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บทคััดย่่อ
การเสริิมสร้้างจรรยาบรรณวิิชาชีีพครููผ่่านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ เป็็ นระบบที่่�พัฒ
ั นาขึ้้�นโดยมีีฐานคิิดจาก
กระบวนการชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�ทางวิิชาชีีพ ผนวกกัับแนวคิิดการส่่งเสริิมด้้านคุุณธรรม จริิยธรรม และจรรยาบรรณวิิชาชีีพ
โดยใช้้ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศเข้้ามาสนัับสนุุนการทำำ�กิจิ กรรม มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� ส่่งเสริิม พััฒนา และเสริิมสร้้างให้้นิิสิติ
นัักศึึกษาวิิชาชีีพครููได้้เรีียนรู้้�ด้้วยการสัังเกตจากตััวแบบ ซึ่่ง� หมายถึึงครููพี่่เ� ลี้้ย� ง อาจารย์์นิิเทศ ที่่�จะทำำ�หน้้าที่่�เป็็ นผู้้�กำำ�กับั ดููแล
นิิสิติ /นัักศึึกษาครููระหว่่างการฝึึกประสบการณ์์วิชิ าชีีพ เพื่่�อที่่�จะได้้ซึึมซัับแบบอย่่างการปฏิิบัติั ดีิ เี หล่่านั้้�น มาเป็็ นแนวทาง
ในการประพฤติิปฏิิบัติั ขิ องตนเอง บทความนี้้�นำำ�เสนอหลัักการ กระบวนการดำำ�เนิินงาน และระบบปฏิิบัติั กิ ารเพื่่อ� เสริิมสร้้าง
การปฏิิบัติั ติ ามจรรยาบรรณวิิชาชีีพครููผ่า่ นระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : 1. หลัักการ E-PLC 2. ระบบ E-PLC 3. ชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�ทางวิิชาชีีพ 4. จรรยาบรรณวิิชาชีีพครูู
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Abstract
Ethics in Professional Learning Community (E-PLC) is a learning system which developed from the concept
of professional learning community process combined with the concept of promoting morality and professional
ethics through information technology system. The objectives of this study are to encourage and develop student
teachers to learn by observing the role models (mentors and supervisors). This study presents the principles,
processes and operating systems to enhance the practice of teaching professional ethics through information
technology system.
Keywords: 1. E-PLC principle 2. E-PLC system 3. Professional learning community
4. Professional ethics
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หลัักการและระบบปฏิิบัติั กิ ารเพื่่อ� เสริิมสร้้างจรรยาบรรณวิิชาชีีพครูู

มนตรีี แย้้มกสิิกร และคณะ

นัักเรีียนจะได้้รับั ความรััก ความเมตตา อบอุ่่�น มีีความสุุข
ส่่ง ผลทำำ� ให้้นัั ก เรีีย นเกิิด พััฒ นาการตามวััย โดยสมบูู รณ์์
ได้้รับั การวางรากฐานด้้านคุุณลัักษณะนิิสัยั บุุคลิิกภาพที่่�ดีี
ก่่อนจะเติิบโตเป็็ นผู้้�ใหญ่่ต่่อไปในอนาคต
การส่่งเสริิมให้้นิิสิติ /นัักศึึกษาครูู ร่่วมมืือกัับครููพี่่เ� ลี้้ย� ง
ผู้้�บริิหารสถานศึึกษา และครููในโรงเรีียน ได้้ใช้้กระบวนการ
ชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�ทางวิิชาชีีพ เป็็ นกรอบการทำำ�งาน
เพื่่อ� การพััฒนาการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียน พร้้อมกัับการร่่วมกััน
สร้้า งความตระหนัั ก นึึกและคำำ�นึึ งถึึงศิิษ ย์์ด้้ว ยความรััก
ความเมตตา ความปรารถนาดีีต่อ่ ศิิษย์์เป็็ นที่่�ตั้้ �ง โดยครููพี่่เ� ลี้้ย� ง
จะเป็็ น ผู้้�คอยชี้้�ปร ะเด็็น และกระตุ้้�นให้้นิิ สิ ิต /นััก ศึึกษาครูู
ที่่�กำ�ลั
ำ งั ฝึึ ก ประสบการณ์์ วิ ิช าชีีพ ครูู ได้้ม องเห็็น ประเด็็น
ในระหว่่างการปฏิิบัติั กิ ารจััดการเรีียนรู้้�เพื่่อ� ศิิษย์์นั้้น� ช่่วงใด
จัังหวะใดบ้้างที่่�คนที่่�ทำ�หน้
ำ ้าที่่�ครููจะต้้องรู้้�จัักเสีียสละ ทุ่่�มเท
ทั้้�งกำำ�ลังั กาย กำำ�ลังั ใจ กำำ�ลังั ทรััพย์์ เพื่่อ� สร้้างโอกาสและให้้
ชีีวิติ ทางการศึึกษา แก่่ลูกู ศิิษย์์ การมีีครููรุ่่�นพี่่�นำำ�ปฏิิบัติั เิ ป็็ น
แบบอย่่าง จะทำำ�ให้้สร้า้ งแรงบัันดาลใจ สร้้างความศรััทธา
ในวิิชาชีีพ ซึึมซัับทีีละเล็็กทีีละน้้อย เป็็ นการสอนและเรีียนรู้้�
จากประสบการณ์์ตรงที่่�ห้อ้ งเรีียนจริิง
คุุรุสุ ภา (The Teachers Council of Thailand, 2019:
1-3) จึึงได้้ออกแบบกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ร่ว่ มกัันระหว่่างครููที่่�
ปฏิิบัติั หน้
ิ ้าที่่�เป็็ นครููพี่่เ� ลี้้ย� งของนิิสิติ /นัักศึึกษาครูู กัับนิิสิติ /
นัักศึึกษาครููที่่กำ� �ลั
ำ งั ฝึึกปฏิิบัติั กิ ารฝึึกประสบการณ์์วิชิ าชีีพครูู
ในสถานศึึกษา โดยใช้้กระบวนการชุุมชนการเรีียนรู้้�วิิชาชีีพ
เป็็ นแนวในการดำำ�เนิินการ โดยคาดหวัังว่่า ครููพี่่เ� ลี้้ย� งจะได้้
เกิิดความตระหนัักต่่อการที่่�ตนเองจะต้้องเป็็ นแบบอย่่าง
(role model) ให้้กับั ครููรุ่่�นน้้อง ที่่�จะมารัับหน้้าที่่�ต่อ่ จากตนเอง
ในอนาคต และนิิสิติ /นัักศึึกษาครููที่่กำ� �ลั
ำ งั จะก้้าวเข้้าสู่่�วิิชาชีีพ
ครููในอนาคตอัันใกล้้ ซึ่่ง� คาดหวัังว่่าจะเป็็ นกระบวนการเรีียนรู้้�
จรรยาวิิชาชีีพ ภาคปฏิิบัติั ิการในสนามของวิิชาชีีพอย่่าง
แท้้จริิง สำำ�นักั งานเลขาธิิการคุุรุุสภา จึึงดำำ�ริใิ ห้้มีกี ารพััฒนา
จรรยาบรรณวิิช าชีีพ ของครููแ ละบุุ ค ลากรทางการศึึกษา
โดยผ่่ า นกลยุุ ท ธ์์ ก ารให้้ค รูู แ ละบุุ ค ลากรทางการศึึกษา
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�หน้้าที่่�กำ�กั
ำ บั ดููแลการฝึึกประสบการณ์์
วิิชาชีีพครูู ได้้ใช้้บทบาทของการปฏิิบัติั ติ นให้้เป็็ นแบบอย่่าง
แก่่ ค รููรุ่่�น น้้ อ ง รวมถึึงการบููร ณาการระหว่่า งการพััฒ นา
คุุณภาพการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียนกัับการสร้้างจิิตสำำ�นึึกในการ
ยึึดมั่่�นในจรรยาบรรณวิิชาชีีพอย่่างมีีอุดุ มการณ์์ โดยเริ่่ม� ตั้้�งแต่่
ปีีงบประมาณ 2560 จนกระทั่่ �งปีีงบประมาณ 2563 แนวคิิดของ
การดำำ�เนิินงานมีีความชััดเจนและตกผลึึก จึึงได้้สรุปหลั
ุ กั การ

บทนำำ�
ครููและบุุคลากรทางการศึึกษา เป็็ นบุุคคลที่่�มีบี ทบาท
การเป็็ นแบบอย่่างที่่�ดีใี ห้้กับั นัักเรีียน และเป็็ นปัั จจััยตั้้ง� ต้้น
สำำ�คัญ
ั ที่่�ส่ง่ ผลต่่อคุุณภาพการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียน นอกจากนี้้�
ครููและบุุคลากรทางการศึึกษายัังเป็็ น “ตััวแบบ” ที่่�สังั คมมอง
และให้้การยกย่่องว่่าต้้องมีีมาตรฐานทางจริิยธรรมสููงกว่่า
บุุคคลทั่่�วไป เนื่่�องจากวิิชาชีีพครููเป็็ นวิิชาชีีพที่่�สังั คมไทย
ให้้การยอมรัับนัับถืือว่่า ครููเป็็ นบุุคคลที่่�น่่าเคารพ ยกย่่อง
ให้้เกีียรติิ และเป็็ นผู้้�นำำ�ทางความคิิดของชุุมชน
จากสภาพสัังคมปัั จจุุบันั ได้้พบปัั ญหาด้้านพฤติิกรรม
และการแสดงออกของคนในสัังคมที่่�มีคี วามเปลี่่�ยนแปลง
ไปตามยุุคสมััย สถานการณ์์ของการประพฤติิปฏิิบัติั ติ นตาม
จรรยาวิิชาชีีพของครููและบุุคลากรทางการศึึกษา มีีแนวโน้้ม
การปฏิิบัติั ที่่ิ ค� ลาดเคลื่่อ� นไปจากจรรยาวิิชาชีีพมากขึ้้น� (The
Teachers Council of Thailand, 2015: 1-10) ทั้้�งนี้้� อาจเนื่่�อง
มาจากสภาพสัังคมที่่�มีคี วามซัับซ้้อนของปัั ญหามากขึ้้น� ครูู
และบุุคลากรทางการศึึกษาจึึงถููกบีีบรััดและมีีเงื่่�อนไขทาง
สัังคมที่่�เปลี่่�ยนไปจากสภาพสัังคมในอดีีต บางครั้้�งการปฏิิบัติั ติ น
ที่่�ผิดิ ไปจากจรรยาวิิชาชีีพของครููและบุุคลากรทางการศึึกษา
ก็็เกิิดจากการตีีความเข้้าใจเอง ด้้วยสภาพการณ์์ที่่อ� าจจะเกิิด
จากการตีีความ ความเข้้าใจที่่�คลาดเคลื่่�อน โดยเฉพาะ
ในกลุ่่�มครููใหม่่ หรืือแม้้แต่่ครููที่่อ� าจจะคุ้้�นชิินกัับการประพฤติิ
ปฏิิบั ัติิม ายาวนาน ประกอบกัับ สััง คมที่่� เ ปลี่่� ย นแปลง
มีีเทคโนโลยีีและการสื่่อ� สารที่่�รวดเร็็ว มีีสภาพทางเศรษฐกิิจ
ที่่�มีกี ารแข่่งขัันสููง ทำำ�ให้้ในแต่่ละพื้้�นที่่� แต่่ละสถานศึึกษา
แต่่ละวััฒนธรรม แต่่ละท้้องถิ่่�นอาจมีีการตีีความการปฏิิบัติั ิ
จรรยาวิิชาชีีพไปสู่่�การปฏิิบัติั ที่่ิ �คลาดเคลื่่�อนไปจากจารีีต
ที่่�ควรจะเป็็ น
นิิสิติ /นัักศึึกษาครูู ซึ่ง�่ ถืือว่่าเป็็ นกลุ่่�มที่่�กำ�ลั
ำ งั จะมีีโอกาส
เข้้าสู่่�วิิชาชีีพครููในอนาคต การพััฒนานิิสิติ /นัักศึึกษาครูู
ให้้เป็็ นผู้้�ที่่มี� คี วามเจริิญงอกงามทั้้�งด้้านสติิปััญญา วิิชาการ
ที่่�ลึึกซึ้้ง� และเข้้มข้้น รวมถึึงเป็็ นบุุคคลที่่�มีคุี ณ
ุ ธรรม จริิยธรรม
และการตระหนััก นึึกถึึงกรอบการปฏิิบั ติั ิต นของคนที่่�จ ะ
ประกอบวิิชาชีีพครููอย่่างเคร่่งครััด จะทำำ�ให้้สังั คมไทยมีีครููที่่�
มีีคุุณภาพพร้้อมทั้้�งด้้านวิิชาการและคุุณลัักษณะ ย่่อมเป็็ น
หลัักประกัันที่่�มั่่ �นใจได้้ว่า่ คุุณภาพของระบบการศึึกษาจะสููง
ตามไปด้้ ว ย และหากนิิ สิ ิ ต /นัั ก ศึึกษาครูู ที่่� กำ�ลั
ำ ั ง ฝึึ ก
ประสบการณ์์ วิชิ าชีีพ มีีการปฏิิบัติั ิตนตามจรรยาบรรณ
วิิชาชีีพอย่่างเคร่่งครััด ก็็จะช่่วยทำำ�ให้้มั่่ �นใจได้้มากยิ่่�งขึ้้น� ว่่า
นัักเรีียนจะมีีครููที่่ดี� ี มีีคุณ
ุ ธรรมจริิยธรรม เป็็ นแบบอย่่างที่่�ดีี
3
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กระบวนการดำำ�เนิินงาน และระบบปฏิิบัติั กิ ารเพื่่อ� เสริิมสร้้าง
การปฏิิบัติั ติ ามจรรยาบรรณวิิชาชีีพครููผ่า่ นระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศ เพื่่อ� ใช้้ประโยชน์์และเป็็ นแนวทางในการพััฒนา
คุุณธรรมจริิยธรรม และจรรยาบรรณต่่อไป

นัักเรีียน การสร้้างความสััมพัันธ์์กับั ชุุมชน ผู้้�ปกครองนัักเรีียน
สิ่่�ง เหล่่ า นี้้� นิิ สิ ิต /นััก ศึึกษาในฐานะที่่�เ สมืือนเป็็ น คนใหม่่
ในวงการครูู ย่่อมจะได้้เกิิดการเรีียนรู้้�จากการสัังเกตระหว่่าง
การฝึึ ก ประสบการณ์์ วิ ิช าชีีพ ครูู นั้้ น� อย่่ า งเต็็ม ที่่� ดััง นั้้�น
เงื่่�อนไขสำำ�คัญ
ั คืือ การมีี “ต้้นแบบ” ที่่�ดีแี ละมีีมาตรฐาน
จึึงเป็็ นเงื่่อ� นไขที่่�ย้อ้ นกลัับไปที่่�ครููและบุุคลากรทางการศึึกษา
จะต้้องมีีความตระหนััก มีีความระมััดระวัังตนเองในการวางตน
การแต่่งกาย ความประพฤติิให้้มากยิ่่�งขึ้้น� ซึ่่ง� หลัักการที่่�นำ�ำ มา
บููรณาการร่่วมกัันในการดำำ�เนิินการ มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
1. กรอบจรรยาบรรณวิิ ชาชีีพครูู เน้้นที่่�ประเด็็นการ
เสริิมสร้้างวิินัยั ในตนเองของครููและนิิสิติ /นัักศึึกษาครูู รวมถึึง
การส่่งมอบการออกแบบการเรีียนรู้้� และการดููแลลููกศิิษย์์ด้ว้ ย
ใจที่่�เปี่่� ยมด้้วยความรััก ความเมตตา อดทนที่่�จะอธิิบายให้้ลูกู
ศิิษย์์ที่่อ� าจจะมีีความสามารถในการเรีียนรู้้�ที่่แ� ตกต่่างกััน เพีียร
พยายามที่่� จ ะทำำ� ให้้ ศิิ ษ ย์์ เ กิิ ด ความเจริิ ญ งอกงามทั้้�ง
สติิปััญญา อารมณ์์ และคุุณธรรม จริิยธรรม โดยข้้อบัังคัับ
คุุรุุสภาว่่าด้้วยจรรยาบรรณของวิิชาชีีพ พ.ศ. 2556 ได้้ให้้
ความหมายของจรรยาบรรณของวิิช าชีีพ ว่่ า หมายถึึง
มาตรฐานการปฏิิบัติั ติ นที่่�กำ�ห
ำ นดขึ้้น� เป็็ นแบบแผนในการ
ประพฤติิตน ซึ่ง�่ ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพทางการศึึกษาต้้องปฏิิบัติั ติ าม
เพื่่�อ รััก ษาและส่่ง เสริิม เกีียรติิคุุ ณ ชื่่�อ เสีีย งและฐานะของ
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพทางการศึึกษา ให้้เป็็ นที่่�เชื่่อ� ถืือศรััทธาแก่่
ผู้้�รัับบริิการและสัังคม อัันจะนำำ�มาซึ่�่งเกีียรติิและศัักดิ์์ �ศรีี
แห่่งวิิชาชีีพ โดยกรอบจรรยาบรรณวิิชาชีีพครููประกอบด้้วย
หมวดที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั 5 ด้้าน มีีรายละเอีียด 9 ข้้อ อัันเป็็ นหลัักการ
สำำ�คัญ
ั ที่่�ใช้้ในการอ้้างอิิงครั้้�งนี้้� และได้้สรุปุ จรรยาบรรณของ
วิิชาชีีพครูู (Government gazette, 2013: 72-74) ไว้้ดังั นี้้�
หมวด 1 จรรยาบรรณต่่อตนเอง ในข้้อที่่� 7 ความว่่า
“ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพทางการศึึกษา ต้้องมีีวินัิ ยั ในตนเอง พััฒนา
ตนเองด้้านวิิชาชีีพ บุุคลิิกภาพ และวิิสัยทั
ั ศั น์์ ให้้ทันั ต่่อการ
พััฒ นาทางวิิท ยาการ เศรษฐกิิจ สััง คม และการเมืือง
อยู่่�เสมอ”
หมวด 2 จรรยาบรรณต่่อวิิชาชีีพ ข้้อที่่� 8 ความว่่า
“ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพทางการศึึกษา ต้้องรััก ศรััทธา ซื่่�อสััตย์์
สุุจริิต รัับผิิดชอบต่่อวิิชาชีีพและเป็็ นสมาชิิกที่่�ดีขี ององค์์กร
วิิชาชีีพ”
หมวด 3 จรรยาบรรณต่่อผู้้รั� บั บริิการ ข้้อที่่� 9-13 ความว่่า
ข้้อ 9 “ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพทางการศึึกษา ต้้องรััก เมตตา
เอาใจใส่่ ช่่วยเหลืือ ส่่งเสริิมให้้กำ�ลั
ำ งั ใจแก่่ศิษิ ย์์และผู้้�รัับ
บริิการ ตามบทบาทหน้้าที่่�โดยเสมอหน้้า”

เป้้ าหมายของระบบการพััฒนาจรรยาบรรณวิิ ชาชีีพครูู
ด้้วยกระบวนการ Ethics in Professional Learning
Community (E-PLC)
การพััฒนาจรรยาบรรณวิิชาชีีพครููด้ว้ ยกระบวนการ
ชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�ทางวิิชาชีีพ มีีเป้้ าหมายสำำ�คัญ
ั คืือ การ
มุ่่�งใช้้บ ทบาทการปฏิิบัติั ิต นของครููประจำำ�การ ผู้้�บ ริิห าร
สถานศึึกษา ศึึกษานิิเทศก์์ และอาจารย์์นิิเทศ ให้้มีกี าร
ประพฤติิก ารแสดงออกที่่�ส ะท้้ อ นถึึงการมีีจิิต วิิญ ญาณ
ความเป็็ นครููที่่�เป็็ นแบบอย่่างที่่�ดีใี ห้้กับั นิิสิติ /นัักศึึกษาครูู
เป็็ นกระบวนการในเชิิงของการวางเงื่่�อนไขว่่า เมื่่�อครููและ
บุุคลากรทางการศึึกษาเหล่่านั้้�นได้้ถููกจัับจ้้อง จัับตามอง
ถืือเป็็ นการวางเงื่่อ� นไขให้้บุุคคลเหล่่านั้้�น จะต้้องระมััดระวััง
ตนเองในการแสดงออกมากขึ้้�น เป็็ น ทางอ้้อ ม เป็็ น การ
ให้้ความหมาย ให้้คุุณค่่ากัับการปฏิิบัติั ิ การแสดงออกต่่อ
ปรากฏการณ์์บางอย่่างที่่�เกี่่�ยวกัับการปฏิิบัติั งิ านในหน้้าที่่�
ของครูู การวางตนระหว่่างการปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ครูู ให้้เป็็ น
“ตััวแบบ” หรืือเป็็ นแบบปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� ใี ห้้เป็็ นแบบอย่่างให้้กับั
นิิสิติ /นัักศึึกษาครููรุ่่�นน้้อง รวมถึึงการทำำ�งานร่่วมกััน การเป็็ น
ผู้้�ให้้คำ�ำ แนะนำำ� การให้้คำ�ปรึึ
ำ กษา ระหว่่างการปฏิิบัติั งิ านร่่วมกััน
ในระหว่่ า งการจัั ด การเรีี ย นการสอนให้้ กั ั บ นัั ก เรีี ย น
ผ่่านกระบวนการชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�ทางวิิชาชีีพ
หลััก การและกรอบแนวคิิ ด ของการออกแบบระบบ
ปฏิิ บัติั ิ การพััฒนาจรรยาบรรณวิิ ชาชีีพครูู
หลััก การพื้้�น ฐานทางจิิต วิิท ยาที่่�สำ�คั
ำ ัญ ของระบบ
ปฏิิบัติั กิ ารพััฒนาจรรยาบรรณวิิชาชีีพครููด้ว้ ยกระบวนการ
ชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�ทางวิิชาชีีพ ได้้แก่่ ทฤษฎีีการเรีียนรู้้�
จากการสัังเกต (Observational Theory) (Bandura, A.,
Ross, D., & Ross, S. A., 1961: 575-582) โดยนิิสิติ /
นัักศึึกษาครููที่่ต้� อ้ งทำำ�งานในระหว่่างฝึึกประสบการณ์์วิชิ าชีีพ
ครูู ร่่วมกัับครููพี่่เ� ลี้้ย� ง ผู้้�บริิหารสถานศึึกษา ศึึกษานิิเทศก์์ และ
อาจารย์์นิเิ ทศจากมหาวิิทยาลััยนั้้น� ระหว่่างการทำำ�งานร่่วมกััน
นั้้�น นิิสิติ /นัักศึึกษา จะได้้พบเห็็นการแสดงออก การวางตน
การแก้้ปัั ญ หา การปฏิิบั ติั ิต น การแต่่ ง กาย การสร้้า ง
ความสััมพัันธ์์กับั เพื่่อ� นร่่วมงาน การสร้้างความสััมพัันธ์์กับั
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หลัักการและระบบปฏิิบัติั กิ ารเพื่่อ� เสริิมสร้้างจรรยาบรรณวิิชาชีีพครูู

มนตรีี แย้้มกสิิกร และคณะ

ข้้อ 10 “ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพทางการศึึกษา ต้้องส่่งเสริิม
ให้้เกิิดการเรีียนรู้้� ทัักษะ และนิิสัยที่่
ั ถู� กู ต้้องดีีงามแก่่ศิษิ ย์์ และ
ผู้้�รัับ บริิก ารตามบทบาทหน้้ า ที่่�อ ย่่ า งเต็็ม ความสามารถ
ด้้วยความบริิสุทุ ธิ์์ �ใจ”
ข้้อ 11 “ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพทางการศึึกษา ต้้องประพฤติิ
ปฏิิบัติั ติ นเป็็ นแบบอย่่างที่่�ดีทั้้ี ง� ทางกาย วาจา และจิิตใจ”
ข้้อ 12 “ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพทางการศึึกษา ต้้องไม่่กระทำำ�
ตนเป็็ นปฏิิปัักษ์์ต่่อความเจริิญทางกาย สติิปััญญา จิิตใจ
อารมณ์์ และสัังคมของศิิษย์์และผู้้�รัับบริิการ”
ข้้อ 13 “ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพทางการศึึกษา ต้้องให้้บริิการ
ด้้วยความจริิงใจและเสมอภาค โดยไม่่เรีียกรัับหรืือยอมรัับ
ผลประโยชน์์จากการใช้้ตำ�ำ แหน่่งหน้้าที่่�โดยมิิชอบ”
หมวด 4 จรรยาบรรณต่่อผู้้ร่� ว่ มประกอบวิิชาชีีพ ข้้อที่่� 14
ความว่่า “ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพทางการศึึกษา พึึงช่่วยเหลืือ
เกื้้�อกููลซึ่�่งกัันและกัันอย่่างสร้้างสรรค์์โดยยึึดมั่่�นในระบบ
คุุณธรรม สร้้างความสามััคคีีในหมู่่�คณะ”
หมวด 5 จรรยาบรรณต่่อสัังคม ในข้้อที่่� 15 ความว่่า
“ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพทางการศึึกษา พึึงประพฤติิปฏิิบัติั ติ นเป็็ น
ผู้้�นำำ�ในการอนุุ รักั ษ์์และพััฒนาเศรษฐกิิจ สัังคม ศาสนา
ศิิลปวััฒนธรรม ภููมิปัิ ั ญญา สิ่่�งแวดล้้อม รัักษาผลประโยชน์์
ของส่่วนรวม และยึึดมั่่�นในการปกครองระบอบประชาธิิปไตย
อัันมีีพระมหากษััตริิย์ท์ รงเป็็ นประมุุข
โดยการส่่งเสริิมกระบวนการชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�
ทางวิิช าชีีพ เพื่่�อ พััฒ นาจรรยาบรรณวิิช าชีีพ ผ่่ า นระบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ (E-PLC) มีีเป้้ าหมายเพื่่อ� เสริิมสร้้าง
ความรู้้� ความเข้้าใจ และความตระหนัักในจรรยาบรรณของ
วิิช าชีีพ ด้้า นจรรยาบรรณต่่ อ ตนเองและจรรยาบรรณต่่ อ
ผู้้�รัับบริิการ พร้้อมทั้้�งความเป็็ นผู้้�มีีจิติ วิิญญาณของความเป็็ นครูู
ให้้แก่่ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพทางการศึึกษาและผู้้�เตรีียมเข้้าสู่่�
วิิชาชีีพทางการศึึกษา (นิิสิติ /นัักศึึกษาครูู) ซึ่่ง� ใช้้กระบวนการ
ชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�ทางวิิชาชีีพเป็็ นกระบวนการในการ
พััฒนาร่่วมกััน
2. หลััก การชุุ ม ชนแห่่ ง การเรีี ย นรู้้�ทางวิิ ช าชีี พ
(Professional Learning Community: PLC) เป็็นกระบวนการ
เรีียนรู้้�ร่่วมกัันของนัักการศึึกษา ที่่�มีข้ี อ้ ตกลงร่่วมกัันอย่่าง
มั่่�นคงว่่าจะแก้้ปััญหาอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�เรีียน
อย่่างต่่อเนื่่�อง มีีการร่่วมกัันสะท้้อนคิิด การลงไปเยี่่�ยม
ติิดตามเพื่่�อเรีียนรู้้�ร่่วมกัันที่่�หน้้างานจริิง จนกว่่าจะเห็็น
ผลของการปฏิิบัติั ที่่ิ มี� พัี ฒั นาการที่่�ดีขึ้ี น�้ แนวคิิดสำำ�คัญ
ั เกี่่�ยวกัับ
ชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�ทางวิิชาชีีพ (Dufour, 2004) มีีดังั นี้้�

2.1 การมุ่่�งเป้้าหมายที่่�การเรีียนรู้้�ของนัักเรีียน (Ensuring
that student learn) ภารกิิจหลัักของการศึึกษาคืือเพื่่�อให้้
แน่่ใจว่่านัักเรีียนทุุกคนได้้เรีียนรู้้� คำำ�ถามสำำ�คัญ
ั ในการสำำ�รวจ
การเรีียนรู้้�ของนัักเรีียน คืือ
2.1.1 เราต้้องการให้้นักั เรีียนแต่่ละคนได้้เรีียนรู้้�อะไร?
2.1.2 เราจะรู้้�ได้้อย่่างไรว่่านัักเรีียนแต่่ละคนได้้เรีียนรู้้�
สิ่่�งนั้้�นแล้้ว?
2.1.3 เราจะตอบสนองอย่่างไรเมื่่อ� นัักเรีียนประสบปัั ญหา
ในการเรีียนรู้้�เรื่่อ� งนั้้�น ๆ ?
2.2 วััฒนธรรมแห่่งการทำำ�งานร่่วมกััน (a culture of
collaboration) นัักการศึึกษาตระหนัักดีีว่า่ การทำำ�งานร่่วมกััน
เพื่่�อ ให้้บ รรลุุ เ ป้้ า หมายนั้้�น ควรมีีโ ครงสร้้า งเพื่่�อ ส่่ ง เสริิม
วััฒนธรรมการทำำ�งานที่่�ทรงพลััง ซึ่ง�่ ลัักษณะวััฒนธรรมการ
ทำำ�งานร่่วมกัันของ PLC จะเป็็ นกระบวนการที่่�เป็็ นระบบ
ซึ่่ง� ครููทำ�ำ งานร่่วมกัันเป็็ นทีีมเพื่่อ� วิิเคราะห์์ และปรัับปรุุงการ
ปฏิิบั ัติิใ นชั้้�น เรีีย น การสนทนาร่่ ว มกััน ต้้ อ งให้้ส มาชิิก
ได้้กำ�ห
ำ นดเป้้ าหมาย กลยุุทธ์์ สื่่อ� การสอน คำำ�ถาม ข้้อกัังวล
และผลลััพธ์์ การอภิิปรายประเด็็นเหล่่านี้้�อย่่างชััดเจนจะ
เป็็ นการปรัับปรุุงการปฏิิบัติั ใิ นชั้้�นเรีียน
2.3 มุ่่�งเน้้นไปที่่�ผลลััพธ์์ (a focus on results) PLC จะ
พิิจารณาจากผลที่่�เกิิดขึ้้น� จากการทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างต่่อเนื่่�อง
เป็็ นสำำ�คัญ
ั โดยร่่วมกัันยกระดัับคุุณภาพการเรีียนรู้้�ของ
นัักเรีียนจนกลายเป็็ นงานประจำำ�ของทุุกคนในโรงเรีียน
ครูู ที่่�ปฏิิบัติั หน้
ิ ้าที่่�เป็็ นครููพี่่เ� ลี้้ย� ง (mentor) ของนิิสิติ /
นัักศึึกษาที่่�ออกฝึึ กสอน ณ โรงเรีียน นั้้�น เป็็ นบุุคคลที่่�มี ี
ความสำำ�คัญ
ั มากต่่อการหล่่อหลอม การสร้้างความเข้้าใจที่่�
ถููกต้้องต่่อการเข้้าสู่่�วิิชาชีีพครูู ทั้้�งในด้้านการสร้้างความ
เข้้าใจที่่�เกี่่�ยวกัับบทบาท ภาระ หน้้าที่่�ของครููไทย และรวม
ไปถึึงการสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจที่่�ลึึกซึ้้ง� ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับ
จรรยาวิิชาชีีพให้้กับั นิิสิติ /นัักศึึกษาครูู การเป็็ น “แบบอย่่าง”
ที่่�ดีีให้้กับั นิิ สิติ /นัักศึึกษาครูู ที่่�กำ�ลั
ำ งั จะเป็็ นบุุคคลที่่�เข้้าสู่่�
วิิชาชีีพในอนาคต ซึ่ง�่ กระบวนการชุุมชนการเรีียนรู้้�วิิชาชีีพ
มีีองค์์ประกอบที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั 5 ประการ คืือ
2.3.1 การสร้้า งบรรทััด ฐานและค่่ า นิิ ย มร่่ ว มกััน
(shared values and norms)
2.3.2 การปฏิิบัติั ที่่ิ มี� เี ป้้ าหมายร่่วมกััน คืือ การเรีียนรู้้�
ของผู้้�เรีียน (collective focus on students learning)
2.3.3 การร่่วมมืือรวมพลัังของสมาชิิกชุุมชนวิิชาชีีพ
(collaboration)
2.3.4 การเปิิดรัับการชี้้�แนะการปฏิิบัติั ิ และการร่่วมเรีียนรู้้�
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ณ บริิบทจริิง (expert advice and study visit)
2.3.5 การสนทนาที่่�มุ่่�งสะท้้อนผลการปฏิิบัติั ิงาน
(reflection dialogue)
3. การปฏิิ บัติั ิ การผ่่านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่� อ สารเพื่่� อ สนัั บ สนุุ น การทำำ�กิิ จ กรรมครั้้�ง นี้้�
มีีวัตั ถุุประสงค์์หลักั 2 ประการ ได้้แก่่ ประการแรก ใช้้ระบบ
เทคโนโลยีีส ารสนเทศเพื่่�อ เป็็ นสื่่�อ ในการสร้้ า งความรู้้�

ความเข้้าใจในการดำำ�เนิินงานให้้ทุุกคนที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
สามารถเข้้าถึึง เรีียนรู้้�ได้้พร้้อมกััน ประการที่่�สอง ใช้้ระบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่อ� เป็็ นแหล่่งกลางในการเก็็บรวบรวม
ข้้อมููล เพื่่�อให้้ทุุกคนที่่�เข้้าร่่วมโครงการได้้มองเห็็นความ
ก้้าวหน้้าของการปฏิิบัติั กิ ารของแต่่ละคน แต่่ละมหาวิิทยาลััย
และแต่่ละโรงเรีียน รายละเอีียดดัังภาพที่่� 1

ทฤษฎีีการเรีียนรู้้�จากการสัังเกต
(Bandura, A., Ross, D., & Ross,
S. A.,1961: 575-582)
จรรยาบรรณของวิิชาชีีพด้้าน
จรรยาบรรณต่่อตนเองและจรรยาบรรณ
ต่่อผู้้�รัับบริิการ
(Government gazette, 2013: 72-74)

กระบวนการ
E-PLC

หลัักการชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�ทางวิิชาชีีพ
(PLC) (Dufour, 2004: 1-5)

ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่อ� สาร
(ระบบ E-PLC)

การพััฒนาจรรยาบรรณวิิชาชีีพครูู

ภาพที่่ � 1 กรอบแนวคิิดการพััฒนาจรรยาบรรณวิิชาชีีพครููผ่า่ นระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
สรุุป หลัักการของการออกแบบระบบปฏิิบัติั กิ ารพััฒนา
จรรยาบรรณวิิชาชีีพครููใช้้ทฤษฎีีการเรีียนรู้้�จากการสัังเกต
เพื่่อ� ให้้นิสิิ ติ นัักศึึกษามีีความประพฤติิตามกรอบจรรยาบรรณ
วิิชาชีีพครูู ตามข้้อบัังคัับคุุรุุสภาว่่าด้้วยจรรยาบรรณของ
วิิชาชีีพ พ.ศ. 2556 5 หมวด 9 ข้้อ (Government gazette,
2013: 72-74) และใช้้หลักั การชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�ทาง
วิิชาชีีพเป็็ นกระบวนการพััฒนาตนเองเพื่่อ� ส่่งผลไปยัังคุุณภาพ
การเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน ผ่่านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การสื่่อ� สาร

สารสนเทศแบบออนไลน์์ ที่่�แอปพลิิเคชััน TrainFlix.com
ทั้้�งระบบ iOS และระบบ Android
2. ขั้้�น การเรีี ย นรู้้�เกี่่� ย วกัับ จรรยาบรรณวิิ ช าชีี พ
สถาบัั น อุุ ด มศึึกษาจะต้้ อ งกำำ�ห นดให้้ นิิ สิ ิ ต /นัั ก ศึึกษา
ฝึึกประสบการณ์์วิชิ าชีีพ เข้้าเรีียนบทเรีียนออนไลน์์ที่่เ� กี่่�ยวกัับ
จรรยาบรรณวิิชาชีีพ ตามที่่�สำ�นั
ำ ักงานเลขาธิิการคุุรุุสภา
กำำ�หนด
3. ขั้้�นปฏิิ บัติั ิ การตามกระบวนการ E-PLC สถาบััน
อุุดมศึึกษาต้้องจััดให้้นิสิิ ติ /นัักศึึกษาฝึึกประสบการณ์์วิชิ าชีีพ
จััดทีีมชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�วิิชาชีีพ โดยแต่่ละทีีมต้้องดำำ�เนิินการ
ตามวงรอบ E-PLC อย่่างน้้ อย 3 วงรอบ ก่่อนเสร็็จสิ้้�น
โครงการ
4. ขั้้�นติิ ดตามและประเมิิ นผล สถาบัันอุุดมศึึกษา
ต้้องจััดให้้มีกี ารประเมิินผลและรวบรวมสรุุปผลการดำำ�เนิินการ
เพื่่อ� นำำ�เสนอต่่อ สำำ�นักั งานเลขาธิิการคุุรุสุ ภา ตามที่่�กำ�ห
ำ นด
การดำำ�เนิินการตามระบบนี้้� ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการทุุกคน
หมายถึึง นิิสิติ /นัักศึึกษา อาจารย์์นิิเทศจากมหาวิิทยาลััย
ครููพี่่เ� ลี้้ย� ง ผู้้�บริิหารโรงเรีียน ศึึกษานิิเทศก์์ ครููอาวุุโส ครููและ

การดำำ�เนิิ นงานการพััฒนาจรรยาบรรณวิิ ชาชีีพครููด้้วย
กระบวนการ
ลัักษณะกิิจกรรม E-PLC ประกอบด้้วย
1. ขั้้�นเตรีียมการ สถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�ได้้รับั การ
คััดเลืือกต้้องร่่วมมืือกัับสำำ�นัักงานเลขาธิิการคุุรุุสภาในการ
เตรีีย มความพร้้อ ม สร้้า งความรู้้� ความเข้้า ใจเกี่่�ย วกัับ
กระบวนการพััฒนาจรรยาบรรณวิิชาชีีพผ่่านกระบวนการ
ชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�ทางวิิชาชีีพ ผ่่านระบบเทคโนโลยีี
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มนตรีี แย้้มกสิิกร และคณะ

บุุคลากรทางการศึึกษาที่่�ประสงค์์เข้้าร่่วมกิิจกรรมนี้้�ทุุกคน
จะต้้องดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนปฏิิบัติั กิ าร ดัังนี้้�
1. กำำ�หนดทีีมทำำ�งาน E-PLC ประกอบด้้วย
1.1 นิิสิติ /นัักศึึกษาที่่�กำ�ลั
ำ งั ปฏิิบัติั กิ ารฝึึกประสบการณ์์
วิิชาชีีพ หรืือหลัักสููตรประกาศนีียบัตั รบััณฑิิตวิิชาชีีพครูู หรืือ
ปริิญญาโท จำำ�นวน 1 คน (model teacher)
1.2 ครููพี่่เ� ลี้้ย� ง จำำ�นวน 1 คน (mentor)
1.3 เพื่่�อ นของนิิ สิ ิต /นัั ก ศึึกษาที่่�กำ�ลั
ำ ัง ปฏิิบั ัติิก าร
ฝึึกประสบการณ์์วิชิ าชีีพ จำำ�นวน 1-2 คน (buddy teacher)
1.4 ผู้้�บริิหารสถานศึึกษา จำำ�นวน 1 คน (administrator)
1.5 บุุคลากรทางการศึึกษา ได้้แก่่ ครููอาวุุโสที่่�เกษีียณ
อายุุ ครููที่่มี� ผี ลงานการปฏิิบัติั ดีิ ี หรืือเคยได้้รับั รางวััลของ
คุุรุุสภา ศึึกษานิิเทศก์์ อาจารย์์นิิเทศ จากสถาบัันผลิิตครูู
จำำ�นวน 1-2 คน (expert)
ทั้้�งนี้้� Model teacher จะเป็็ นตััวหลัักในการขัับเคลื่่อ� น
e-PLC โดยมีี Buddy teacher เป็็ นเพื่่อ� นร่่วมคิิด ที่่�มีบี ทบาท
ในการร่่วมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ตั้้�งแต่่การวางแผนการออกแบบ
บทเรีียนที่่�มีกี ารสอดแทรกคุุณธรรมจริิยธรรม การร่่วมสัังเกต
การสอน การให้้ข้อ้ เสนอแนะ สะท้้อนคิิด ร่่วมเรีียนรู้้� และ
ปรัับปรุุงจนกว่่าจะบรรลุุเป้้ าหมาย
สมาชิิกในทีีมทั้้�งหมดควรมีีจำ�ำ นวนประมาณ 5-8 คน
โดยทั้้�งทีีมจะต้้องลงทะเบีียนเข้้าใช้้งานในระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศเพื่่�อการสื่่�อสารทุุกคน และจะต้้องมีีการพบปะ
(face-to-face communication) สื่่อ� สาร สร้้างความคุ้้�นเคยร่่วมกััน
อย่่างกััลยาณมิิตร ให้้เกีียรติซึ่ิ ง�่ กัันและกััน ปราศจากการใช้้
อำำ�นาจหรืือการสั่่�งการ เคารพความคิิดของกัันและกัันด้้วย
ข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์ ด้้วยเหตุุผลทางวิิชาการ ทำำ�ความเข้้าใจ
ร่่วมกัันในการกำำ�หนดช่่องทางการสื่่อ� สาร สร้้างความเข้้าใจ
ที่่�ถูกู ต้้องและตรงกัันถึึงแนวการปฏิิบัติั ติ ามกระบวนการ PLC
การสร้้างทีีมจะกระทำำ�เพีียงครั้้�งแรก และทีีมที่่�ดีคี วรจะต้้อง
เป็็ นสมาชิิกที่่�ต่่อเนื่่�อง เพื่่�อการเรีียนรู้้�จากประสบการณ์์ที่่�
ได้้พบภายใต้้สถานการณ์์เดีียวกััน เพื่่อ� การเรีียนรู้้�ที่่ใ� กล้้เคีียงกััน
ตลอดทั้้�งภาคเรีียน หรืือตลอดทั้้�งปีี การศึึกษา
2. เลืือกบทเรีียนเป้้ าหมายเพื่่�อการเปิิดชั้้�นเรีียน
(Open Class Plan: PLC Plan) ทีีมจะต้้องร่่วมกัันพิิจารณา
เลืือกบทเรีียนเป้้ าหมายเพื่่อ� การเปิิ ดชั้้�นเรีียน ทั้้�งนี้้� การเปิิ ด
ชั้้�นเรีียน ควรจะวางแผนให้้ได้้อย่่างน้้อย 3 ครั้้�งต่่อภาคเรีียน
ต่่อนิิสิติ /นัักศึึกษา 1 คน ที่่�ทำ�หน้
ำ ้าที่่�เป็็ น Model teacher
โดยการเลืือกบทเรีียนนั้้�น จะต้้องเลืือกเนื้้�อหาที่่�นัักเรีียน
ห้้องนั้้�นยัังไม่่เคยเรีียนมาก่่อน และห้้องเรีียนห้้องนั้้�นจะต้้อง

ใช้้เพื่่อ� การเปิิ ดห้้องเรีียนอย่่างต่่อเนื่่�อง ไม่่ควรเปลี่่�ยนแปลง
ห้้องเรีียนเพราะผลการพััฒนานัักเรีียนจะไม่่ต่อ่ เนื่่อ� ง โดยจะต้้อง
คาดหมายว่่าในระยะเวลาข้้างหน้้ า ประมาณ 4 สััปดาห์์
ก่่อนการเปิิ ดชั้้�นเรีียน นัักเรีียนห้้องนั้้�นจะต้้องเรีียนเรื่่อ� งนั้้�น
พอดีี การกำำ�หนดเป้้ าหมายการเรีียนรู้้�ที่่เ� ป็็ นเป้้ าหมายหลััก
(learning outcome) จะเน้้นประเด็็นเรื่่อ� งการมีีวินัิ ยั ในตนเอง
ของครูู และการส่่งมอบบริิการที่่�ดีที่่ี สุ� ุดให้้กับั ลููกศิิษย์์ หรืือ
การปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ศิิษย์์ด้ว้ ยความรััก ความเมตตา เสีียสละ อดทน
มุ่่�งหวัังที่่�จะให้้ศิษิ ย์์เกิิดการเรีียนรู้้�อย่่างทั่่�วถึึงทุุกคน ประเด็็นนี้้�
จะดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�อง อย่่างน้้อย 3 วงรอบ (3 cycles
of PLC)
3. ศึึ ก ษาบทเรีี ย นเพื่่� อ การออกแบบการสอน
(lesson study and instructional design) ทีีมที่่�ประกอบด้้วย
นิิสิติ /นัักศึึกษาครูู ครููพี่่เ� ลี้้�ยง เพื่่�อนนิิสิติ /นัักศึึกษา และ
อาจารย์์นิิเทศจากมหาวิิทยาลััยจะต้้องประชุุมร่่วม โดย
จะต้้องร่่วมกัันวิิเคราะห์์รายละเอีียดว่่า
3.1 นัักเรีีย นในห้้องที่่�จะใช้้เปิิ ดชั้้�นเรีีย น มีีจำำ�นวน
กี่่�คน ระดัับความสามารถของนัักเรีียนแต่่ละคนเป็็ นอย่่างไร
และระดัับความสามารถโดยรวมของห้้องเป็็ นอย่่างไร ปัั ญหา
การเรีียนรู้้�ของนัักเรีียนที่่�ผ่า่ นมา มีีปััญหาอะไรบ้้าง
3.2 กำำ�หนดเป้้ าหมายการพััฒนา ในลัักษณะที่่�เป็็ น
ปัั ญหาการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียนในเรื่่�องที่่�กำ�ลั
ำ งั จะใช้้สอนนั้้�น
คาดเดาหรืือเทีียบเคีียงกัับระดัับความสามารถของนัักเรีียน
แล้้ว อะไรที่่�น่่าจะเป็็ นปััญหาที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั โดยให้้พิจิ ารณาจำำ�แนก
ระดัับการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียนออกเป็็ น 2 ระดัับ คืือ การเรีียน
รู้้�ระดัับผลสััมฤทธิ์์�ตามมาตรฐานตััวชี้้วั� ดั และการเรีียนรู้้�ใน
ลัักษณะที่่�เป็็ นระดัับสมรรถนะ (competency) เช่่น ความ
สามารถในการสรุุป ความสามารถในการอภิิปรายผลการ
ทดลอง ความสามารถในการอ่่านจัับใจความได้้ ความ
สามารถในการเขีียนสิ่่�งตนเองเรีียนรู้้� ความสามารถในการ
คิิด ความสามารถในการสรุุปความ ความสามารถในการคิิด
สัังเกต เป็็ นต้้น
3.3 ธรรมชาติิของเนื้้�อหาที่่�จะใช้้สอน หรืือจััดกิิจกรรม
การเรีียนรู้้�นั้้�น มีีลักั ษณะการเรีียนลัักษณะใด ได้้แก่่ เป็็นการเรีียน
ความคิิด รวบยอด (concept) หรืือเป็็ นการเรีีย นเชิิง
กระบวนการ (process) อย่่างน้้อยจะต้้องเข้้าใจธรรมชาติิ
ของเนื้้�อหาสาระที่่�จะใช้้เปิิ ดชั้้�นเรีียนด้้วย
3.4 การออกแบบบทเรีียน (lesson design) เป็็ นการ
ดำำ�เนิินงานร่่วมกัันออกแบบแผนการสอน ที่่�มีกี ารบููรณาการ
การปฏิิบัติั ติ ามจรรยาบรรณวิิชาชีีพ โดยในแผนการสอน
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จะต้้องสะท้้อนให้้นิสิิ ติ /นัักศึึกษาครูู ได้้เข้้าใจแนวปฏิิบัติั ิ การ
มีีวินัิ ยั ในตนเองของครูู และการส่่งมอบบริิการที่่�ดีที่่ี สุ� ดุ ให้้กับั
ลููกศิิษย์์ หรืือการปฏิิบัติั ต่ิ ่อศิิษย์์ด้ว้ ยความรัักความเมตตา
เสีียสละ อดทน มุ่่�งหวัังที่่�จะให้้ศิษิ ย์์เกิิดการเรีียนรู้้�อย่่างทั่่�วถึึง
ทุุกคน
การทำำ� งานร่่ ว มกััน ของทีีม จะต้้อ งนัั ด หมายและ
เสีียสละเวลาในการมาประชุุมร่่วมกัันเพื่่อ� ออกแบบบทเรีียน
ตั้้�งแต่่ครููเริ่่ม� ก้้าวเข้้าสู่่�ชั้้�นเรีียน จะมีีวิธีิ กี ารกัับเด็็กอย่่างไร
ที่่�จะทำำ�ให้้นัักเรีียนหัันมาสนใจ มีีสมาธิิพร้้อมจะเริ่่ม� เรีียน
จะเริ่่ม� เกริ่่น� นำำ�อย่่างไร จะนำำ�เข้้าสู่่�บทเรีียนอย่่างไร ขั้้�นสอน
จะเริ่่ม� จากกิิจกรรมอะไรก่่อน จะออกแบบกิิจกรรมอะไรที่่�จะ
ทำำ�ให้้นักั เรีียนในห้้องทุุกคน มีีส่ว่ นร่่วมคิิด เรีียนรู้้�จากเพื่่อ� น
แบ่่งปัันกัับเพื่่อ� น ขั้้�นสอนหลัักจะทำำ�อย่่างไร จะมีีคำ�ถ
ำ ามอะไร
ที่่�จะมากระตุ้้�นให้้นักั เรีียนแต่่ละคนได้้ใช้้ความคิิดของตนเอง
จะให้้นักั เรีียนทำำ�กิจิ กรรมอะไร และบทเรีียนนั้้�นจะมีีนักั เรีียน
ทำำ�กิจิ กรรมที่่�ครููกำ�ห
ำ นดให้้นั้้น� จะมีีรููปแบบการตอบหรืือ
ทำำ�กิจิ กรรมที่่�ผิดิ กี่่�รูปู แบบ ทีีมจะต้้องใช้้ประสบการณ์์คาดเดา
ออกมาให้้ได้้ล่่วงหน้้ าว่่า นัักเรีียนจะเข้้าใจคลาดเคลื่่�อน
ประมาณกี่่�แบบ และทำำ�ไมนัักเรีียนจึึงตอบแบบนั้้�น มีีจุดุ ที่่�จะ
ทำำ�ให้้นักั เรีียนเข้้าใจคลาดเคลื่่อ� น ทำำ�ไม่่ได้้มาจากสาเหตุุอะไรบ้้าง
จะต้้องคาดเดาล่่วงหน้้าให้้ได้้ และ Model teacher จะมีี
กระบวนการเชื่่�อมโยงสิ่่�งที่่�เข้้าใจคลาดเคลื่่�อนและเข้้าใจ
ถููก เข้้าด้้วยกัันอย่่างไร สุุดท้้ายจะสรุุปบทเรีียนอย่่างไร และ
กิิจ กรรมอะไรที่่�จ ะให้้นัั ก เรีีย นได้้ก ระทำำ� เพื่่�อ สะท้้อ นว่่ า
นัักเรีียนเหล่่านั้้�น เกิิดอะไรกัับตััวเขาบ้้าง ซึ่�่งทั้้�งหมดนี้้�
ทีีมออกแบบบทเรีียนต้้องร่่วมกัันคิิด และกำำ�หนดเป้้ าหมาย
กรอบการใช้้เ วลาในแต่่ ล ะขั้้�น ตอนด้้ว ย เพื่่�อ ให้้ค รููที่่�จ ะ
ทำำ�หน้้าที่่�สอนจะได้้ปฏิิบัติั กิ ารได้้ถูกู ต้้อง ทั้้�งหมดนี้้� ถืือเป็็ น
ความรัับ ผิิด ชอบร่่ว มกััน ของทีีม ทุุ ก คน หากบทเรีีย นที่่�
ออกแบบและเปิิ ดชั้้�นเรีียนแล้้ว ล้้มเหลว หรืือสำำ�เร็็จย่่อมต้้อง
เป็็ นความรัับผิิดและรัับชอบร่่วมกัันของทีีมทุุกคน
3.5 การพิิจารณาแนวปฏิิบัติั ที่่ิ ส� อดคล้้องกัับจรรยาบรรณ
วิิชาชีีพ โดยทีีมที่่�ออกแบบบทเรีียนจะต้้องร่่วมกัันกำำ�หนด
แนวปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� แี ละข้้อที่่�พึึงต้้องตระหนััก ระมััดระวัังระหว่่าง
การปฏิิบัติั กิ ารสอนหน้้าชั้้�นเรีียนตามกรอบแห่่งจรรยาบรรณ
วิิชาชีีพ โดยเฉพาะครููพี่่เ� ลี้้�ยง ผู้้�บริิหารโรงเรีียนจะต้้องให้้
ข้้อ เสนอแนะ แนวทางการปฏิิบั ติั ิที่่�ดีีต่่ อ นิิ สิ ติ /นััก ศึึกษา
ที่่�กำ�ลั
ำ งั จะเป็็ นผู้้�ประกอบวิิชาชีีพทางการศึึกษาในอนาคต
ทั้้�ง นี้้� ข้้อ เสนอแนะเหล่่ า นี้้� ค วรระบุุ เ ขีีย นไว้้ ใ ห้้ ชั ัด เจน
ในระหว่่างการประชุุมร่่วมกััน เพื่่อ� ให้้เป็็ นร่่องรอยหลัักฐานที่่�

สามารถนำำ�กลัับมาศึึกษา วิิเคราะห์์เรีียนรู้้�ร่ว่ มกัันได้้ในอนาคต
3.6 การเขีียนแผนจััดการเรีียนรู้้�และการเตรีียมสื่่อ� การสอน
(lesson plan and instructional media production)
หลัังจากที่่�สมาชิิกในทีีม ร่่วมกัันออกแบบบทเรีียนจนตกผลึึก
ความคิิดชััดเจนแล้้ว คนที่่�ทำ�หน้
ำ ้าที่่�เป็็ น Model teacher ซึ่่ง�
ก็็คืือ นิิสิติ /นัักศึึกษา จะต้้องนำำ�ความคิิดทั้้�งหมด ไปเขีียนเป็็ น
แผนการสอนหรืือแผนการจััดการเรีียนรู้้�โดยละเอีียด และจะ
ต้้องจััดเตรีียมสื่่อ� อุุปกรณ์์การสอน ให้้ครบถ้้วนสมบููรณ์์ โดย
การเขีียนแผนจััดการเรีียนรู้้�จะต้้องเป็็ นแผนที่่�สะท้้อนให้้เห็็น
อย่่างน้้อย 3 ประการ ประกอบด้้วย
3.6.1 สะท้้อนให้้เห็็นกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�ทั้้�ง
ภาพรวม (whole system) โดยจะต้้องแบ่่งลำำ�ดับั ขั้้�นการ
ปฏิิบัติั ใิ นชั้้�นเรีียนตามแนวคิิดที่่�ร่ว่ มกัันออกแบบ
3.6.2 สะท้้อนให้้เห็็นรายละเอีียดการปฏิิบัติั ใิ นแต่่ละ
ขั้้�นตอนอย่่างละเอีียด นัับตั้้�งแต่่กลยุุทธ์์การเรีียกความสนใจ
ข้้อตกลงในชั้้�นเรีียน ตััวอย่่างที่่�จะใช้้สอน แผนการใช้้สื่�อ่
แผนการใช้้กระดานดำำ� ลำำ�ดับั ขั้้�นตอนการใช้้สื่อ�่ กิิจกรรมที่่�
จะให้้นักั เรีียนทำำ� การคาดหมายคำำ�ตอบล่่วงหน้้าของนัักเรีียน
วิิธีกี ารเลืือกนัักเรีียนให้้ตอบคำำ�ถาม คำำ�ถามที่่�ครููจะใช้้ถาม
นัักเรีียน วิิธีกี ารเชื่่�อมโยงประเด็็นที่่�นัักเรีียนเข้้าใจคลาด
เคลื่่�อนกัับสิ่่�งที่่�ควรจะเป็็ นเข้้าด้้วยกััน ระบบการช่่วยเหลืือ
ดููแลนัักเรีียนที่่�อาจจะเรีียนรู้้�ช้้า หรืือต้้องการความช่่วยเหลืือ
พิิเศษ
3.6.3 สะท้้อนให้้เห็็นรููปแบบการใช้้เวลาในแต่่ละขั้้�นตอน
ทุุกกิิจกรรม เมื่่อ� รวมเวลาแล้้วต้้องพอดีีกับั คาบเรีียนชััดเจน
แผนการสอนเมื่่อ� เขีียนเสร็็จสิ้้น� สมบููรณ์์แล้้ว จะต้้องนำำ�ส่ง่ ให้้
สมาชิิกในทีีมได้้ศึึกษาล่่วงหน้้าก่่อนถึึงวัันเปิิ ดชั้้�นเรีียน
4. ปฏิิ บัติั ิ การเปิิดชั้้�นเรีียน (open classroom) และ
การสัังเกตชั้้�นเรีียน (classroom observation)
4.1 การเตรีียมการล่่วงหน้้ากัับนัักเรีียน ด้้วยการสื่่อ� สาร
ทำำ�ความเข้้าใจกัับนัักเรีียนว่่า จะมีีบุคุ คลอื่่น� เข้้ามาในชั้้�นเรีียน
แต่่จะไม่่รบกวนนัักเรีียน ขอให้้นักั เรีียนปฏิิบัติั ติ นตามปกติิ
แต่่จะไม่่ใช่่การสอนหรืือเตรีียมสอนมาก่่อนล่่วงหน้้า
4.2 ห้้องเรีียนที่่�จะใช้้เป็็ นห้้องเปิิ ดชั้้�นเรีียน ควรจะเป็็ น
ห้้องที่่�กว้้างพอที่่�จะให้้สมาชิิกในทีีมได้้นั่่ �งหลัังชั้้�นเรีียน หรืือ
ด้้านข้้าง
4.3 ครููที่่ทำ� �หน้
ำ ้าที่่�สอน (model teacher) จะต้้องนำำ�
แผนการจััดการเรีียนรู้้�ที่่ส� มบููรณ์์แล้้ว มานำำ�สู่่�การปฏิิบัติั ติ าม
อย่่างเคร่่งครััด เพราะเป็็ นผลงานร่่วมกัันของทีีม ไม่่ใช่่
ผลงานของคนสอน ดัังนั้้�น จะประสบความสำำ�เร็็จหรืือไม่่
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หลัักการและระบบปฏิิบัติั กิ ารเพื่่อ� เสริิมสร้้างจรรยาบรรณวิิชาชีีพครูู

มนตรีี แย้้มกสิิกร และคณะ

8. Post วีีดิิทัศั น์์การจััดการเรีียนรู้้� (วีีดิิทัศั น์์การสอน
ของนิิ สิิต/นัักศึึกษาครูู ครั้้�งที่่� 1 ในระบบ YouTube หรืือ
นำำ�เข้้าสู่่� Google drive แล้้วนำำ� Link ของวีีดิทัิ ศั น์์ไปแชร์์
9. การสะท้้ อนผลการปฏิิ บัติั ิ งาน (after class
reflection) โดยพยายามตอบคำำ�ถามประเด็็นต่่อไปนี้้�ให้้ได้้ว่า่
(Yamkasikorn, Montree, 2016)
9.1 นิิสิติ /นัักศึึกษาครูู กำำ�ลังั จะทำำ�ให้้นักั เรีียนเกิิดการ
เรีียนรู้้�ประเด็็นอะไร และอะไรคืือสิ่่�งที่่�เป็็ นผลการเรีียนรู้้�ที่่�
คาดหวัังสุุดท้้าย (learning outcome)
9.2 เราทราบได้้อย่่างไรว่่า นัักเรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�
ตามที่่�ตั้้ง� เป้้ าหมายไว้้แล้้วหรืือยััง
9.3 นัักเรีียนที่่�ยังั ไม่่สามารถเรีียนรู้้�หรืือบรรลุุตาม
เป้้ าหมายการเรีียนรู้้�ได้้นั้้น� นิิสิติ /นัักศึึกษาครูู ได้้แสดงออกถึึง
ความพยายาม ความเมตตา การให้้การเอาใจใส่่ช่ว่ ยเหลืือ
ทำำ�ให้้นักั เรีียนได้้เรีียนรู้้�เพิ่่�มขึ้้น� ได้้อย่่างไรบ้้าง การแสดงออก
ของนิิสิติ /นัักศึึกษาครููมีจุี ุดที่่�ควรต้้องปรัับปรุุงอย่่างไรบ้้าง
และมีีอะไรที่่�เป็็ นจุุดดีีอยู่่�แล้้วบ้้าง
9.4 นัักเรีียนที่่�สามารถบรรลุุเป้้ าหมายการเรีียนรู้้�แล้้ว
นิิสิติ นัักศึึกษาครูู ได้้แสดงออกถึึงความพยายามส่่งเสริิมให้้
นััก เรีีย นคนนั้้�น ได้้พั ฒ
ั นาศััก ยภาพอย่่า งเต็็ม ที่่�ม ากขึ้้�น
อย่่างไร การแสดงออกของนิิสิติ นัักศึึกษาครูู มีีจุดุ ที่่�ควรต้้อง
ปรัับปรุุงอย่่างไรบ้้าง และมีีอะไรที่่�เป็็ นจุุดดีีอยู่่�แล้้ว
หลัังการเปิิ ดชั้้�นเรีียนและการสัังเกตชั้้�นเรีียนแล้้ว ทีีม
จะต้้องพยายามหาเวลาร่่วมกััน ในการจััดการประชุุมสะท้้อน
คิิดหลัังการสอนให้้เร็็วที่่�สุดุ เท่่าที่่�จะกระทำำ�ได้้ โดยพยายาม
ตอบคำำ�ถามประเด็็นต่่อไปนี้้�ให้้ได้้ว่า่
1) การใช้้เวลาของครููที่่�ทำำ�หน้้าที่่� Model teacher
เป็็ นอย่่างไร เป็็ นไปตามแผนการสอนที่่�วางไว้้หรืือไม่่
2) กระบวนการจััดกิิจกรรมการสอน เป็็ นไปตามแผน
การสอนหรืือไม่่ และนัักเรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�ได้้ตามเป้้ าหมาย
ที่่�วางไว้้มากน้้อยเพีียงใด
3) การแสดงออกที่่� ส ะท้้ อ นถึึงความเป็็ นครูู ที่่� มี ี
จิิตวิิญญาณ ปฏิิบัติั ติ ามจรรยาบรรณวิิชาชีีพครูู เป็็ นอย่่างไร
4) ภาพรวมการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียนรายคน เป็็ นอย่่างไร
มีีนัักเรีียนคนใดที่่�ต้้องพิิจารณาให้้การช่่วยเหลืือสนัับสนุุ น
เป็็ นพิิเศษหรืือไม่่
5) ประเด็็นที่่�ควรจะได้้รับั การปรัับปรุุงพััฒนาในครั้้�งต่่อไป
ของห้้องเรีียนห้้องนี้้� ทั้้�งประเด็็นการเรีียนรู้้�และประเด็็นการ
ปฏิิบัติั หน้
ิ ้าที่่�ครููในด้้านจรรยาบรรณวิิชาชีีพครูู
การสะท้้อ นผลเหล่่ า นี้้� สมาชิิก ในทีีม ทุุ ก คนจะต้้อ ง

ประสบความสำำ�เร็็จ เป็็ นความรัับผิิดชอบร่่วมกัันของทีีม
การดำำ�เนิินการสอนตามแผนจะต้้องปฏิิบัติั ติ ามทั้้�งกิิจกรรม
และการใช้้เวลาในแต่่ละขั้้�นตอนอย่่างเคร่่งครััด
4.4 การสัังเกตชั้้�นเรีียน (classroom observation)
เป็็ นขั้้�นตอนที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ในการพิิสูจู น์์ว่่า การที่่�ทีมี งานร่่วมกััน
ออกแบบบทเรีียนมาอย่่างพิิถีพิี ถัิ นั ทั้้�งด้้านสาระ และด้้านการ
ปฏิิบัติั ติ นตามกรอบจรรยาบรรณวิิชาชีีพครูู นั้้�น เมื่่อ� นำำ�ไปสู่่�
การปฏิิบัติั กิ ารจริิงในห้้องเรีียนแล้้ว จะเกิิดผลอย่่างไรในทาง
ปฏิิบัติั ิ โดยกระบวนการสัังเกตชั้้�นเรีียน
5. การวิิ พากษ์์แผนการจััดการเรีียนรู้้� โดยสมาชิิก
ในทีีมทั้้�งหมด จะต้้องได้้รับั แผนการจััดการเรีียนรู้้�จากนิิสิติ /
นัักศึึกษา ผู้้�ที่่ป� ฏิิบัติั กิ ารเขีียนแผนการจััดการเรีียนรู้้� โดย
นิิสิติ /นัักศึึกษา ผู้้�ที่่เ� ป็็ นคนออกแบบแผนการจััดการเรีียนรู้้�
ตามที่่�ครููพี่่เ� ลี้้ย� งได้้กำ�ห
ำ นดเป้้ าหมาย ทั้้�งเนื้้�อหาสาระที่่�ให้้จัดั
และวััน-เวลาเป้้าหมายด้้วย จากนั้้�น สมาชิิกทุุกคนที่่�อยู่่�ในวงของ
PLC ทุุกคน จะต้้องอ่่าน ศึึกษา ทำำ�ความเข้้าใจอย่่างละเอีียด
จากนั้้�นให้้ทุกุ คนสะท้้อนคิิดต่่อแผนการจััดการเรีียนรู้้�ดัังกล่่าว
ว่่ามีีร่่องรอยของการที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบัติั ที่่ิ แ� สดงถึึงการ
มีีวินัิ ยั ในตนเองของครูู และการส่่งมอบบริิการที่่�ดีที่่ี สุ� ดุ ให้้กับั
ลููกศิิษย์์ หรืือการปฏิิบัติั ต่ิ ่อศิิษย์์ด้ว้ ยความรััก ความเมตตา
เสีียสละ อดทน มุ่่�งหวัังที่่�จะให้้ศิษิ ย์์เกิิดการเรีียนรู้้�อย่่าง
ทั่่�วถึึงทุุกคน
6. การสรุุปข้้อเสนอแนะ ข้้อวิิ พากษ์์ต่่อแผนการ
จััดการเรีียนรู้้� (ครั้้�งที่่� 1) ที่่�สมาชิิกในทีีมเป็็ นผู้้�ออกแบบ
แผนการจััดการเรีียนรู้้� จะต้้องสรุุปข้อ้ เสนอแนะทั้้�งหมด ว่่ามีี
ประเด็็นอะไรบ้้างที่่�ต้อ้ งนำำ�กลัับไปปรัับปรุุง แก้้ไขแผนการ
จััดการเรีียนรู้้�นั้้�น โดยข้้อเสนอแนะทั้้�งหมด จะต้้องสรุุปเป็็ น
เอกสารไว้้แล้้วนำำ�เสนอให้้สมาชิิกในทีีมทุุกคนได้้รับั ทราบ
อย่่างทั่่�วถึึงทุุกคนด้้วย
7. การนำำ�แผนการจััดการเรีียนรู้้�ที่่แ� ก้้ไขปรัับปรุุงแล้้ว
ไปปฏิิ บั ติั ิ ก ารสอนจริิ ง ในห้้ อ งเรีี ย น โดยมีีค รูู พี่่�เ ลี้้�ย ง
อาจารย์์นิิเทศก์์ เพื่่�อนนิิสิติ /นัักศึึกษา ผู้้�บริิหารโรงเรีียน
อย่่างน้้อย 1 - 2 คน โดยบุุคคลสำำ�คัญ
ั ที่่�จะขาดมิิได้้เลย คืือ
ครููพี่่�เ ลี้้�ย ง ที่่�จ ะต้้อ งไปเข้้า ห้้อ งสััง เกตการจััด การเรีีย นรู้้�
ระหว่่างการสอนจริิงในชั้้�นเรีียน รวมถึึงจะต้้องมีีเพื่่อ� น หรืือ
บุุคคลที่่�ได้้รับั มอบหมาย ถ่่ายทำำ�วีดิี ทัิ ศั น์์ โดยการถ่่ายทำำ�
จะต้้องถ่่ายภาพให้้เห็็นการปฏิิบัติั ขิ องนิิสิติ /นัักศึึกษาครูู และ
ปฏิิกิิริ ิย านััก เรีีย นที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั โดยวีีดิิทั ศั น์์ ดั งั กล่่ า ว จะต้้อ ง
สามารถใช้้เป็็ นตััวแทนการจััดการเรีียนรู้้�ทั้้�งหมดของแผนนั้้�น
ได้้อย่่างชััดเจน
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ปีี ที่�่ 41 ฉบัับที่่� 2 (มีีนาคม - เมษายน) พ.ศ. 2564

ร่่วมกัันสะท้้อนผล ภายใต้้หลักั การแห่่งวิิชาชีีพครูู และนำำ�
เสนอการสะท้้อนคิิดแบบกััลยาณมิิตร
10. รวบรวมความคิิดเห็็นที่่�สมาชิิกในทีีมได้้ให้้ความ
เห็็น สรุุปเป็็ นภาพรวมของผลการสะท้้อนคิิ ด สำำ�หรับั การ
ดำำ�เนิินการกระบวนการชุุมชนการเรีียนรู้้�วิิชาชีีพ วงรอบที่่� 1
11. การดำำ�เนิิ นการปฏิิ บัติั ิการใหม่่ วงรอบที่่� 2 วงรอบ
ที่่� 3 กระทำำ�ซ้ำ��ำ ในลัักษณะเดิิม โดยนำำ�ข้อ้ ความเห็็นที่่�ได้้จาก
สมาชิิกในทีีม มาเป็็ นข้้อมููลในการออกแบบแผนการปฏิิบัติั ิ
การรอบใหม่่ แล้้วดำำ�เนิินการสู่่�การปฏิิบัติั กิ าร การสัังเกต
หน้้างานจริิง ตามบริิบทจริิง และมีีการสะท้้อนผล

การวิิพากษ์์ จึึงเป็็ นเรื่่อ� งยากสำำ�หรับั อาจารย์์บางท่่าน
2. การกรอกข้้อมููลเพื่่�อดำำ�เนิินการวิิพากษ์์ ต้้องกรอก
ข้้อมููลของผู้้�วิิพากษ์์ซ้ำ��ห
ำ ลายครั้้�ง เนื่่�องจากมีีนิิสิติ /นัักศึึกษา
ที่่�อยู่่�ภายใต้้การดููแลหลายคน
ในปีี พ.ศ. 2562 มีีการเปลี่่�ยนแปลงระบบปฏิิบัติั กิ าร
จาก Google Apps for Education เป็็ นการพััฒนาเป็็ น
แอปพลิิเคชััน TrainFlix Platform ซึ่่�งเป็็ นแอปพลิิเคชััน
ที่่�สะดวกและง่่ายต่่อการเข้้าถึึง สามารถทำำ�งานผ่่านโทรศััพท์์
มืือถืือในลัักษณะของ Mobile Learning โดยสามารถทำำ�งาน
ได้้ทั้้ง� ระบบปฏิิบัติั กิ าร iOS และ Android เป็็ นแหล่่งเรีียนรู้้�
และทำำ�งานร่่วมกัันของนิิสิติ /นัักศึึกษาครูู รวมถึึงครููและ
บุุคลากรทางการศึึกษา ที่่�เข้้าร่่วมโครงการทุุกคน ภายใน
แอปพลิิเคชััน TrainFlix ประกอบด้้วย
1. แจ้้งวัันหมดอายุุคอร์์ส
2. การประชุุมชี้้แ� จงการพััฒนาวิิชาชีีพครููและบุุคลากร
ทางการศึึกษาแบบชุุ ม ชนแห่่ ง การเรีีย นรู้้�ทางวิิช าชีีพ
ประกอบด้้วย การชี้้�แจงการพััฒนาวิิชาชีีพครููและบุุคลากร
ทางการศึึกษา เส้้นทางความก้้าวหน้้าของครูู วิิสัยทั
ั ศั น์์ และ
การดำำ�เนิินงานการพััฒนาวิิชาชีีพแบบชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�
ทางวิิชาชีีพของคุุรุสุ ภา ซึ่่ง� ประกอบคลิิปวิดีิ โี อ และเอกสาร
แบบ PDF
3. ปฏิิทินิ ชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�
4. แบบฟอร์์มแผนการปฏิิบัติั งิ าน PLC
5. ปฐมนิิเทศ ชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�ทางวิิชาชีีพ
6. คู่่�มืือการใช้้งานแอปพลิิเคชััน TrainFlix
7. วงรอบการส่่งงาน 3 วงรอบ ซึ่�ง่ ในแต่่ละวงรอบ
ประกอบด้้วย 1) การสร้้างทีีม 2) การกำำ�หนดปัั ญหาผู้้�เรีียน
(ข้้อ 1 และ 2 ทำำ�ในวงรอบแรกครั้้�งเดีียว) 3) การออกแบบ
บทเรีียน-แผนการสอน 4) การเปิิ ดชั้้�นเรีียน-สัังเกตชั้้�นเรีียน
5) การสะท้้อนคิิดหลัังสัังเกตชั้้�นเรีียน 6) การสรุุปภาพรวม
การดำำ�เนิินการ
ปััญหาที่่�พบจากระบบ ปีี พ.ศ. 2562
เนื่่� อ งจากเป็็ นปีี แรกของการพััฒ นาแอปพลิิเ คชััน
TrainFlix จึึงพบปัั ญหา ดัังนี้้�
1. การเข้้าใช้้งานได้้เป็็ นบางครั้้�ง อาจเนื่่�องมาจากการ
อััปเดตซอฟแวร์์ของโทรศััพท์์
2. การส่่งงานเข้้าระบบ TrainFlix ไม่่สามารถกระทำำ�
ผ่่านเว็็บไซต์์ในคอมพิิวเตอร์์ได้้ นอกจากต้้องลงแอปพลิิเคชััน
3. ผู้้�ใ ช้้ง านไม่่ส ามารถตรวจสอบข้้อ มููล ของตนเอง
หลัังการส่่งงานเข้้าระบบได้้

ระบบปฏิิ บัติั ิ การเพื่่�อเสริิ มสร้้างจรรยาบรรณวิิ ชาชีีพครูู
ผ่่านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�เป็็ นช่่องทางในการทำำ�งาน
ออนไลน์์ ตามกระบวนการ E-PLC มีีกระบวนการดำำ�เนิิน
กิิจกรรม 3 ขั้้�นตอนหลััก ดัังนี้้�
ขั้้�นที่่� 1 การวางแผน (plan)
ขั้้�นที่่� 2 การปฏิิบัติั กิ ารสอน/การจััดการเรีียนรู้้�และการ
เยี่่�ยมชั้้�นเรีียน (Do)
ขั้้�น ที่่� 3 การสะท้้อ นผลอย่่า งสุุน ทรีีย ะ (see and
reflect)
หลัักการของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�นำำ�มาใช้้
จะต้้อ งเป็็ น ระบบที่่�ง่่ า ยต่่ อ การใช้้ง าน สะดวกด้้ว ยการ
ใช้้เครื่่อ� งมืือในการเรีียนรู้้�ด้้วยเครื่่อ� งมืือหลากหลายชนิิด และ
จะต้้องเป็็ นระบบที่่�มีกี ารพิิสูจู น์์ตัวั ตนเพื่่อ� ความปลอดภััยของ
ข้้อมููลและผู้้�ใช้้งาน ระยะแรก (พ.ศ. 2560) เป็็ นการออกแบบ
โดยใช้้ Google Apps for Education (Google Docs, Google
Forms และ Google Sheets)
ระบบปฏิิบัติั กิ ารในปีี พ.ศ. 2561 ได้้มีกี ารปรัับระบบ
การส่่งงานใหม่่ให้้ง่่ายต่่อการดำำ�เนิินงานส่่งภาระงานของ
นิิสิติ / นัักศึึกษา ซึ่่ง� ยัังคงใช้้ Google Apps for Education
โดยให้้อิิสร ะแก่่ ม หาวิิท ยาลััยที่่�เ ข้้า ร่่ ว มโครงการในการ
ออกแบบระบบภายใต้้ Plan Do See and Reflect
ปััญหาที่่�พบจากระบบ ปีี พ.ศ. 2560 และ ปีี พ.ศ. 2561
ปััญหาที่่�พบจากระบบนั้้�น เป็็ นปััญหาจากข้้อจำำ�กัดั ของ
Google Apps for Education ดัังนี้้�
1. การค้้นหาข้้อมููลของนิิสิติ /นัักศึึกษา เป็็ นรายบุุคคล
กระทำำ�ค่่อนข้้างยาก เนื่่�องจากการรายงานผลออกมาเป็็ น
Google spreadsheet ที่่�มีข้ี อ้ มููลของนิิสิติ /นัักศึึกษา ทุุกคน
มารวมกััน การค้้นหาข้้อมููลนิิสิติ เป็็ นรายบุุคคลเพื่่�อดำำ�เนิิน
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หลัักการและระบบปฏิิบัติั กิ ารเพื่่อ� เสริิมสร้้างจรรยาบรรณวิิชาชีีพครูู

มนตรีี แย้้มกสิิกร และคณะ

4. ผู้้�วิิพากษ์์งานไม่่สามารถตรวจงานได้้ทันั ทีี ต้้องรอ
Admin ระบบ สรุุปข้อ้ มููลเป็็ นวงรอบส่่งทางอีีเมล

ตนเอง หรืือเป็็ นต้้นแบบในลัักษณะที่่�ให้้จำ�ำ นวนชั่่�วโมงการ
ปฏิิบัติั งิ าน PLC ดัังนั้้�น จึึงควรส่่งเสริิมสนัับสนุุ นที่่�จะให้้
การยอมรัับหรืือให้้คุณ
ุ ค่่ากัับครููที่่เ� ป็็ นแม่่แบบ
3. กิิจกรรม E-PLC ควรเป็็ นกิิจกรรมพััฒนาส่่งเสริิม
ความเป็็ นครููในหลัักสููตรการผลิิตครููในระดัับสถาบัันผลิิตครูู
ทุุก ๆ หลัักสููตร เป็็ นกิิจกรรมในเชิิงให้้นิิสิติ นัักศึึกษาทุุกคน
จะต้้องผ่่านกิิจกรรมนี้้�ก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา
4. นโยบาย E-PLC นอกจากจะใช้้กับั นิิสิติ นัักศึึกษา
ครููที่่กำ� �ลั
ำ งั ฝึึกประสบการณ์์วิชิ าชีีพในสถานศึึกษาแล้้ว วิิธีกี าร
นี้้�ควรได้้รับั การส่่งเสริิมสนัับสนุุ นเพื่่�อการพััฒนาครููผู้้�ช่่วย
หรืือครููที่่บ� รรจุุใหม่่ โดยให้้ครููรุ่่�นพี่่�หรืือครููอาวุุโสทำำ�หน้้าที่่�เป็็ น
พี่่�เลี้้�ยงเป็็ นแบบอย่่างของการพััฒนาจรรยาบรรณวิิชาชีีพ
ด้้วยกระบวนการของ E-PLC
5. กิิจกรรมการพััฒนาจรรยาบรรณวิิชาชีีพ ควรได้้รับั
การส่่งเสริิมในเชิิงของการสะท้้อนคิิดที่่�เน้้นในเรื่่อ� งของการ
หากิิจกรรม หรืือสะท้้อนถึึงความมีีจรรยาบรรณที่่�สอดคล้้องกัับ
จรรยาบรรณวิิชาชีีพครููทั้้ง� 5 ด้้าน 9 ข้้อ มากกว่่าการเน้้น
กิิจกรรมทางวิิชาการ จึึงต้้องมีีความละเอีียดอ่่อน ความ
ตระหนัั ก นึึก และหามุุ ม มองสะท้้อ นในการจะไปให้้ถึึง
จรรยาบรรณวิิชาชีีพครููให้้ได้้มากที่่�สุดุ
6. สิ่่�งที่่�ควรต้้องส่่งเสริิมสนัับสนุุ นและค้้นหาให้้พบ
คืือแนวการปฏิิ บั ั ติิ ที่่� ดีี ที่่� จ ะนำำ� ไปสู่่�การพััฒ นาวิิ ช าชีี พ
ทั้้�งกระบวนการดำำ�เนิินงาน แนวทางการสะท้้อนคิิด ควรต้้อง
ค้้นหาแนวปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� ี ให้้ได้้อย่่างเหมาะสมและดีีที่่สุ� ดุ ในแต่่ละ
สถานการณ์์ แต่่ละบริิบท แต่่ละพื้้�นที่่� และครููแต่่ละประเภทด้้วย

ปััญหา อุุปสรรคจากการดำำ�เนิิ นงาน E-PLC
ปัั ญหาสำำ�คัญ
ั ของการดำำ�เนิินงานตามโครงการ E-PLC
ประกอบด้้ว ย ปัั ญ หาการสื่่�อ สารสร้้า งความเข้้า ใจตาม
กระบวนการ E-PLC จากส่่วนกลางที่่�จะลงไปจนถึึง นิิสิติ /
นัักศึึกษาครูู ครููพี่่เ� ลี้้ย� ง อาจารย์์นิเิ ทศ ศึึกษานิิเทศก์์ ตลอดจน
ผู้้�ที่่�เ กี่่� ย วข้้อ ง จะมีีค วามเข้้า ใจผิิด ความไม่่ เ ข้้า ใจทั้้�ง
ในกระบวนการ PLC ที่่�ไม่่เข้้าใจวิิธีกี ารปฏิิบัติั ิ การไม่่เข้้าใจ
กระบวนการที่่�ต้้อ งทำำ� งานร่่ว มมืือกััน การต้้อ งใช้้ร ะบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ ซึ่่ง� ในปีี 2560 ได้้ใช้้ระบบ Google
เป็็ นแหล่่งกลางในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล ยิ่่�งมีีความซัับซ้้อน
มาก คนที่่�ไม่่มีทัี กั ษะด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ จะยิ่่�งเข้้าถึึง
ลำำ�บากมาก จนมีีพัฒ
ั นาการในการทำำ�งานที่่�มีกี ารพััฒนา
แอปพลิิเคชัันที่่�ทำ�ำ งานผ่่านโทรศััพท์์มืือถืือ ทำำ�ให้้สะดวกและ
ง่่ายต่่อการทำำ�งานมากขึ้้น� แต่่ปััญหาที่่�ยังั คงดำำ�รงอยู่่�เช่่นเดิิม
คืือ ความไม่่เข้้าใจเรื่่อ� งกระบวนการชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�ทาง
วิิชาชีีพยัังเป็็ นปัั ญหาสำำ�คัญ
ั พบทั้้�งการไม่่เข้้าใจกระบวนการ
และการเข้้าใจคลาดเคลื่่อ� น สำำ�หรับั ปัั ญหาในการดำำ�เนิินงาน
ของมหาวิิทยาลััย ส่่วนใหญ่่พบว่่าเป็็นปััญหาจากการดำำ�เนิินงาน
ของโครงการ E-PLC ที่่�มหาวิิทยาลััยรับั ไปดำำ�เนิินงานนั้้�น
มีีบางมหาวิิทยาลััยไม่่ได้้นำำ�โครงการ E-PLC ไปเป็็ นส่่วนหนึ่่�ง
ของกระบวนการฝึึ ก ประสบการณ์์ วิ ิช าชีีพ ทำำ� ให้้ เ กิิด
การบริิหารงานแบบแยกส่่วนในมหาวิิทยาลััย ทั้้�ง ๆ ที่่�
กระบวนการ E-PLC เป็็ นกระบวนการที่่� เ สริิม หนุุ น
กระบวนการฝึึกประสบการณ์์วิชิ าชีีพอย่่างดีีเยี่่�ยม จึึงทำำ�ให้้
ในปีี 2563 ต้้องกำำ�หนดเป็็ นเงื่่อ� นไขว่่า มหาวิิทยาลััยที่่จ� ะได้้รับั
การสนัับสนุุ นต้้องนำำ� E-PLC ไปเป็็ นส่่วนหนึ่่� งของการ
ฝึึกประสบการณ์์วิชิ าชีีพ

สรุุป

กิิจกรรมเสริิมสร้้างกระบวนการชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�
ทางวิิช าชีีพ เพื่่�อ พััฒ นาจรรยาบรรณวิิช าชีีพ ผ่่ า นระบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ (E-PLC) เป็็ นการใช้้หลักั การการเรีียนรู้้�
จากการสััง เกต ระหว่่ า งการทำำ� งานร่่ ว มกััน ของครููแ ละ
บุุคลากรทางการศึึกษา กัับนิิสิติ /นัักศึึกษาครูู ที่่�จะเป็็ นบุุคคล
ที่่�อนาคตกำำ�ลังั จะก้้าวเข้้าสู่่�วิิชาชีีพครูู ถืือว่่ามีีความคุ้้�มค่่า
ในการดำำ�เนิินงานเป็็ นอย่่างยิ่่�ง เพราะเป็็ นการพััฒนาที่่�กระทำำ�
กิิจกรรมแล้้วก่่อให้้เกิิดผลพััฒนาได้้ถึึงสองกลุ่่�มเป้้ าหมาย
ในเวลาเดีียวกััน ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ด้้วยกระบวนการของ E-PLC
ถืือได้้ว่่า เป็็ นกิิจกรรมการพััฒนาจรรยาบรรณวิิชาชีีพที่่�ทำ�ำ
สิ่่�งที่่�เป็็ นนามธรรม ให้้เป็็ นรููปธรรมของการปฏิิบัติั ไิ ด้้อย่่าง
จัับต้้องได้้ ไม่่ได้้ผ่า่ นการบรรยาย หรืืออ่่านเอกสาร หากเป็็ น
กระบวนการที่่�เ รีีย นรู้้�จ ากกััน และกััน ระหว่่า งการทำำ� งาน

ข้้อเสนอแนะเชิิ งนโยบาย
1. การพััฒนาจรรยาบรรณวิิชาชีีพแบบ E-PLC เป็็ น
กระบวนการพััฒนาที่่�ใช้้กิจิ กรรมในลัักษณะการเสริิมแรงทาง
บวกมากกว่่าการลงโทษ จึึงเป็็ นสิ่่�งที่่�หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ควรให้้การส่่งเสริิมสนัับสนุุนเป็็ นแนวเชิิงนโยบาย
2. การพััฒนาจรรยาบรรณวิิชาชีีพในลัักษณะ E-PLC
ควรจะได้้รับั การสนัับสนุุนส่่งเสริิมให้้ครููพี่่เ� ลี้้ย� งที่่�ทำ�หน้
ำ ้าที่่�ใน
การเป็็ นครููต้น้ แบบให้้กับั นิิสิติ นัักศึึกษาที่่�จะเข้้าสู่่�วิิชาชีีพ ควร
จะได้้รั บั การยอมรัับ ให้้ส ามารถเป็็ น กระบวนการพััฒ นา
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ปีี ที่�่ 41 ฉบัับที่่� 2 (มีีนาคม - เมษายน) พ.ศ. 2564

Code of conduct (กรณีี ตัวั อย่่างคำำ�วิิ นิิจฉััยชี้้�ขาด
ของคณะกรรมการมาตรฐานวิิ ชาชีี พ กรณีี
ผู้้�ประกอบวิิ ชาชีี พทางการศึึ กษาประพฤติิ
ผิิ ดจรรยาบรรณของวิิ ชาชีี พ). [Online] Retrieved
September 30, 2020 from https://www.ksp.or.th/
ksp2018/2020/09/22453/
The Teachers Council of Thailand. (2019). Announcement
of the Teachers Council of Thailand on the
Recruitment and Submission Form for the
Encourage of Ethics in Professional Learning
Community Through Information Technology
Systems: E-PLC 2019 (ประกาศสำำ�นัั ก งาน
เลขาธิิ การคุุรุสุ ภา เรื่่�อง การรัับสมััครและส่่งแบบ
ขอรัับเงิินอุุดหนุุนการดำำ�เนิิ นงานส่่งเสริิมกระบวนการ
ชุุ ม ชนแห่่ ง การเรีี ย นรู้้�ทางวิิ ช าชีี พ เพื่่� อ พััฒ นา
จรรยาบรรณวิิ ชาชีี พ ผ่่ า นระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศ ประจำำ�ปีี 2562). [Online]. Retrieved July
29, 2020 from https://www.ksp.or.th/
Yamkasikorn, Montree. (2016). Professional Learning
Community: Challenges to Personal Transformation
of Teachers in Annual Academic Conference for
Teacher Council of Thailand (ชุุมชนการเรีียนรู้้�
วิิชาชีีพ: ความท้้าทายต่่อการเปลี่่�ยนตนเองของครูู). In
Learning Innovation and Educational Management
Research for Sustainable Development, (pp. 3946). Bangkok: Business Office of the Welfare
Promotion Commission for Teachers and Education
Personnel.

ร่่วมกัันอย่่างต่่อเนื่่�อง เป็็ นการเรีียนรู้้�ที่่มี� คี วามหมายมากกว่่า
การศึึกษาจากเอกสารมาก แต่่ ก ระบวนการดำำ�เนิิ นงาน
ลัักษณะนี้้จ� ะดำำ�รงอยู่่�ได้้อย่่างต่่อเนื่่�องหรืือไม่่ ปััจจััยสำ�คั
ำ ญ
ั คืือ
ครููและบุุคลากรทางการศึึกษาที่่�ทำ�หน้
ำ ้าที่่�เป็็ นเสมืือนพี่่�เลี้้ย� ง
จะต้้องมีีความแม่่นยำำ�ในกระบวนการชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�
ทางวิิชาชีีพ มีีการประพฤติิปฏิิบัติั ติ นเป็็ นแบบอย่่างที่่�ดีี และ
มีีทักั ษะด้้านดิิจิทัิ ลั จึึงจะทำำ�ให้้การทำำ�งานราบรื่่น� และประสบ
ความสำำ�เร็็จ
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