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บทคัดย่อ

การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นกระบวนการเรียนรูข้ องครูอย่างต่อเนือ่ งตามช่วงอาชีพครูเพือ่ ความมัน่ ใจ
ว่าครูจะมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำ�เป็นสำ�หรับการปฏิบัติการสอนท่ามกลางการเปลื่ยนแปลง
ของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้และการสอน บทความนี้มี
ความมุ่งหมายที่จะนำ�เสนอกรอบแนวคิดสำ�หรับการสอน ช่วงอาชีพครูกับการพัฒนาวิชาชีพครู ผลการ
วิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการวางแผน
พัฒนาวิชาชีพครู ที่ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพสามารถ
นำ�ไปประยุกต์ใช้
คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาวิชาชีพครู กรอบแนวคิดสำ�หรับการสอน ช่วงอาชีพครูกับการพัฒนาวิชาชีพครู
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู

Abstract

Teacher professional development are the teachers’ learning process throughout their
career stages to ensure that teachers have knowledge, skills and needed competencies for
teaching among rapid changes in social, economic and technology which have the impact
on learning and teaching. This article deals with the topics of the framework for teaching,
teacher career stages and teacher professional development. The research findings related
to teacher professional development, teacher professional development activities, suggestions for planning the professional development. Those research findings can be applied
and implemented by the school principals, educational supervisors and other professional
developers.
Keywords: Teacher professional development, framework for teaching, teacher career stages
and teacher professional development, researches related to teacher professional
development, teacher professional development activities
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บทนำ�

การพัฒนาวิชาชีพครู เป็นกลยุทธ์ที่ทำ�ให้
แน่ ใ จว่ าครู มีก ารเรียนรู้ และพัฒนาปฏิบัติง าน
อย่างต่อเนื่อง เพราะการสอนที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นได้
ด้วยความบังเอิญ และสถาบันผลิตครูไม่สามารถ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ทุกแง่มุมที่กว้างขวาง
สำ�หรับบัณฑิตที่จะสำ�เร็จการศึกษาไปประกอบ
อาชีพครู เมื่อนักศึกษาครูสำ�เร็จการศึกษาตาม
มาตรฐานของการประกอบวิชาชีพครู และได้บรรจุ
เข้าทำ�งาน ครูบรรจุใหม่ใช้เวลานานนับปีกว่าจะ
มีทักษะที่ต้องการในการทำ�ตามบทบาทหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่ครูที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้ า นการสอนแล้ ว ก็ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความท้ า ทาย
ใหม่ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชา วิธีสอน
และเทคนิคการสอนแบบใหม่ๆ ความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อวิธีการเรียนรู้และความ
ต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียน หากครูไม่ได้
รับการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นครูทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
แล้ว จะทำ�ให้นักเรียนจะขาดโอกาสการเรียนรู้
ที่เต็มศักยภาพ และเรียนรู้ด้วยความเบื่อหน่าย
(Mizell, 2010) บทความนีข้ อเสนอความรูเ้ กีย่ วกับ
กรอบแนวคิดสำ�หรับการสอน ช่วงอาชีพครูกบั การ
พัฒนาวิชาชีพครู ผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนา
วิชาชีพครู กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู พร้อมทัง้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนพัฒนาวิชาชีพครู

กรอบแนวคิดสำ�หรับการสอน

Danielson (2007) ได้นำ�มาจากการผล
การวิจัยมาสร้างองค์ความรู้ในการกำ�หนดกรอบ
แนวคิดสำ�หรับการสอน (Framwork for Teaching)
4 ด้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ด้านการวางแผนและการเตรียมการ
สอน (Planning and Preparation) มีองค์ประกอบ
ด้งนี้
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1.1 มีความรู้โครงสร้างหลักสูตร ลำ�ดับ
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาและวิธีการ
1.2 มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ นั ก เรี ย น การ
พัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น กระบวนการเรียนรู้
ความต้องการเฉพาะของนักเรียน ทักษะ ความรู้
ความสามารถทางภาษาของนักเรียน ความสนใจ
และพื้นฐานทางวัฒนธรรมของนักเรียน
1.3 สามารถกำ�หนดผลลัพธ์ของการสอน
เหมาะสมกับผูเ้ รียนทีห่ ลากหลาย มีความชัดเจน มี
ความสมดุล และมีความสอดคล้องตามลำ�ดับของ
มาตรฐานหลักสูตร
1.4 มีความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสำ�หรับ
การใช้ในชั้นเรียน สำ�หรับนักเรียน และสำ�หรับ
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง และสำ�หรับ
การสอนของครู
1.5 การออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้
สอดคล้องกับทรัพยากรการเรียนรู้และเอกสาร
ประกอบการสอน กลุ่ ม นั ก เรี ย นที่ ส อน และ
โครงสร้างหน่วยการเรียนและเนื้อหา		
1.6 การออกแบบการประเมินนักเรียน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ กณฑ์ แ ละ
มาตรฐาน การประเมินเป็นระยะๆ และการใช้ผล
การประเมินสำ�หรับการวางแผนการสอนครัง้ ต่อไป
2. ด้านสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน (The
Classroom Environment) มีองค์ประกอบดังนี้
2.1 การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ แ สดง
ถึงความเคารพ และความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างของครูกับนักเรียน และการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน
2.2 การสร้างวัฒนธรรมสำ�หรับการเรียนรู้
การให้ความสำ�คัญของเนื้อหาวิชา การกำ�หนด
ความคาดหวังสำ�หรับการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการสร้างให้นักเรียนเกิดความ
ภูมิใจในการเรียนรู้
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2.3 การจัดการชั้นเรียน การจัดการกลุ่ม
การจัดการช่วงการเปลี่ยนจากกิจกรรมหนึ่งไปอีก
กิจกรรมหนึ่ง การจัดการสื่อวัสดุ ใบงาน ภาระ
หน้าที่ที่ไม่ใช่การสอน และการนิเทศของอาสา
สมัครและบุคลากรจากภายนอก			
2.4 การบริหารจัดการพฤติกรรมนักเรียน
การกำ�หนดความคาดหวังพฤติกรรมนักเรียน การ
ติดตามพฤติกรรมนักเรียน และการตอบสนองต่อ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
2.5 การจั ด การกั บ พื้ น ที่ แ ละอาคาร
สถานที่ ความปลอดภัยและการใช้อาคารสถานที่
ต่างๆ การจัดการโต๊ะและเก้าอี้ และอุปกรณ์และ
ทรัพยากรอื่นๆ
3. ด้านการสอน (Instruction) มีองค์
ประกอบดังนี้
3.1 การแจ้ ง จุ ด ประสงค์ การอธิ บ าย
เนื้ อหาและขั้ น ตอนการปฏิบัติกิจ กรรม การใช้
ภาษาพูดและภาษาเขียนในการสือ่ สารกับนักเรียน
3.2 การใช้คำ�ถาม คุณภาพของการตั้ง
คำ�ถาม เทคนิคการอภิปราย และการมีส่วนร่วม
ของนักเรียน
3.3 การกระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมและงานที่มอบหมาย
การแบ่งกลุม่ นักเรียน เอกสารและสือ่ ประกอบการ
สอน โครงสร้างของเวลาทีใ่ ช้ในการสอน และอัตรา
ความเร็วในการสอน
3.4 การใช้ผลการประเมินเพื่อการสอน
เกณฑ์การประเมิน การติดตามการเรียนรู้ของ
นักเรียน การให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียน และ
นักเรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเอง
3.5 การแสดงออกถึงความยืดหยุ่นและ
การตอบสนอง การปรับบทเรียน การตอบสนอง
ต่อนักเรียน การแสดงออกถึงความพยายามในการ
สอนอย่างไม่ลดละของครู
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4. ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบในวิ ช าชี พ
(Professional Responsibilities) มีองค์ประกอบ
ดังนี้
4.1 การสะท้ อ นผลเกี่ ย วกั บ การสอน
และการนำ � ผลการสะท้ อ นผลไปใช้ ใ นการสอน
ครั้งต่อไป
4.2 การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนใน
ด้านพฤติกรรมการเรียน และพฤติกรรมอื่นๆ
4.3 การสือ่ สารเกีย่ วกับโครงการวิชาการ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้ครอบครัวของนักเรียน
ทราบ และการกระตุน้ ให้ครอบครัวนักเรียนเข้าร่วม
ในโครงการวิชาการ
4.4 การเข้าร่วมชุมชนวิชาชีพด้วยการ
สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การมีส่วน
ร่ ว มในโครงการของโรงเรี ย น การเข้ า ร่ ว มใน
วัฒนธรรมของการสืบค้นทางวิชาชีพ (Professional Inquiry) เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละแสวงหา
วิธีการใหม่ๆ ในการสอน
4.5 การพัฒนาก้าวหน้าในวิชาชีพครูดว้ ย
แสวงหาความรู้และเพิ่มพูนทักษะการสอน การ
เต็มใจน้อมรับข้อมูลย้อนกลับเกีย่ วกับการสอนจาก
เพื่อนร่วมงาน และการให้บริการในวิชาชีพ
4.6 การแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพ
ด้วยการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ และความ
ซื่อสัตย์ การให้บริการกับนักเรียน และการปฏิบัติ
ตามกฎระเบี ย บของโรงเรี ย นและเขตพื้ น ที่ ก าร
ศึกษา
จากกรอบแนวคิดสำ�หรับการสอนของ
Danielson นี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางใน
สหรัฐอเมริกาว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมินครู และใช้เป็นกรอบแนวคิดในการ
ประเมิน ผลการปฏิบัติงานของครู กรอบแนวคิด
นี้สามารถใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาครู
ได้ทุกช่วงอาชีพครู เช่นสถาบัน ผลิตครูใช้ในการ
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ออกแบบรายวิชา และการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ครู สำ�หรับครูบรรจุใหม่ใช้กรอบแนวคิดนี้ในการ
ปฏิบัติงานประจำ�วัน ส่วนครูที่มีประสบการณ์
สามารถใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของ
ตน และใช้เป็นแนวทางในการช่วยเหลือนิเทศการ
สอนของเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ครูที่ประสบ
ความสำ�เร็จในวิชาชีพสามารถใช้กรอบแนวคิดนี้
เป็นเนื้อหาในการแบ่งปันความรู้กับเพื่อนครูที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่า นอกจากนี้ชุมชนการเรียน
รู้วิชาชีพสามารถใช้เป็นกรอบแนวคิดสำ�หรับการ
สนทนาวิชาชีพ ตลอดจนใช้ในการนิเทศการสอน
ของครู รวมทั้งเป็นเนื้อหาของโครงการพัฒนา
วิชาชีพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียน
การสอน

ช่วงอาชีพครูกับการพัฒนาวิชาชีพ
ครู

ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ หรือ
หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นา
วิ ช าชี พ ครู จำ � เป็ น ต้ อ งพิ จ ารณาช่ ว งอาชี พ ครู
(Teacher Career Stages) ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละ
ช่วงอาชีพครูนั้น ครูมีความต้องการในการพัฒนา
วิ ช าชี พ ที่ แ ตกต่ า งกั น นั ก การศึ ก ษาหลายท่ า น
ได้แบ่งช่วงของวงจรอาชีพครูไว้แตกต่างกัน เช่น
Huberman (1989) ได้แบ่งช่วงอาชีพครูเป็น 3
ช่วง ได้แก่ ช่วงครูใหม่ (Novice) ช่วงตอนกลางของ
อาชีพ (Mid-career) และช่วงตอนปลายของอาชีพ
(Late-career) ส่วน Fessler (1985) ได้เรียกช่วง
อาชีพครูว่าโมเดลวงจรพลวัตอาชีพครู โดยแบ่ง
เป็น 8 ช่วง ได้แก่ ช่วงฝึกหัดครู (Pre-service)
ช่วงเข้าสูต่ �ำ แหน่ง (Induction) ช่วงสร้างสมรรถนะ
(Competency Building)
ช่วงกระตือรือร้นและเจริญก้าวหน้า (Enthusiatic and Growing) ช่วงคับข้องใจในอาชีพ
(Career Frustration) ช่วงมีเสถียรภาพและซบเซา
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(Stable and Stagnant) ช่วงลดระดับการทำ�งาน
อาชีพ (Career Wind-down) และช่วงออกจาก
อาชีพ (Career Exit) Steffy & Wolfe (2001) ได้
พัฒนาโมเดลช่วงของอาชีพครูขนึ้ บนพืน้ ฐานทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลง (Transformation Theory)
ของ Jack Mezirow ที่ตระหนักว่าการเติบโตและ
ก้าวหน้าในวิชาชีพเกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการ
สะท้อนคิด (Reflection ) เมื่อครูได้สะท้อนคิด
การสอนของตนจะนำ�ไปสูก่ ารเริม่ ต้นการสอนใหม่
(Renewal) ตามเทคนิค วิธีการหรือกลยุทธ์การ
สอนที่ครูคิดว่าดีกว่าเดิม โดยการสะท้อนคิดการ
สอนนี้ครูสามารถดำ�เนินการได้ทั้งก่อน ขณะ และ
หลังปฏิบัติการสอน โมเดลนี้แบ่งช่วงอาชีพครูเป็น
6 ช่วง ซึ่งแต่ละช่วงมีความต้องการพัฒนาวิชาชีพ
ครูที่แตกต่างกันดังนี้
1. นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
(Novice Teacher) การพัฒนาวิชาชีพครูในช่วงนี้
จะเป็นหน้าที่ของสถาบัน ผลิตครูร่วมกับโรงเรียน
ที่รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ โดยนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์จะได้รบั การนิเทศทุกขัน้ ตอนของการ
สอนจากอาจารย์นิเทศก์ของสถาบันผลิตครู และ
อาจารย์พี่เลี้ยงของโรงเรียน ในสหรัฐอเมริกาจะ
ไม่อนุญาตให้ครูฝึกประสบการณ์ปฏิบัติการสอน
ตามลำ�พังได้โดยไม่มีครูพี่เลี้ยงอยู่ในชั้นเรียนด้วย
เพราะถือว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์นี้ยังไม่มี
คุณสมบัติและใบประกอบวิชาชีพครู
2. ครูบรรจุใหม่ (Apprentice Teacher)
คือครูที่เริ่มต้นวิชาชีพในช่วง 2 - 3 ปีแรกของการ
ทำ�งาน ความต้องการของครูในช่วงนี้คือเรียนรู้
การทำ�งานในห้องเรียน และการทำ�งานภายใน
โรงเรียนแต่ละวันให้มีประสิทธิภาพ ในบางรัฐของ
สหรัฐอเมริกา เขตการศึกษามีการแต่งตั้งครูพี่
เลี้ยง (Mentor) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน
ในอัตราส่วนครูพี่เลี้ยง 1 คน ต่อครูบรรจุใหม่ 12
คน โดยครูพเ่ี ลีย้ งไม่ตอ้ งมีชวั่ โมงสอน มีหน้าทีค่ อย
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ดูแลให้คำ�ปรึกษา และร่วมอภิปรายกับครูบรรจุ
ใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบ
หน่วยการเรียน แผนการสอน สังเกตการสอนใน
ชัน้ เรียน การให้ขอ้ มูลย้อนกลับหลังจากการสังเกต
การสอน การตัง้ คำ�ถามให้ครูบรรจุใหม่สะท้อนคิด
การปฏิบัติการสอนของตน การให้คำ�แนะนำ�เพื่อ
การปรับปรุงการสอนครั้งต่อไป โดยครูพ่ีเลี้ยงจะ
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงาน(Owen,
2005)
3. ครูวิชาชีพ (Professional Teacher)
หลังจากผ่านช่วงปีแรกๆ ของการบรรจุเป็นครูใหม่
แล้ว ครูกจ็ ะก้าวเข้าสูก่ ารเป็นครูวชิ าชีพ ครูมคี วาม
มั่นใจในความสามารถด้านการสอนของตน มีการ
แสวงหาวิธีการสอนใหม่ การใช้สื่อประกอบการ
สอน พัฒนาเทคนิคการสอนและกลยุทธ์การสอน
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน การพัฒนาวิชาชีพของ
ครูในช่วงนีใ้ ช้การเรียนรูใ้ นลักษณะชุมชนการเรียน
รู้วิชาชีพ (Professional Learning Communities) เพื่อให้ครูได้มีการแลกเปลื่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ความสำ�เร็จในช่วงนี้จะนำ�ไปสู่การเป็นการเป็นครู
ช่วงต่อไป
4. ครูเชี่ยวชาญ (Expert Teacher) ครูที่
อยู่ในช่วงนี้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอน มี
รูปแบบการสอนทีเ่ ป็นเอกลักษณ์มากยิง่ ขึน้ พร้อม
ทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือครูทดี่ อ้ ยประสบการณ์สอน
โดยการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)
5. ครู ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง (Distinguished
Teacher) ครูที่มีพัฒนาการในช่วงนี้เป็นครูที่มี
หลักฐานประจักษ์ชัดว่าได้รับการยอมรับนับถือ
ความสามารถด้านการสอนจากนักเรียน ผูป้ กครอง
และเพื่อนร่วมงาน ว่ามีการปฏิบัติการสอนที่เป็น
เลิศ และมักได้รบั เชิญให้เข้าร่วมการประชุมปฏิบตั ิ
การ หรือเป็น ผู้เชี่ยวชาญทำ�หน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยง
(Mentor) หรื อ ครู ส อนแนะ (Coach) ให้ กั บ
เพื่อนร่วมงาน หรือการให้เป็นหัวหน้าโครงการ
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พั ฒ นาการเรี ย นการสอนของโรงเรี ย น หรื อ
โครงการวิชาการ
6. ครูปลดเกษียณและออกจากอาชีพ
(Emeritus Teacher)

ผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
วิชาชีพครู

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการสอนที่มี
คุณภาพเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด ต่อการ
ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้และประสบความสำ�เร็จใน
การเรียน Darling-Hammond (2012) ได้ให้
นิยามของการสอนทีม่ คี ณ
ุ ภาพหมายถึงการสอนที่
สามารถช่วยให้นกั เรียนจำ�นวนมากเรียนรูไ้ ด้ Vega
(2015) ได้ทบทวนผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาวิชาชีพครูพบว่ายังมีปัจจัยหลายประการ
ที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มโอกาสของความสำ�เร็จใน
การพัฒนาครูให้มีความสามารถด้านการสอนที่
มีคุณภาพ และสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนที่ทรง
พลัง แม้ว่าโรงเรียนแต่ละแห่งจะมีความแตกต่าง
และมีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีความ
เป็นสากลที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับโรงเรียนทุก
แห่ง ปัจจัยดังกล่าวได้แก่
1. ภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารและครู
ภาวะผู้ นำ � เป็ น ปั จ จั ย อั น ดั บ ที่ ส องรอง
จากการสอนที่ มี คุ ณ ภาพที่ อิ ท ธิ พ ลต่ อ การช่ ว ย
ให้นักเรียนประสบความสำ�เร็จในการเรียน และ
ภาวะผูน้ �ำ ยังเป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาความ
สามารถด้านการสอนที่มีคุณภาพของครูด้วยเช่น
กัน ผู้อำ�นวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำ�นวยการ
โรงเรียน และผู้ที่อยู่ในตำ�แหน่งบังคับบัญชาอื่นๆ
ในระบบโรงเรียนจะเป็นผู้ที่กำ�หนดวิสัยทัศน์ และ
ให้การสนับสนุนด้านเวลาและทรัพยากรเพือ่ ให้ครู
ได้เรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยได้ระบุ
คุณลักษณะของผูท้ มี่ ภี าวะผูน้ �ำ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพที่
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สามารถช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นได้ ประกอบด้วย
1.1 มี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ห่ ง ความสำ � เร็ จ ด้ า น
วิ ช าการสำ � หรั บ นั ก เรี ย นทุ ก คนโดยการกำ � หนด
ความคาดหวังที่สูงต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียน
1.2 มีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่
ปลอดภัยและร่วมมือกัน
1.3 ให้การสนับสนุนด้านเวลา ทรัพยากร
และจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในวิชาชีพ
ของครูอย่างต่อเนื่อง
1.4 ใช้ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน
เพื่อติดตามและส่งเสริมให้ครูทำ�งานร่วมกันเพื่อ
การแสวงหาวิธีปฏิบัติการสอนใหม่ๆ ที่จะช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
1.5 ส่งเสริมภาวะผู้นำ�ของครู ผู้ปกครอง
และบุคคลอื่นในชุมชน
2. การพัฒนาวิชาชีพครูที่บูรณาการกับ
การทำ�งาน
การพัฒนาวิชาชีพครูท่ีบูรณาการกับการ
ทำ�งาน (Job-embedded Professional Development ) คือการพัฒนาวิชาชีพครูที่ต่อเนื่องและ
บูรณาการกับการสอนประจำ�วันของครู จากผล
การวิจัยพบว่าครูที่ได้รับการพัฒนาวิชาชีพที่มีการ
ออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยประมาณ
49 ชั่วโมง ในช่วงระหว่าง 6-12 เดือน ครูจะช่วย
ให้นักเรียนเลื่อนระดับผลสัมฤทธิ์ขึ้น 21 จุดเปอร์
เซนไทล์ (Yoon, Duncan, Lee, Scarloss, &
Shapley, 2007) และจากผลวิจัยพบว่าครูที่ได้
รับการอบรมปฏิบัติการ 1 ครั้ง ใช้เวลานานถึง
14 ชั่วโมง หรือน้อยกว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างมี
นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ต่ อ การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น
(Darling-Hammond, Wei, Andree,
Richardson, & Orphanos, 2009)
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จากผลการวิจัยเหล่านี้ สิ่งที่สำ�คัญที่สุด
ที่ต้องตระหนักคือโครงการพัฒนาวิชาชีพจะต้อ
งบูรณาการกับการการทำ�งานของครู และต้องจัด
ให้ครูได้รับองค์ประกอบที่สำ�คัญ 5 ประการต่อไป
นี้
2.1 การเรียนรู้อย่างร่วมมือ เมื่อครูได้มี
โอกาสที่จะเรียนรู้อย่างร่วมมือในกลุ่มที่มีการจัด
หลักสูตรแบบบูรณาการระหว่างระดับชัน้ และบูรณ
าการระหว่างเนือ้ หากลุม่ สาระ เมือ่ ครูและโรงเรียน
ได้มรี ว่ มมือกันด้วยคุณภาพระดับสูงจะนำ�ไปสูก่ าร
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นอกจากนี้งานวิจัย
ของ Ronfeldt, Farmer, McQueen, & Grissom
(2015) พบว่าครูจะอัตราการพัฒนาวิชาชีพสูง
กว่าเมื่อทำ�งานในโรงเรียนที่มีการทำ�งานแบบร่วม
มือที่มีคุณภาพ
2.2 การเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร การ
ประเมิน และการตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ใน
วิชาชีพของการสอนเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาวิชาชีพครูของครูที่
สอนเนื้อหาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่จะ
เป็นต้องมีการพัฒนาครูทั้งด้านความรู้ในเนื้อหา
วิชา และวิธีสอนด้วยเช่นกัน
2.3 การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นของครู
ในการประยุกต์ความรู้ใหม่ที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน
และการได้รบั ข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนือ่ งว่าการ
ปฏิบัติการสอนของครูนั้นมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาอย่างไรบ้าง
2.4 การอบรมครู เ ฉพาะเทคนิ ค การ
สอนใหม่ๆ เพียงอย่างเดียวจะไม่บรรลุผลตามที่
ต้องการ จึงมีความจำ�เป็นต้องอบรมครูให้มีความ
รู้เนื้อหาวิชาเชิงลึก และเทคนิคการสอนเนื้อหา
นั้นๆ ด้วย
2.5 การพัฒนาวิชาชีพที่พยายามกระตุ้น
ให้ครูเข้าร่วมการเรียนรู้ 30 -100 ชั่วโมง ตลอด
ระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี ซึ่งมีผลการวิจัยที่
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สนับสนุนว่าสามารถส่งผลต่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนได้
3. ชุมชนการเรียนรูว้ ชิ าชีพ (Professional Learning Communities) คือกลุ่มครูที่มีพันธ
สัญญาที่จะรวมกลุ่มพบปะอย่างต่อเนื่องเพื่อแลก
เปลีย่ นเรียนรู้ และสนทนาสืบเสาะแสวงหาคำ�ตอบ
ต่อประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการสอนและการเรียน
รู้ของนักเรียนอย่างมีจุดมุ่งหมาย อย่างวิพากษ์
วิจารณ์ มีการสะท้อนผลแบบร่วมมือ กิจกรรมของ
ชุมชนการเรียนรูว้ ชิ าชีพ เช่น การวิจยั ปฏิบตั กิ ารใน
ชัน้ เรียน การวิจยั บทเรียน การพัฒนาหลักสูตรแบบ
ร่วมมือ การเป็นพี่เลี้ยง การโค๊ชหรือการสอนแนะ
โดยเพื่อนร่วมงาน การศึกษาหรือประเมินผลงาน
นักเรียน เป็นต้น ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพมีความ
สำ�คัญมากกว่าการรวมกลุม่ ของครู แต่เป็นชุมชนที่
ให้คณ
ุ ค่ากับประสบการณ์ในชัน้ เรียนของครูทกุ คน
และใช้ประสบการณ์เหล่านี้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติ
การสอนและการปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน
Vescio, Ross, & Adams (2008) ได้สรุปผล
งานวิจัยที่เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพที่มีผล
ต่อการพัฒนาการสอนของครูและทำ�ให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูง ขีน้ ในวิชาการอ่าน การ
เขียน คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ต่อเมื่อชุมชน
การเรียนรูว้ ชิ าชีพนัน้ ๆ ต้องมีคณ
ุ ลักษณะ
4 ประการ ดังนี้ 1). ความร่วมมือ 2). เน้นที่การ
เรียนรู้ 3). การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของครู และ
4).ครูได้รับการเสริมพลังอำ�นาจในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรและการออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้ของตน

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู

สมาคมครู แ ห่ ง รั ฐ อั ล เบอร์ ต้ า (The
Alberta Teachers’ Association) ประเทศแคนาดา
(2016) ได้ ร วบรวมกิ จ กรรมพั ฒนาวิ ช าชี พ ครู
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ที่ ห ลากหลายซึ่ ง ในบทความนี้ ข อนำ � เสนอบาง
กิจกรรมทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนในประเทศไทยสามารถ
ประยุกต์ใช้ในแผนพัฒนาวิชาชีพของครูทงั้ รายบุคล
และรายกลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก าร (Action
Research) เป็นกิจกรรมทีค่ รูศกึ ษาปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ในการปฏิบัติการสอนของตน เมื่อพบปัญหาก็
หาวิธีแก้ไขปรับปรุงโดยการศึกษางานวิจัยและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกวิธีการ อาจจะ
ทดลองการสอนเนื้อหา หรือความคิดรวบยอด
ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันเพื่อพิจารณาว่าวิธีการ
ใดมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเรี ย นรู้
ของนักเรียน การวิจัยปฏิบัติการเป็นกลยุทธ์การ
สะท้อนผลการสอนที่จำ�เป็นต้องรวบรวมข้อมูล
เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพที่ จ ะนำ � ไปสู่ ก ารส่ ง
เสริมการปฏิบัติสอน ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ ทั้งราย
บุคคลและกลุ่ม
2. การศึกษาหนังสือ (Book Study)
กิจกรรมนีจ้ ะได้ผลดีทสี่ ดุ เมือ่ ผูเ้ ข้าร่วมมีทกั ษะและ
ความสนใจที่เหมือนกัน แต่การมีมุมมองที่หลาก
หลายซึ่งจะช่วยให้การอภิปรายมีชีวิตชีวา สมาชิก
ในกลุ่มจะต้องมติเป็นเอกฉันท์ เรื่องตารางเวลา
สำ�หรับการอ่านและการอภิปราย ซึ่งจะประกอบ
ด้วยการประชุม 4-8 ครัง้ แต่ละครัง้ ใช้เวลา 60-90
นาที การคัดเลือกหนังสือในหัวข้อทีเ่ ป็นทีส่ นใจของ
สมาชิกทุกคนในกลุม่ หนังสือต้องกระตุน้ ความคิด
และมีเนือ้ หาเชิงลึกเพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการอภิปราย
ถกเถียงก่อนการสรุปของการศึกษาหนังสือ ซึง่ การ
สรุปผลใช้เกณฑ์จากคำ�ถามต่อไปนี้ 1) หนังสือได้
กระตุ้นให้เกิดการคิด และการอภิปรายหรือไม่ 2)
สมาชิกกลุ่มศึกษาหนังสือบรรลุวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้หรือไม่ 3) ประสบการณ์ที่กลุ่มได้เรียนรู้จะ
นำ�ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไร
3. การพั ฒ นาหลั ก สู ต รแบบร่ ว มมื อ
(Collaborative Curriculum Development)

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ครูทำ�งานร่วมกันเพื่อ
ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาวิชาเชิงลึก และวางแผนร่วม
กันเพือ่ ออกแบบเอกสารประกอบการสอน วิธสี อน
แหล่งทรัพยากร และเครื่องมือการประเมิน
4 . ก า ร จั ด ทำ � แ ผ น ผั ง ห ลั ก สู ต ร
(Curriculum Mapping) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การสร้างเครื่องมือในการจัดระบบการสอน ครู
จะวางโครงสร้างลำ�ดับของเนื้อหาที่จะสอน และ
กำ�หนดขอบเขตของเรื่องที่จะสอนให้กับนักเรียน
ทุกคน แผนผังหลักสูตรนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือใน
การรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ การนำ � หลั ก สู ต รไป
ใช้โรงเรียนและในเขตพื้นที่การศึกษา และเป็น
กำ � หนดการสอนที่ ค รู จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสอน
เนื้อหาอะไร สอนเมื่อไร และจะสอดคล้องข้อมูล
การประเมินด้านใดบ้าง ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถ
ปรับปรุงการสอนได้
5. การวางแผนหลั ก สู ต รบู ร ณาการ
(Integrated Curriculum Planning) เป็นการจัด
ทำ�หลักสูตรบูรณาการโดยครูจดั ระบบหลักสูตรทีม่ ี
เนือ้ หาข้ามกลุม่ สาระเข้าสูห่ น่วยการเรียนทีม่ คี วาม
หมาย และมีความเชื่อมโยงซึ่งจะช่วยให้นักเรียน
เห็ น ความสั ม พั น ธ์ ข องเนื้ อ หา ครู ต้ อ งวางแผน
หลักสูตรบูรณาการ ดังนี้ 5.1) กำ�หนดหน่วยการ
เรียนและจุดเน้นของหน่วยการเรียน 5.2) แสวงหา
แหล่งข้อมูลนอกเหนือจากแบบเรียน 5.3) ความ
เชื่อมโยงระหว่างความคิดรวบยอด 5.4) กำ�หนด
กรอบเนื้อหาของหน่วยการเรียน 5.5) กำ�หนด
ตารางเรียนที่ยืดหยุ่น และ 5.6) จัดกลุ่มนักเรียน
ให้มีความยืดหยุ่น
6. การวิจัยบทเรียน (Lesson Study)
เป็นกิจกรรมครูรวมกลุ่มกัน 3-6 คน เพื่อช่วยกัน
ตรวจสอบและปรับปรุงการสอนซึง่ กันและกันอย่าง
เป็นระบบ ในกระบวนการนีค้ รูจะวางแผนคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่นักเรียนไม่สามารถ
เรียนรู้ได้ และนำ�มาร่วมกันตั้งคำ�ถามเพื่อการวิจัย
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บทเรียน คำ�ถามวิจยั นีจ้ ะเป็นชีแ้ นะการทำ�งานของ
ครู จากนั้นครูจะร่วมมือกันวางแผนรายละเอียด
สำ�หรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูข้ องแผนการสอน
ทุกๆ แผนในบทเรียน เมื่อครูหนึ่งคนปฏิบัติการ
สอนในชั้นเรียน สมาชิกกลุ่มที่เหลือจะสังเกตการ
สอน หลังจากสังเกตการสอนแล้วกลุ่มจะประชุม
เพื่ออภิปรายสิ่งที่ตนได้สังเกต เพื่อแก้ไขแผนการ
สอน จากนั้นให้ครูอีกคนนำ�ไปใช้สอนในชั้นเรียน
ห้องที่ 2 ขณะที่สมาชิกกลุ่มคนอื่นเข้าสังเกตการ
สอน กลุ่มจะพบกันอีกครั้งเพื่ออภิปรายผลข้อมูล
จากการสังเกต และขั้นสุดท้ายครูจะเขียนรายงาน
สิ่งที่ตนได้เรียนรู้จากการวิจัยบทเรียน และการ
ตอบคำ�ถามวิจัยที่กำ�หนดไว้
7. พี่เลี้ยงและการเป็นพี่เลี้ยง (Mentors
and Mentorship) คือกระบวนการที่จัดให้ครูที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการสอนหรือมีประสบการณ์
มากกว่าช่วยเหลือครูที่ด้อยประสบการณ์ด้านการ
สอน โดยการช่วยเหลือแนะนำ�ด้านการออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเข้าสังเกต
การสอนในชัน้ เรียน การให้ขอ้ มูลย้อนกลับหลังการ
สังเกตการสอน การให้คำ�แนะนำ�เพื่อเพิ่มทักษะ
การสอน การพัฒนาเทคนิคการสอนใหม่ๆ และ
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียน
8. การชี้แนะโดยเพื่อนร่วมงาน (Peer
Coaching) คือกระบวนการที่ครูขอให้เพื่อนร่วม
งานเข้าสังเกตการปฏิบัติสอนของตน และขอรับ
ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงการสอนของตน
9. การสะท้ อ นคิ ด ด้ ว ยตนเอง (SelfReflection) การสะท้อนคิดด้วยตนเองเป็นทักษะ
ที่สำ�คัญของการพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ของตน ครูที่สอนอย่างมีประสิทธิภาพส่วนมาก
จะใช้การสะท้อนคิด 3 ระดับ คือ การสะท้อนคิด
ขณะวางแผนการสอน สะท้อนคิดขณะปฏิบัติการ
สอน และสะท้อนคิดหลังการสอนเพือ่ การปรับปรุง
การสอน
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การสะท้อนคิดด้วยตนเองแบ่งได้เป็น 4
ขั้นตอน 1) การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสอน
2) การรวบรวมข้อมูลเพือ่ หาประเด็นทีจ่ ะปรับปรุง
3) การสะท้อนคิดและวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสิน
ใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา 4) การ
ประยุกต์ใช้กลยุทธ์เพื่อการปรับปรุงการสอน
10. กลุ่มร่วมศึกษา (Study Groups)
เป็นการรวมกลุม่ ของครูไม่เกิน 6 คน มีการพบปะ
อย่ า งสม่ำ � เสมอเพื่ อ ศึ ก ษาประเด็ น หรื อ หั ว ข้ อ ที่
กำ�หนดไว้ล่วงหน้า ขั้นตอนการดำ�เนินงานของ
กลุ่มร่วมศึกษา ได้แก่การนิยามภารกิจของการ
พบกลุ่มร่วมศึกษาแต่ละครั้ง กำ�หนดตารางเวลา
ประชุมและสถานที่ประชุม การกำ�หนดบทบาท
ของสมาชิกกลุ่มในการประชุม การอภิปรายแลก
เปลืย่ นเพือ่ ตัดสินใจกำ�หนดแผนปฏิบตั กิ ารสำ�หรับ
ประเด็นทีร่ ว่ มศึกษาและพิจารณาหาผูน้ �ำ ทีเ่ หมาะ
สม การอภิปรายเกณฑ์การประเมินความสำ�เร็จ
11. การประเมิ น ผลงานของนั ก เรี ย น
(Examining Student Work) ผลงานของนักเรียน
จะช่วยให้ครูได้ขอ้ มูลทีส่ �ำ คัญเกีย่ วกับการสอนของ
ตน ได้วิธีการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ทักษะใหม่ที่
นักเรียนได้เรียนรู้ของนักเรียนที่มีผลการเรียนต่าง
ระดับกัน ซึง่ จะช่วยให้ครูปรับปรุงการสอนทีจ่ ะช่วย
นักเรียนทุกคนเรียนรู้ได้
12. การเขียนบันทึก (Journaling) เป็น
เทคนิคหนึ่งสำ�หรับการบันทึกการสังเกตและการ
สะท้อนคิดเกี่ยวกับการสอน ความก้าวหน้าของ
นักเรียน การใช้นวัตกรรมการสอน หรือประเด็น
อื่นๆ ที่ครูต้องการพัฒนา
13. การเยี่ ย มชั้ น เรี ย น (Classroom
Visitation) เป็นการเรียนรูจ้ ากเพือ่ นครูทมี่ วี ธิ สี อน
ที่เป็นเลิศและได้รับการยอมรับ โดยครูเข้าเยี่ยม
ชั้นเรียนของเพื่อนครูด้วยกัน เพื่อสังเกตการใช้
นวัตกรรมการสอน เพือ่ การเรียนรูก้ ารใช้นวัตกรรม
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การสอนนัน้ และนำ�มาปรับใช้ หรือสกัดเป็นวิธกี าร
สอนของตนที่เป็นผลจากการสังเกต
14. การสนทนาอย่างมีจุดเน้น (Focus
Conversations) เป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคล
สะท้อนคิดร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นใดๆ ก็ได้ ผู้นำ�
การสนทนาจะตั้งชุดของคำ�ถามที่จะนำ�สู่การตอบ
สนองของกลุ่มตั้งแต่หัวข้อที่ผิวเผิน จนถึงการนำ�
ไปประยุกต์ใช้
15. การประชุมสัมมนา (Conference)
เป็นการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลื่ยนการปฏิบัติ
การสอนที่เป็นเลิศระหว่างครูเพื่อการเรียนรู้ร่วม
กัน การประชุมสัมมนาที่เป็นส่วนหนึ่งของแผน
พัฒนาวิชาชีพ อย่างต่อเนื่องจะเป็นการประชุม
สัมมนาที่มีประสิทธิภาพ
16. การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analysis)
เป็นวิธีการที่ครูศึกษาและใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสิน
ใจว่าจะสอนอะไร สอนอย่างไร และใช้ตัดสินว่า
นักเรียนได้เรียนรูใ้ นเรือ่ งทีส่ อน หรือไม่ ได้แก่ขอ้ มูล
จากแบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบทีค่ รูสร้าง
ขึ้น หรืองานที่ครูมอบหมาย แฟ้มสะสมงานของ
นักเรียน การสังเกต และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ
17. การแลกเปลีย่ นบุคลากร (Education
Exchange) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ครู โดยที่โรงเรียนอาจมีสัญญาแลกเปลี่ยนครูทั้ง
ระดับชาติ และนานาชาติ
18. การรับนักศึกษาครูฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (Hosting a Student Teacher) เป็น
รู ป แบบหนึ่ ง ของการนิ เ ทศแบบพี่ เ ลี้ ย งร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัย ทัง้ ครูพเี่ ลีย้ งในโรงเรียน และอาจารย์
นิเทศก์จากมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน
19. การค้ น คว้ า ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต
(Internet Research) เปิดโอกาสให้เข้าถึงฐาน
ข้ อ มู ล จำ � นวนมากในหั ว ข้ อ ที่ ไ ม่ มี ขี ด จำ � กั ด โดย
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บุคคลทั่วโลก			
20. เครือข่าย (Networks) โดยการใช้
เครือข่ายและกลยุทธ์การสื่อสาร ทั้งในโรงเรียน
และระบบการศึ ก ษาจะต้ อ งเชื่ อ มโยงกั น และ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ช่วยเชื่อมโยงครูเข้าสู่ชุมชนอิเล็กทรอนิค
ระบบเปิดสามารถเชื่อมโยงครูเข้ากับระบบเครือ
ข่ายห้องสมุด ฐานข้อมูลและระบบสื่อสารอื่นๆ ที่
มีอยู่แล้ว
21. การเข้าศึกษาต่อหลังสำ�เร็จการศึกษา
(Post-Secondary Courses) ครูที่สนใจในการ
พัฒนาวิชาการอย่างต่อเนือ่ งสมัครเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันการศึกษา สถาบันบางแห่งเสนอกลยุทธ์
การเรียนออนไลท์ หรือจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
ของสถาบัน
22. แฟ้ ม สะสมงาน (Professional
Portfolio) เป็นการรวบรวมหนังสือเกียรติบัตร ใบ
วุฒบิ ตั ร หรือผลงาน ซึง่ เป็นเอกสารการปฏิบตั งิ าน
วิชาชีพของครู ครูบางคนใช้กระบวนการพัฒนา
แฟ้มสะสมงานเพื่อสะท้อนผลและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพของตน
23. ทีมงานพัฒนาโรงเรียน (School
Improvement Teams) เป็นการรวมกลุ่มของ
ครูเพื่อจัดตั้งเป็นทีมงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของสังคมด้านต่างๆ
ซึง่ ส่งผลให้ครูมคี วามจำ�เป็นต้องพัฒนาวิชาชีพของ
ตน และครูต้องมีความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรมการสอนหรื อ พฤติ ก รรมการทำ � งาน
รวมทั้งการที่ครูต้องเสียสละเวลาเพื่อทำ�ให้เกิด
การพัฒนาโรงเรียนตามแผนกลยุทธ์ท่ีทีมงานได้
กำ�หนดร่วมกัน
24. การประชุ ม ครู (Teachers’
Conventions) การประชุมครูทงั้ ระดับท้องถิน่ และ
ระดับชาติในวาระที่แตกต่างกัน เช่น การประชุม
เพื่ อ ร่ ว มกั น อภิ ป รายเพื่ อ หาข้ อ สรุ ป ในประเด็ น
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ต่างๆ หรือการประชุมเพื่อสรุปผลการดำ�เนินงาน
ซึ่งการประชุมและสัมมนาครูนี้สามารถสร้างแรง
บันดาลใจ จูงใจ และสร้างความรู้สึกในการริเริ่ม
ทำ�งานด้วยวิธีการใหม่ๆ ได้ ดังนั้นโรงเรียนบาง
แห่งจะส่งครูร่วมประชุมสัมมนาเป็นกลุ่ม และ
นำ�สิ่งที่กลุ่มครูได้เรียนรู้กลับมาประชุมอภิปราย
และเสนอวิธีการนำ�ความรู้นั้นๆ มาใช้ปรับปรุง
การเรียนรู้ของนักเรียน และปฏิบัติการสอนใน
ห้องเรียน
25. การประชุ ม ทางไกล (Video
Conferencing) เป็ น การประชุ ม ที่ ช่ ว ยให้ ค รู
สามารถปรึกษาเพื่อนร่วมงานเมื่อมีข้อจำ�กัดด้าน
ระยะทางที่ทำ�ให้ครูไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้ การ
ประชุม ทางไกลสามารถใช้ในการอำ�นวยความ
สะดวกกลุ่ ม ร่ ว มศึ ก ษา กลุ่ ม วิ เ คราะห์ ผ ลงาน
นักเรียน การอบรมปฎิบัติการ และการนำ�เสนอ
งาน
26. สถาบั น ภาคฤดู ร้ อ น (Summer
Institutes) เป็นการเสนอโอกาสให้ครูได้เข้าร่วม
ศึกษาด้านหลักสูตรและการสอนในช่วงระยะเวลา
ปิดภาคฤดูร้อนในสถาบันทางวิชาชีพ ซึ่งสถาบัน
ส่วนใหญ่อาจจะจัดระยะเวลา 3 วัน หรือมากกว่า

ข้อเสนอแนะในการวางแผนพัฒนา
วิชาชีพครู

1. การวางแผนพัฒนาวิชาชีพสำ�หรับครู
นั้นจะต้องมีการกำ�หนดโครงสร้างของเวลาในการ
พัฒนาครูอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่ใช่คิดเพียง
ว่าการเพิ่มเวลาสำ�หรับการเรียนรู้หรือการอบรม
ครูที่จะมีผลทำ�ให้ครูสามารถปรับปรุงการสอนได้
2. โครงการพั ฒ นาวิ ช าชี พ จะประสบ
ความสำ�เร็จได้นั้น จำ�เป็นอย่างยิ่งที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจะต้องเป็น ผู้เสียสละ ต้องเตรียมความ
พร้อมที่จะรับมือกับอุปสรรคต่างๆ ต้องออกแบบ
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กิ จ กรรมพั ฒนาวิ ช าชี พ ตามความต้ อ งการของ
ครูผู้รับการพัฒนา และมีความพยายามในการ
พัฒนาวิชาชีพเพื่อสนับสนุนความต้องการในการ
เรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจงของโรงเรียน การเป็นหุ้น
ส่วนกับมหาวิทยาลัยและองค์กรวิชาชีพทีส่ ามารถ
ช่วยสนับสนุนโครงสร้างภายในสำ�หรับการพัฒนา
วิชาชีพได้ (Borko, 2004)
3. พึงระลึกเสมอว่า การเรียนรู้เป็นการ
เดิ น ทาง ไม่ ใ ช่ จุ ด หมายปลายทาง WebsterWright (2009) ได้เสนอแนะให้มีการจัดโครงการ
พั ฒ นาวิ ช าชี พ ที่ เ ป็ น การสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้
วิชาชีพตามสภาพจริงโดยบูรณาการกับบริบทการ
ทำ�งาน การเรียนรูว้ ชิ าชีพตามสภาพจริงนีจ้ ะนำ�ไป
สูว่ งจรของการปฏิบตั งิ านซ้�ำ ทีร่ วมถึงการออกแบบ
นวัตกรรมการสอน การทดสอบนวัตกรรม การแก้
ปัญหาอุปสรรค และการปรับเพือ่ การออกแบบใหม่
ซึ่งเป็นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
4. การให้ข้อมูลย้อนกลับที่สร้างสรรค์
การเรียนรูว้ ชิ าชีพตามสภาพจริงโดย บูรณาการกับ
บริบทการทำ�งาน จำ�เป็นต้องได้รับการสะท้อนคิด
(Reflection) และข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
จากผลการวิ จั ย วิ ธี ก ารประเมิ น ครู ใ นโครงการ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู พบว่าวิธี
การประเมินการสอน 3 วิธีที่สามารถช่วยให้ครู
ได้รับข้อมูลย้อนกลับเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ได้แก่ 1) การสังเกตการสอนในชั้นเรียนโดยเพื่อน
ร่วมงานโดยใช้แบบวัดทีม่ คี วามเทีย่ งตรงตามกรอบ
แนวคิดของการสอน 2) การประเมินนักเรียน
3) การประเมิ น ความก้ า วหน้ า ในการเรี ย นรู้
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ของนักเรียนบนพื้นฐานของคะแนนจากข้อสอบ
มาตรฐานติดต่อกันหลายปี
5. การสร้ า งความไว้ ว างใจระหว่ า งผู้
บริหารและครู ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพมักจะ
เน้นการพัฒนาความสามารถของครูมากกว่าการ
พัฒนาที่ข้อจำ�กัดของครู แม้ว่าครูได้มีการพัฒนา
และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนค่อน
ข้ า งมาก แต่ ก ว่ า จะส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ในคะแนนทดสอบมาตรฐานของนักเรียน หรือ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นนั้นเป็น
เรื่องที่ใช้เวลาหลายปี (Hill and others, 2005
; Hanushek and Rirkin, 2012) ดังนั้นการที่
ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ�เอื้ออาทรที่เข้มแข็ง คือ แหล่ง
สนั บ สนุ น หลั ก ที่ ดี สำ � หรั บ การพั ฒนาวิ ช าชี พ ครู
(Beltman and others, 2011)

บทสรุป

การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นการเรียนรูอ้ ย่าง
ต่อเนื่องของครู จึงต้องออกแบบกิจกรรมพัฒนา
วิ ช าชี พ ที่ บู ร ณาการกั บ การทำ � งานเพื่ อ ให้ ค รู ไ ด้
ปรับปรุงการสอนทีจ่ ะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรูข้ องนักเรียน ความสำ�เร็จของทุกรูปแบบ
ทุกกิจกรรมของการพัฒนาวิชาชีพครูจำ�เป็นที่ครู
ต้องมีพันธสัญญาต่อการเรียนรู้ที่กระตือรือร้นใน
การพัฒนาตนเอง การจัดสรรเวลา และได้รับการ
สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรต่ า งๆ จากผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ ที่
ครูสามารถนำ�สิ่งที่ตนได้เรียนรู้สู่การปฏิบัติสอน
ในงานประจำ � และได้ รั บ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ อย่ า ง
สม่ำ�เสมอจากเพื่อนร่วมงาน และผู้บริหาร
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