ กในชัน้ เรียนเป็ นรายด้านพบว่า ความสามารถในการจัดการชัน้ เรียน มีระดับคะแนนสูงสุด
ทัง้ นีจ้ ากการถอดบทเรียนจากการนิเทศโดยใช้รูปแบบที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ พบว่า ข้อเสนอแนะส่วน
ใหญ่ท่ีสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพแนะนานักศึกษาครู เป็ น เรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการ
คุมชัน้ เรียน การจัดลักษณะทางกายภาพ และการจัดกลุม่ ผูเ้ รียนให้ทากิจกรรมได้โดยเหมาะสมกับ
ผูเ้ รียน สื่อการเรียนรู ้ และมาตรการป้องกันโคโรนาไวรัส จึงทาให้นกั ศึกษาที่ชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพมีความรูค้ วามเข้าใจ ตลอดจนมีทกั ษะในการจัดการชัน้ เรียนสูงและได้รบั การประเมิน
ความสามารถในด้านการจัดการชัน้ เรียนสูงกว่าด้านอื่น
ความสามารถในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ร่ว มกั น เชิ ง รุ ก ของ
นักศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือมีคะแนนการประเมินสูงขึน้ โดยดาดับจากการนิเทศครัง้ ที่
1-3 และเป็ น ความสามารถด้านที่ ได้รบั การประเมินเป็ นลาดับที่ 2 เช่นเดียวกับผลการประเมิน
ความสามารถในการเขี ย นแผนการจัด การเรีย นรู ร้ ่วมกัน เชิ งรุ ก ด้านที่ พ บว่า ด้านการกาหนด
กิจกรรมการเรียนรู ท้ ่ีมีคะแนนในลาดับที่ 2 ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมากจากการกาหนดกิจกรรมการเรียนรู ้
ร่วมกัน เชิงรุ กในแผนการสอน และการจัดกิ จ กรรมการเรียนรู ร้ ่วมกัน เชิงรุ กในชั้นเรียนเป็ นสิ่งที่
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ปฏิบตั ิสอดคล้องกัน และเป็ นหัวใจของการประเมินแผนการจัดการเรียนรู แ้ ละการสังเกตชัน้ เรียน
ซึ่ง นัก ศึ ก ษาจะได้ร ับ ข้อ เสนอแนะจากสมาชิ ก ในชุม ชนแห่ ง การเรีย นรู ท้ างวิ ช าชี พ มากด้ว ย
สอดคล้องกับ การรายงานของ ณรงค์ฤ ทธิ์ อิน ทนาม (2553); Anneberg Institute (2003) และ
Hord (2003) ที่ระบุวา่ ทักษะทางวิชาการ และกลไกการเรียนรูข้ องสมาชิก เป็ นปั จจัยสาคัญในการ
พั ฒ นาความสามารถในการท างานของครู และการเรี ย นรู ข้ องนั ก เรี ย น และสงเสริ ม การ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขนึ ้
เมื่อพิจารณารายตัวชีว้ ดั ด้านความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู ้ใ นชั้ น เรี ย น พบว่ า นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี พั ฒ นาการรายตั ว ชี ้วัด สู ง ขึ ้น ทั้ ง นี ้ตั ว ชี ้วั ด
ความสามารถในการจัดการชัน้ เรียน และการประเมินผูเ้ รียน นักศึกษาบางส่วนมีระดับคะแนน
ความสามารถผันผวนกล่าวคือมีระดับการประเมินในครัง้ ที่ 2 สูงกว่าครัง้ ที่ 1 แต่ในการนิเทศครัง้ ที่
3 พบว่ามีระดับการประเมินต่ากว่าครัง้ ที่ 2 ซึง่ เนื่องมาจากในการนิเทศครัง้ ที่ 1 นักศึกษามีคะแนน
ความสามารถในระดับต่ า -ปานกลางอาจยังมีความรู ค้ วามเข้าใจการจัดการชั้นเรียน และการ
ประเมินผูเ้ รียน ไม่มากพอ เมื่อเข้าสูก่ ารนิเทศครัง้ ที่ 2 นักศึกษานาสิ่งที่ได้เรียนรูจ้ ากการนิเทศครัง้ ที่
1 ไปปรับใช้ทาให้สามารถปฏิบตั ิตามเกณฑ์การประเมินในตัวชีว้ ดั ต่าง ๆ ด้านการจัดการชัน้ เรียน
และการประเมิ น ผู้เรีย น ได้ดี ขึน้ จึ ง ท าให้มี ค ะแนนสูง ขึน้ หรือ ปฏิ บัติ ได้ค รบถ้ว นจึ ง มี ค ะแนน
ความสามารถสูงสุดในการนิเทศครัง้ ที่ 2 แต่ในการนิเทศครัง้ ที่ 3 มีระดับคะแนนความสามารถ
ลดลงอาจเกิดจากนักศึกษาบางคนต้องการระยะเวลาในการฝึ กมาก ทาให้ช่วงเวลาระหว่างการ
นิเทศครัง้ ที่ 2 และ 3 ไม่มากพอให้นกั ศึกษามีความสามารถคงที่ในการจัดการชัน้ เรียน และการ
ประเมิ น ผูเ้ รีย น จึงท าให้ก ารปฏิ บัติ ในบางตัวชี ว้ ัดด้านการเขีย นแผนไม่เป็ น ไปตามเกณฑ์การ
ประเมินจึงส่งผลให้มีคะแนนความสามารถลดลง
2.3, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้รับการนิเทศ
จาการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่านักศึกษาแต่ละกรณีศกึ ษาสามารถอธิบายถึงแนวทาง
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ และการจัดกิจกรรมในชัน้ เรียน
สะท้อนการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกในวิชาวิทยาศาสตร์ได้เป็ น
อย่างดี และรับรู ถ้ ึงพัฒนาการของตนเองในด้านต่าง ๆ ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจากการนิเทศโดยการใช้
รู ปแบบที่ผูว้ ิจัยพัฒนาขึน้ ในขัน้ ตอนแรกซึ่งเป็ นระยะก่อนการนิเทศจะต้องมีการอบรมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ ถูกต้องตรงกันเกี่ ยวกับตัวชีว้ ัดด้านต่าง ๆ ที่ แสดงถึงความสามารถในการจัดการ
เรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กจึงทาให้นกั ศึกษาจับประเด็นที่ตนเองต้องพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงของ
ตนเองที่เกิดขึน้ ในด้า นต่าง ทัง้ นีม้ ีเครื่องมือสาคัญที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถสะท้อนพัฒนาการ
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ของตนเองได้ คือการบันทึกท้ายแผนการจัดการเรียนรู ้ และ PLC logbook ซึ่งสอดคล้องกับการ
นาเสนอแนวทางในการพัฒนาครู โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพของ พิมพันธ์ เดชะคุปค์
และพเยาว์ ยินดีสขุ (2561) ที่ระบุว่าการให้ผลย้อนกลับหรือการสะท้อนคิดในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้
จากการเยี่ยมชัน้ เรียน และการเขียนอนุทิน หรือ PLC logbook จะช่วยให้สามารถมองเห็นจุดเด่น
จุดด้อย สิ่งที่ตอ้ งพัฒนา และแนวทางที่จะพัฒนาได้ดีขึน้ อีกประการหนึ่งที่นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการนิเทศด้วยรูปแบบการนิเทศที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ คือมีความพึงพอใจต่อการนิเทศ
เนื่ อ งจากมี ก ระบวนการท างานแบบครบวงจรเริ่ม ตั้งแต่ก ารเตรีย มแผนการจัด การเรีย นรู ท้ ่ี มี
นักศึกษาผูร้ ว่ มพัฒนามาเป็ นเพื่อนคูค่ ิด จนมาถึงวิเคราะห์ปัญหาในชัน้ เรียนและการพิจารณาแผน
ร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา รวมทัง้ มีการให้คาแนะนาอย่างเป็ นกัลยาณมิตร และมี
หลากหลายมุมมองจากสมาชิกที่มีความความชานาญหรือมุมมองที่ต่างกันทาให้นกั ศึกษารูส้ กึ ว่า
บรรยากาศของการนิเทศไม่น่ากลัวและทาให้เกิดความเครียด ประเด็นต่างๆ เหล่านีส้ อดคล้องกับ
Seashore et. al., (2003); พิมพันธ์ เดชะคุปค์ และพเยาว์ ยินดีสขุ (2561) และเรวณี ชัยเชาวรัตน์
(2558) ที่ระบุว่าการร่วมมือรวมพลังกันในชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ การให้การยอมรับ การ
เปิ ดใจ จะส่งผลทางบวกต่อต่อการทางานและทาให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการใช้ชมุ ชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพในการพัฒนาความสามารถของตนเอง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั แบ่งออกเป็ น 1) ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและ
การนาไปใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกระบวนการ และสิ่งที่ควรพิจารณาเป็ นพิเศษในการนาไปใช้
2) ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและการนาไปใช้
จากผลการวิจัย พบว่ารู ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่ งการเรียนรู ท้ าง
วิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ นี ้ สามารถพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ ดังนั้น ผูบ้ ริหารคณะครุ
ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนารูปแบบการนิเทศนีไ้ ป
ปรับใช้ในการพัฒนานักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องเป็ นรูปธรรม
ในการใช้รูปแบบการนิ เทศฯ ที่ พัฒ นาขึน้ นี ้ ควรดาเนิ น การตามลาดับขั้นตอน
ทัง้ นี ้ ในขัน้ ตอนการเตรียมผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศ เป็ นขัน้ ตอนที่คานึงถึงการสร้างความรู ค้ วาม
เข้าใจที่ ถูกต้องตรงกัน ในทุกประเด็นเพื่ อการนิ เทศในขั้นตอนต่อไปที่ ราบรื่น ไม่ก่อให้เกิ ดความ
สับสนแก่ทงั้ ตัวผูน้ ิเทศ และผูร้ บั การนิเทศ รวมถึงขัน้ ตอนการนิเทศในระยะของการสังเกตชัน้ เรียน
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ในขัน้ นีห้ ากใช้ในการพัฒนานักศึกษาครู จะต้องใช้การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเ้ รียน ควบคู่
ไปกับพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาครู ซึ่งต่างจากการสังเกตชัน้ เรียนในการพัฒ นาบทเรียน
ร่วมกันโดยทั่วไป ที่ มุ่งสังเกตพฤติกรรมเด็กเพื่อสะท้อนพฤติกรรมครู ทั้งนี เ้ พราะนักศึกษาครู มี
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู ไ้ ม่มากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาจึงสาคัญต่อการให้
ข้อเสนอแนะ และการประเมินนักศึกษา
ประการหนึ่งที่ควรคานึงถึง คือ กระบวนการในการนิเทศ ที่มีลกั ษณะเป็ นวงจร
ทัง้ นีเ้ พื่อประสิทธิภาพในการพัฒนานัก ศึกษา และป้องกันการเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจึงควร
ดาเนินการให้ครบตามขัน้ ตอน ทัง้ นีอ้ าจปรับเวลาที่ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของการนาไปใช้
นอกเหนือจากองค์ประกอบด้านบุคคล และกระบวนการนิเทศแล้วนัน้ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการนิเทศ เช่น แบบประเมิน และแบบสังเกตพฤติกรรม ควรมีการนาไปปรับให้เหมาะสมกับ
บริบทของการนิเทศ โดยการกาหนดตัวชีว้ ดั รายด้านเพิ่มเติมให้มีความเฉพาะเจาะจง และอาจเพิ่ม
ระดับการประเมิน เพื่อให้ได้รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงระดับความสามารถเพิ่มขึน้ ด้วย
2. ข้อเสนอแนะในข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) ประสบการณ์ของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพมีความสาคัญต่อ
การพัฒนาความสามารถของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ จะเห็นได้ว่าในการวิจยั
ครัง้ นี ข้ าดสมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชี พที่ เป็ น ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ดังนั้นอาจมีการ
ดาเนินการวิจัยในครัง้ ต่อไปโดยการกาหนดประสบการณ์ของสมาชิกในชุนแห่งการเรียนรู ท้ าง
วิชาชีพโดยการเพิ่มผูบ้ ริหารสถานศึกษา หรือผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อศึกษาว่าส่งผลต่อประสิทธิผลของ
รูปแบบการนิเทศที่พฒ
ั นาขึน้ อย่างไร
2) การวิจัยครัง้ นี ม้ ุ่งเน้น การพัฒ นาความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกัน
ร่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาครู วิทยาศาสตร์ ซึ่งนอกจากความสารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิง
รุ กแล้ว ยังมี ค วามสามารถด้า นอื่ น ที่ อาจจะใช้รูป แบบการนิ เทศในลักษณะนี ใ้ นการพัฒ นาได้
จึงควรมีการศึกษาการใช้รูปแบบการนิเทศนีใ้ นการส่งเสริมความสามารถด้านอื่น ๆ ของนักศึกษา
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูตอ่ ไป
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การสอนวิทยาศาสตร์
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ค่าความตรงเชิงโครงสร้าง
ประเด็นความสอดคล้อง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
เฉลี่ย
1 2 3 4 5 6 7 8 9

การ
แปลผล

ทฤษฎีสนับสนุนการนิเทศ
รูปแบบที่พฒ
ั นาขึน้ สอดคล้องกับทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลง (Theory of change)
รูปแบบที่พฒ
ั นาขึน้ สอดคล้องกับทฤษฎี
แรงจูงใจ (Theory of motivation)

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

สอดคล้อง

รูปแบบที่พฒ
ั นาขึน้ สอดคล้องกับทฤษฎี
การสื่อสาร (Theory of
communication)
รูปแบบที่พฒ
ั นาขึน้ สอดคล้องกับทฤษฎี
การเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่ (Andragogy
theory)

สอดคล้อง

ทฤษฎีสนับสนุนการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
รูปแบบที่พฒ
ั นาขึน้ สอดคล้องกับทฤษฎี
การเรียนรู ้ (Learning theory)
รูปแบบที่พฒ
ั นาขึน้ สอดคล้องกับทฤษฎี
สรรคนิยม (constructivism)
รูปแบบที่พฒ
ั นาขึน้ สอดคล้องกับทฤษฎี
การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ (cooperative
and collaborative learning theory)

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

รูปแบบที่พฒ
ั นาขึน้ สอดคล้องกับทฤษฎี
โซเชียลคอนสตรัคติวิซมึ (Social
constructivism)

สอดคล้อง
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ค่าความตรงเชิงโครงสร้าง
ประเด็นความสอดคล้อง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
เฉลี่ย
1 2 3 4 5 6 7 8 9

การ
แปลผล

รูปแบบที่พฒ
ั นาขึน้ สอดคล้องกับแนวคิด
การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

รูปแบบที่พฒ
ั นาขึน้ สอดคล้องกับแนวคิด
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
รูปแบบที่พฒ
ั นาขึน้ สอดคล้องกับ
หลักการนิเทศ
รูปแบบที่พฒ
ั นาขึน้ สอดคล้องกับ
หลักการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกใน
วิชาวิทยาศาสตร์

สอดคล้อง

รูปแบบที่พฒ
ั นาขึน้ สอดคล้องกับ
หลักการของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ าง
วิชาชีพ

สอดคล้อง

รูปแบบที่พฒ
ั นาขึน้ สอดคล้องกับ
หลักการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน

สอดคล้อง
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สรุ ปผลการตรวจสอบความสอดคล้อง และความเหมาะสมขององค์ประกอบในคู่มือการ
นิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
1. อ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา หลักสูตรและการสอน
การศึกษาวิทยาศาสตร์
2. ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
มรภ. วไลยอลงกรณ์ฯ สาขา การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
การสอนวิทยาศาสตร์
3. นางพัชรี น้อยทิ
ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 สาขา การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
4. นางรังสิมา จันทโชติ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สานักการศึกษา สาขา นิเทศการศึกษา
5. อ.มารุต ทัศนากรกุล
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง สาขา นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

ค่าความสอดคล้อง
องค์ประกอบใน
คูม่ ือการนิเทศ

เฉลี่ย

ค่าความเหมาะสม

เนือ้ หาสาระของบทนา

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5
1 1 1 1 1

1

การ
แปลผล
สอดคล้อง

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
เฉลี่ย
1 2 3 4 5
5 5 5 5 5 5

การ
แปลผล
เหมาะสม
มากที่สดุ
เหมาะสม
มาก

กาหนดการฝึ กอบรม

1 1 1

1 1

1

สอดคล้อง

5 5 4 5 5 4.8

1 1 1

0 1

0.8

สอดคล้อง

5 5 5 5 5

5

เหมาะสม
มากที่สดุ

1 1 1

1 1

1

สอดคล้อง

5 5 5 5 5

5

เหมาะสม
มากที่สดุ

1 1 1

1 1

1

สอดคล้อง

5 5 5 5 5

5

เหมาะสม
มากที่สดุ

1 1 1

1 1

1

สอดคล้อง

5 5 5 5 5

5

เหมาะสม
มากที่สดุ

เนือ้ หาสาระของส่วนเนือ้ หา
1. การจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก

2. แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ

3. การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
4. การนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการ
เรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน
การฝึ กปฏิบตั ิการใช้ชมุ ชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพร่วมกับพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการ
เรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก
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ค่าความสอดคล้อง
องค์ประกอบใน
คูม่ ือการนิเทศ
1.การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้ าง
วิชาชีพ
2. สถานการณ์ท่กี าหนดให้
3, ขัน้ ตอนในการปฏิบตั ิการนิเทศ
4. ตัวอย่างแบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก
5.ตัวอย่างแบบประเมินความสามารถใน
การจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
6. ตัวอย่างแบบบันทึกการปฏิบตั ิงาน
PLC LOG BOOK

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5
1 1 1 1 1

เฉลี่ย

1 1 1

ค่าความเหมาะสม
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
เฉลี่ย
1 2 3 4 5

1

การ
แปลผล
สอดคล้อง

0 1

0.8

สอดคล้อง

5 5 4 5 5 4.8

1 1 1

1 1

1

สอดคล้อง

5 5 5 5 5

5

เหมาะสม
มากที่สดุ

1 1 1

1 1

1

สอดคล้อง

5 5 5 5 5

5

เหมาะสม
มากที่สดุ

1 1 1

1 1

1

สอดคล้อง

5 5 5 5 5

5

เหมาะสม
มากที่สดุ

1 1 1 1 1

1

สอดคล้อง

5 5 5 5 5

5

เหมาะสม
มากที่สดุ

5 5 5 5 5

5

การ
แปลผล
เหมาะสม
มากที่สดุ
เหมาะสม
มาก
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ตัวอย่างเครื่องมือวิจัย
แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คาชีแ้ จง แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กของนักศึกษาฝึ กประสบการวิชาชีพครู
ฉบับนีใ้ ช้ประกอบการสังเกตการจัดการเรียนรู ้ และการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ ก
ของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โดยผูป้ ระเมินคือ ครู พ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศก์
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และนักศึกษาคูร่ ว่ มพัฒนาบทเรียน แบบประเมินนีม้ ี 2 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสังเกตชัน้ เรียน และผูป้ ระเมิน โดยให้ผปู้ ระเมินเติมข้อมูลในตอนที่ 1
ให้ครบถ้วน
ตอนที่ 2 การประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก โดยให้ผปู้ ระเมินทาเครื่องหมาย
✓ ลงในตารางตามระดับการปฏิบตั ิการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกที่สงั เกต พร้อมทัง้ ระบุสิ่งที่สะท้อนความสามารถใน
การจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุกที่สงั เกตได้ ทัง้ นีร้ ะดับการประเมินประกอบด้วย
1. ปฏิ บัติ ได้ถูก ต้อ ง (2) หมายถึ ง แสดงความสามารถในการจัด การเรีย นรู ร้ ่ว มกัน เชิ งรุ ก ได้อ ย่ า ง
ครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักของการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
2. ปฏิบัติแต่ไม่ถูกต้อง (1) หมายถึง แสดงความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กได้แต่ไม่
ครบถ้วน ไม่ถกู ต้อง หรือไม่เหมาะสมตามหลักของการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
3. ไม่ปฏิบตั ิ (0) หมายถึง ไม่แสดงความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะของ ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก ดังนี ้
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ร่วมกั นเชิงรุ ก หมายถึง คือความสามารถของผูส้ อนในการ
จัด การเรียนรู ต้ ั้งแต่การกาหนดจุดประสงค์ก ารจัด การเรียนรู ้ การออกแบบกิ จกรรมการเรียนรู ้ การใช้ส่ือสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู ้ ที่สง่ เสริมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูผ้ ่านการทากิจกรรมกลุม่ ขนาดเล็กที่มีการระบุหน้าที่ของสมาชิก
ภายในกลุ่ม ความสามารถในการส่งเสริมสนับสนุนการมีปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ รียนในการทากิจกรรมการเรียนรู ้
ความสามารถในการสื่อสารให้คาแนะนาผูเ้ รียน และการวัดการประเมินผลการเรียนรูเ้ พื่อให้กระบวนการจัดการ
เรียนรูม้ ีประสิทธิภาพ
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสังเกตชัน้ เรียน และผูป้ ระเมิน
ชือ่ -นามสกุล นักศึกษาผู้พัฒนาบทเรียน..................................................................................................
เรื่องทีส่ อน................................................. ระดับชั้นทีส่ อน.....................
โรงเรียน...............................................
วันทีป่ ระเมิน.................................เวลาเริ่มต้นการสังเกต........................
เวลาสิน้ สุดการสังเกต...........................
ผู้ประเมิน................................................................
บทบาทในกลุ่ม PLC ( ) ครู พเี่ ลีย้ ง
( ) ผู้เชีย่ วชาญ

( ) อาจารย์นิเทศก์

( ) นักศึกษาคู่ร่วมพัฒนาบทเรียน

ตอนที่ 2 การประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
การปฏิบตั ิ
ความสามารถในการจัดการ

ปฏิบตั ิได้

ปฏิบตั ิแต่ ไม่

สิ่งที่สะท้อนความสามารถในการ

เรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก

ครบถ้วน

ไม่

จัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก

ถูกต้อง

ครบถ้วน

ปฏิบตั ิ

ตามระดับการปฏิบตั ิท่ีทา่ นประเมิน

เหมาะสม ถูกต้อง
เหมาะสม
(2)

(1)
(0)

1. ความรูค้ วามเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์
1.1 อธิบายหรือสอดแทรก
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้
(รายละเอียดเอกสารฉบับที่ 1)
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การปฏิบตั ิ
ความสามารถในการจัดการ

ปฏิบตั ิได้

ปฏิบตั ิแต่ ไม่

สิ่งที่สะท้อนความสามารถในการ

เรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก

ครบถ้วน

ไม่

จัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก

ถูกต้อง

ครบถ้วน

ปฏิบตั ิ

ตามระดับการปฏิบตั ิท่ีทา่ นประเมิน

เหมาะสม ถูกต้อง
เหมาะสม
(2)

(1)
(0)

1.2 อธิบายหลักการ ทฤษฎี มโน
ทัศน์ กฎเกณฑ์ เนือ้ หาสาระทาง
วิทยาศาสตร์ได้
1.3 อธิบายกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูท้ างวิทยาศาสตร์
ได้ ประกอบด้วย การสังเกต การ
กาหนดปั ญหา การ
ตัง้ สมมติฐาน การวางแผนการ
การรวบรวมข้อมูล การรวบรวม
ข้อมูล การสรุปและสร้าง
คาอธิบาย
2. ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู ้
2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้
นักเรียนสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง
ด้วยการร่วมมือปฏิบตั ิกิจกรรม
การเรียนรูเ้ ป็ นกลุม่
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การปฏิบตั ิ
ความสามารถในการจัดการ

ปฏิบตั ิได้

ปฏิบตั ิแต่ ไม่

สิ่งที่สะท้อนความสามารถในการ

เรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก

ครบถ้วน

ไม่

จัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก

ถูกต้อง

ครบถ้วน

ปฏิบตั ิ

ตามระดับการปฏิบตั ิท่ีทา่ นประเมิน

เหมาะสม ถูกต้อง
เหมาะสม
(2)

(1)
(0)

2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้ตรง
ตามขัน้ ตอนระบุไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู ้
2.3 เตรียมและใช้ สื่อการเรียนรู ้
หรือเครื่องมือสาหรับการทดลอง
วิทยาศาสตร์ได้ถกู ต้องเหมาะสม
2.4 ใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนได้ถกู ต้องตาม
หลักการจัดกาเรียนรูร้ ว่ มกันเชิง
รุก
2.5 อธิบายขัน้ ตอนการทา
กิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้ชดั เจน
2.6 ใช้คาถามกระตุน้ การคิด
และตรวจสอบความเข้าใจของ
ผูเ้ รียน
2.7 อานวยความสะดวกในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรียนรูข้ อง
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การปฏิบตั ิ
ความสามารถในการจัดการ

ปฏิบตั ิได้

ปฏิบตั ิแต่ ไม่

สิ่งที่สะท้อนความสามารถในการ

เรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก

ครบถ้วน

ไม่

จัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก

ถูกต้อง

ครบถ้วน

ปฏิบตั ิ

ตามระดับการปฏิบตั ิท่ีทา่ นประเมิน

เหมาะสม ถูกต้อง
เหมาะสม
(2)

(1)
(0)

เรียน การอภิปราย การสรุป
บทเรียน
2.8 ตอบคาถามหรือข้อสงสัย
ของผูเ้ รียนได้ชดั เจน
3.
ความสามารถในการจั ด การ
ชั้นเรียน
3.1 จัดบรรยากาศการเรียนรูท้ ่ีดี
เป็ นกัลยาณมิตร มีการเสริมแรง
เมื่อผูเ้ รียนปฏิบตั ิกิจกรรมการ
เรียนรูไ้ ด้ดี
3.2 สร้างบรรยากาศการเรียนรู ้
แบบร่วมกันเชิงรุกโดยจัดกลุม่
ผูเ้ รียนให้มีความหลากหลาย
เช่น คละเพศ คละความสามารถ
คละความถนัด
3.3 ส่งเสริมการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียน โดยการจัดสื่อการเรียนรู ้
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การปฏิบตั ิ
ความสามารถในการจัดการ

ปฏิบตั ิได้

ปฏิบตั ิแต่ ไม่

สิ่งที่สะท้อนความสามารถในการ

เรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก

ครบถ้วน

ไม่

จัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก

ถูกต้อง

ครบถ้วน

ปฏิบตั ิ

ตามระดับการปฏิบตั ิท่ีทา่ นประเมิน

เหมาะสม ถูกต้อง
เหมาะสม
(2)

(1)
(0)

ถูกต้องตามหลักการเรียนรู ้
ร่วมกันเชิงรุก
3.4 ส่งเสริมการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียน โดยการจัด สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้ ถูกต้องตามหลักการ
เรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
3.5 สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู ้
โดยการชีใ้ ห้เห็นถึงประโยชน์ของ
กิจกรรมการเรียนรู ้ และการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมร่วมกัน
3.5 จัดลักษณะทางกายภาพ
ของห้องเรียน เช่น การจัดโต๊ะ
เก้าอี ้ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ที่
ส่งเสริมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
4.
ความสามารถในการประเมิน
ผู้เรียน
4.1 ประเมินผลด้วยวิธีการที่
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การปฏิบตั ิ
ความสามารถในการจัดการ

ปฏิบตั ิได้

ปฏิบตั ิแต่ ไม่

สิ่งที่สะท้อนความสามารถในการ

เรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก

ครบถ้วน

ไม่

จัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก

ถูกต้อง

ครบถ้วน

ปฏิบตั ิ

ตามระดับการปฏิบตั ิท่ีทา่ นประเมิน

เหมาะสม ถูกต้อง
เหมาะสม
(2)

(1)
(0)

หลากหลาย
4.2 ประเมินผลด้วยวิธีการที่
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้
แต่ละขัน้
4.3 ประเมินผลด้วยวิธีการที่
เหมาะสมกับความถนัดของ
ผูเ้ รียน
4.4 ประเมินผลด้วยวิธีการที่
เหมาะสมกับระดับชัน้ ของผูเ้ รียน
4.5 สังเกตพฤติกรรมผูเ้ รียน
4.6 ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ เพื่อให้
ผูเ้ รียนใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาตนเอง
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................................ผูป้ ระเมิน
(............................................................................)
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เอกสารฉบับที่ 1
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

1. มุมมองทางวิทยาศาสตร์
1.1 โลกคือสิ่งที่สามารถเข้าใจได้
1.2 แนวคิดวิทยาศาสตร์ถกู เปลี่ยนได้
1.3 ความรูว้ ิทยาศาสตร์มีความ คงทน
1.4 ทฤษฎี แ ละกฎมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน แต่ มี ค วามแตกต่ า งกัน วิ ท ยาศาสตร์ไม่
สามารถตอบ ได้ทกุ คาถาม
2. การสืบสอบทาง วิทยาศาสตร์
2.1 วิทยาศาสตร์ตอ้ งการหลักฐาน เชิงประจักษ์
2.2 วิทยาศาสตร์มีการผสมผสาน ระหว่างตรรกศาสตร์ จินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค์
2.3 วิทยาศาสตร์ให้คาอธิบายและ การทานาย
2.4นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะ ระบุและหลีกเลี่ยงความ ลาเอียง
2.5 นักวิทยาศาสตร์ไม่ตกอยูใ่ ต้ อิทธิพลใด ๆ
3. กิจการทางวิทยาศาสตร์
3.1 วิทยาศาสตร์คือกิจกรรมทาง สังคมที่ซบั ซ้อน
3.2 วิทยาศาสตร์แตกแขนงเป็ น สาขาต่าง ๆ และมีการ ดาเนินการในหลายองค์กร
3.3 วิทยาศาสตร์มีหลักการทาง จริยธรรมในการดาเนินการ
3.4 นักวิทยาศาสตร์เข้าร่วม กิจกรรมทางสังคมในฐานะ ผูเ้ ชี่ยวชาญและประชาชน
คนหนึ่ง
3.5 ความสัมพันธ์ระหว่าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุกของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คาชี้แ จง แบบประเมิน แผนการจัด การเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กของนักศึกษาฝึ กประสบการวิชาชี พ ครู ฉบับ นี ใ้ ช้
ประกอบการประเมิน แผนการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยผูป้ ระเมินคือ ครู พ่ีเลีย้ ง อาจารย์นิเทศก์ ผูเ้ ชี่ยวชาญ และนักศึกษาคู่รว่ มพั ฒนาบทเรียน แบบ
ประเมินนีม้ ี 2 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู ้ และผูป้ ระเมิน โดยให้ผปู้ ระเมินเติมข้อมูลในตอน
ที่ 1 ให้ครบถ้วน
ตอนที่ 2 การประเมินแผนการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุก โดยให้ทาเครื่องหมาย ✓ ลงในตารางตาม
ระดับการปฏิบตั ิการเขียนแผนการจัดการเรียนรู เ้ ชิงรุ ก พร้อมทัง้ ระบุ ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติม ทัง้ นีร้ ะดับการประเมิน
ประกอบด้วย
1. ปฏิบัติได้ถูกต้อง (2) หมายถึง เขียนแผนการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
เหมาะสมตามหลักของการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
2. ปฏิบัติแต่ไม่ถูกต้อง (1) หมายถึง เขียนแผนการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ กได้แต่ไม่ ครบถ้วน ไม่
ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมตามหลักของการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
3. ไม่ปฏิบตั ิ (0) หมายถึง เขียนแผนการจัดการเรียนแต่ไม่มีลกั ษณะของการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
นิ ยาม ความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกันเชิงรุ ก หมายถึง คือความสามารถของผูส้ อนในการจัดการ
เรียนรูต้ งั้ แต่การกาหนดจุดประสงค์การจัดการเรียนรู ้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ การใช้ส่ือสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้ ที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้เรียนรู ผ้ ่านการทากิจกรรมกลุ่มขนาดเล็กที่มีการระบุหน้าที่ของสมาชิกภายในกลุ่ม
ความสามารถในการส่งเสริมสนับสนุนการมีปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ รียนในการทากิจกรรมการเรียนรู ้ ความสามารถใน
การสื่ อ สารให้ค าแนะน าผู้เรีย น และการวัด การประเมิ น ผลการเรีย นรู เ้ พื่ อ ให้ก ระบวนการจัด การเรีย นรู ม้ ี
ประสิทธิภาพ
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักศึกษาผูพ้ ฒ
ั นาแผนการจัดการเรียนรู ้ และผูป้ ระเมิน
ชือ่ -นามสกุล นักศึกษาผู้พัฒนาบทเรียน.................................................................................................
เรื่องทีส่ อน........................................................................................ ระดับชั้นทีส่ อน...............................
โรงเรียน....................................................... วันทีป่ ระเมิ.........................................................................
ผู้ประเมิน...................................................................................................................................................
บทบาทในกลุ่ม PLC ( ) ครู พเี่ ลีย้ ง
พัฒนาบทเรียน

( ) อาจารย์นิเทศก์

( ) ผู้เชีย่ วชาญ

( ) นักศึกษาคู่ร่วม

ตอนที่ 2 การประเมินแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
การปฏิบตั ิ
องค์ประกอบในการเขียน

ปฏิบตั ิได้ ปฏิบตั ิแต่ ไม่

แผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกัน

ครบถ้วน

ไม่

ถูกต้อง

ครบถ้วน

เชิงรุกวิชาวิทยาศาสตร์

ปฏิบตั ิ แผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
ตามระดับการปฏิบตั ิท่ีทา่ นประเมิน

เหมาะสม ถูกต้อง
เหมาะสม
(2)

(1)
(0)

1. เขียนจุดประสงค์การเรียนรู ้
ได้ ครบทัง้ ด้านความรู ้ (K)
ทักษะ (P) เจตคติ (A)
2. เขียนจุดประสงค์การเรียนรู ้
ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั
3. เขียนจุดประสงค์การเรียนรูท้ ่ี
เน้นให้นกั เรียนสร้างความรูด้ ว้ ย

สิ่งที่สะท้อนความสามารถในการเขียน
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การปฏิบตั ิ
องค์ประกอบในการเขียน

ปฏิบตั ิได้ ปฏิบตั ิแต่ ไม่

แผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกัน

ครบถ้วน

ไม่

ถูกต้อง

ครบถ้วน

เชิงรุกวิชาวิทยาศาสตร์

ปฏิบตั ิ แผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
ตามระดับการปฏิบตั ิท่ีทา่ นประเมิน

เหมาะสม ถูกต้อง
เหมาะสม
(2)

(1)
(0)

ตนเอง ผ่านการเรียนรูร้ ว่ มกัน
เชิงรุก
4. เขียนเนือ้ หาสาระได้ถกู ต้อง
ตามสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง
5. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้
เน้นให้นกั เรียนสร้างความรูด้ ว้ ย
ตนเอง ผ่านการเรียนรูร้ ว่ มกัน
เชิงรุก
6. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้
ได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู ้ ตัวชีว้ ดั และจุดประสงค์
การเรียนรู ้
7. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้
ร่วมกันเชิงรุกได้ เหมาะสมกับ
เนือ้ หาที่สอน
8. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้
ได้เหมาะสมกับลักษณะ และ

สิ่งที่สะท้อนความสามารถในการเขียน
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การปฏิบตั ิ
องค์ประกอบในการเขียน

ปฏิบตั ิได้ ปฏิบตั ิแต่ ไม่

แผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกัน

ครบถ้วน

ไม่

ถูกต้อง

ครบถ้วน

เชิงรุกวิชาวิทยาศาสตร์

ปฏิบตั ิ แผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
ตามระดับการปฏิบตั ิท่ีทา่ นประเมิน

เหมาะสม ถูกต้อง
เหมาะสม
(2)

(1)
(0)

ความสนใจของผูเ้ รียน
9. กาหนดสื่อการจัดการเรียนรู ้
ได้สอดคล้องกับกระบวนการ
จัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
10. กาหนดเครื่องมือสาหรับ
การทดลองวิทยาศาสตร์ได้
สอดคล้องกับกระบวนการ
จัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
11. กาหนดสื่อเทคโนโลยีท่ีจะ
ใช้ในการจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่าง
เหมาะสม
12. กาหนดแนวทางจัดกลุม่
ผูเ้ รียนให้มีความหลากหลาย
เช่น จัดกลุม่ โดยคละเพศ คละ
ความสามารถ
13. กาหนดวิธีการประเมินผล
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ

สิ่งที่สะท้อนความสามารถในการเขียน
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การปฏิบตั ิ
องค์ประกอบในการเขียน

ปฏิบตั ิได้ ปฏิบตั ิแต่ ไม่

แผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกัน

ครบถ้วน

ไม่

ถูกต้อง

ครบถ้วน

เชิงรุกวิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งที่สะท้อนความสามารถในการเขียน

ปฏิบตั ิ แผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกันเชิงรุก
ตามระดับการปฏิบตั ิท่ีทา่ นประเมิน

เหมาะสม ถูกต้อง
เหมาะสม
(2)

(1)
(0)

เรียนรู ้ และตัวชีว้ ดั
14. กาหนดวิธีการประเมินผล
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
15. กาหนดวิธีการประเมินผล
ด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรูแ้ ต่ละขัน้
16. กาหนดวิธีการประเมินผล
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับ
ระดับชัน้ ของผูเ้ รียน
17. กาหนดวิธีการประเมินผล
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับความ
ถนัดของผูเ้ รียน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................ผูป้ ระเมิน
(............................................................................)
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แบบสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้างเพือ่ ศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุ ก
ของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู วทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
คาชีแ้ จง
แบบสัมภาษณ์นีจ้ ัดทาขึน้ เพื่อศึกษาความความสามารถในการจัดการเรียนรู เ้ ชิงรุ ก ของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต เรื่อง การพัฒนา
รู ปแบบการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒ นาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการจัดการเรียนรู ร้ ว่ มกันเชิงรุ กของนักศึกษาครู วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ข้อมูล
ส่วนตัวของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์จะไม่ได้ถูกเปิ ดเผยและข้อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์จะนาไปใช้เฉพาะในงานวิจัย
เท่านัน้ ไม่มีผลต่อคะแนน และผลการเรียนของผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ ทัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ขออนุญาตบันทึกเสียงตลอดการ
สัมภาษณ์
ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อ – นามสกุล ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์...................................................................................................
โรงเรียน ............................................................ ระดับชัน้ ที่สอน...................................................
วิชาที่สอน.............................................. วันเวลาที่สอน.................................................................
วันที่สมั ภาษณ์......................................... เวลาที่สมั ภาษณ์...........................................................
ข้อคาถาม
1. ท่านเตรียมการจัดการเรียนรูใ้ นครัง้ นีอ้ ย่างไรบ้าง ในประเด็นต่อไปนี ้
1.1 การเตรียมเนือ้ หา
1.2 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้
1.3 การเตรียมสื่อการจัดการเรียนรู ้
1.4 การเตรียมการประเมินการเรียนรูข้ องนักเรียน
2. (ตัง้ แต่แผนที่ 2) ท่านประยุกต์ใช้ผลจากการนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพร่วมกับการ
พัฒนาบทเรียนร่วมกันในการจัดการเรียนรูข้ องท่านในครัง้ นีอ้ ย่างไร
3. การจัดการเรียนรูข้ องท่านในวันนีส้ อดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ีทา่ นเตรียมไว้หรือไหม อย่างไร
4. นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูต้ อ่ กิจกรรมการเรียนรูท้ ่ีทา่ นออกแบบอย่างไร (การตอบคาถาม การอภิปราย
การมีสว่ นร่วมในชัน้ เรียน ฯลฯ)
5. ท่านรูส้ กึ อย่างไรกับการจัดการเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียนในวันนี ้
6. สิ่งที่ทา่ นคิดว่า สิ่งทาได้ดีในการจัดการเรียนรูว้ นั นีค้ ืออะไร
7. ปั ญหา และอุปสรรคที่พบและรอการเติมเต็ม ในการจัดการเรียนรูใ้ นวันนีม้ ีอะไรบ้าง
8. จากปั ญหาและอุปสรรคที่พบ ท่านจะปรับปรุงการจัดการเรียนรูข้ องท่านในครัง้ ต่อไปอย่างไร
9. ท่านได้เรียนรูอ้ ะไรบ้างจากการได้รบั การนิเทศตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพร่วมกับการพัฒนา
บทเรียนร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนรูข้ องท่านในครัง้ นี ้
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ประวัติผู้เขียน

ประวัตผิ ู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

นายฐาปนา จ้อยเจริญ
15 พฤศจิกายน 2526
กรุงเทพมหานคร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกชีววิทยา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่ 18 ซอยกาญจนาภิเษก 2 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขต
บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

