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บทคัดย่ อ
การนิ เทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็ นวิธีการนิ เทศหนึ่ งในหลายๆวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยครู
สองคนหรื อเป็ นกลุ่มเล็กร่ วมมือกันพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน โดยมีหลักการที่ สาคัญคื อ ครู สามารถเลือกคู่
นิเทศเองได้ และทั้งสองคนหรื อในกลุ่มจะต้องผลัดกันทาบทบาทเดียวกัน คือเป็ นทั้งผูน้ ิเทศและผูร้ ับการนิ เทศ โดย
มี กิจกรรมนิ เทศที่ เป็ นหลักคื อ การสังเกตการสอน กระบวนการนิ เทศแบบเพื่ อนช่ วยเพื่ อนมี ข้ นั ตอนที่ มีค วาม
หลากหลาย ภายใต้องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบคื อ เพื่อนสังเกตเพื่อน (Peer Watching) เพื่อนให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
(Peer Feedback) และการให้คาแนะนาซึ่ งกันและกัน (Peer Supervising) การนิ เทศแบบเพื่ อนช่ วยเพื่ อนเป็ นการ
สร้างชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ให้เกิ ดขึ้ นในโรงเรี ยนเพื่อส่ งเสริ มศักยภาพครู หากครู มีความพึงพอใจที่ จะร่ วมมือกัน
แก้ปัญหา พัฒนาการเรี ยนการสอน ยอมรับในศักยภาพซึ่ งกันและกันพร้อมที่จะมีการแลกแปลี่ยนเรี ยนรู ้ ความยัง่ ยืน
ของการนิเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู กจ็ ะเกิดขึ้น
คาสาคัญ การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การพัฒนาวิชาชีพครู
Abstract
Peer supervision is one of many methods used in teacher professional development. Two teachers
or a small group of them work together to improve the instruction. The important principles are teacher’s freedom
to choose a partner and the equal roles in taking turns to be a supervisor and a supervisee. The main supervisory
activity is classroom observation. Peer supervision process can be varied but it includes three main aspects: 1) peer
watching, 2) peer feedback, and 3) peer supervising. Peer supervision creates a community of learning in school
that will develop teacher’s potentials. With teachers’ willingness to cooperate with others to solve problems, their
intention to improve the learning and teaching, their recognition of each other capabilities, and their readiness to
share knowledge, then sustainability of professional development for teachers will occur.
Keywords: Peer supervision, Teacher professional development
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บทนา
ปัญหาการจัดการศึกษาของไทยที่ไม่ได้มาตรฐานยังเป็ นประเด็นที่ตอ้ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลทาให้ดอ้ ยคุณภาพในการจัดการศึกษา ทั้งด้านคุณภาพของ
ผูเ้ รี ย น หลักสู ต ร การจัด การเรี ย นการสอน การบริ หารจัด การ นโยบายด้า นการศึ กษาที่ มีการปรั บเปลี่ ย นอยู่
ตลอดเวลาและคุณภาพของครู การจัดการศึกษาเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพตามเป้ าหมายของหลักสู ตรนั้น สถานศึกษา
จาเป็ นต้องอาศัย การบริ หารจัด การ กระบวนการจัด การเรี ย นการสอนและการนิ เ ทศควบคู่ กันไป การนิ เ ทศ
การศึ ก ษาสามารถพัฒ นาการจัด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ ทั้ง ในด้า นการปฎิ บัติ ง านของบุ ค ลากร หลัก สู ต ร
กระบวนการสอน กระบวนการจัดกิ จกรรมต่างๆ ในโรงเรี ยนได้เป็ นอย่างดี เป็ นการร่ วมมือกันระหว่างผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ในด้านการจัดการเรี ยนการสอน การนิ เทศการสอนเป็ นการช่ วยเหลือ
สนับสนุ นครู เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ อันจะส่ งผลถึงการเรี ยนรู ้ที่ได้
มาตรฐานของนักเรี ยน
การนิ เทศการสอนมีหลายรู ปแบบและหลายวิธีการ โรงเรี ยนสามารถเลือกใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล โดยพิจารณาจากบริ บท ความพร้อม ปัญหาและความต้องการของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง คือผูน้ ิเทศและผูร้ ับการ
นิ เทศ ตามการรับรู ้ของครู เมื่อกล่าวถึงนิ เทศการสอน คือการจับผิด การประเมินเพื่อตัดสิ นว่าการสอนดีหรื อไม่ดี ผู ้
นิ เทศจะต้องเป็ นคนมีประสบการณ์สูงที่ครู ตอ้ งรับฟั งและปฏิบตั ิตามคาแนะนา ครู จะเป็ นผูร้ ับการนิ เทศอย่างเดียว
เมื่อวิธีคิดของครู เป็ นเช่นนี้ ครู จะพัฒนาวิธีการจัดการเรี ยนการสอนต่อเมื่อมีการนิ เทศการสอนโดยการเข้าไปสังเกต
การสอนในห้องเรี ยน แต่การสอนปกติในแต่ละวันครู จะสอนตามวิธีที่ครู เคยชิ น ครู ทาเพราะเป็ นเงือนไขจึงไม่ใช่
การพัฒนาที่ ยงั่ ยืน การนิ เทศในรู ปแบบที่กาหนดบทบาทผูน้ ิ เทศและผูร้ ับการนิ เทศไว้อย่างชัดเจน เหมาะสมและ
เป็ นประโยชน์กบั โรงเรี ยนที่ครู มีประสบการณ์แตกต่างกันมาก ในสภาพที่ครู มีพ้ืนฐานไม่แตกต่างกัน หรื อมีจุดเด่น
จุดอ่อนที่หลากหลาย แต่ละคนอาจจะมีท้ งั จุดเด่นและจุดอ่อน ในกรณี เช่นนี้ การนิเทศที่เหมาะสมกับการพัฒนาการ
จัดการเรี ยนการสอน คือ การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ที่มาของการนิเทศแบบเพือ่ นช่ วยเพือ่ น
การนิ เทศแบบเพื่ อนช่ วยเพื่ อนมี ความแตกต่ างจากการนิ เทศรู ปแบบดั้งเดิ ม ที่ ไม่จาเป็ นต้องมี การระบุ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อผูน้ ิ เทศ แต่ เป็ นการทางานร่ วมกันระหว่างเพื่ อนร่ วมงาน เพื่ อผลประโยชน์ร่วมกันในเรื่ องการ
พัฒนาการเรี ยนการสอน การให้ขอ้ มูลย้อนกลับจะเป็ นสิ่ งสาคัญมาก การทางานร่ วมกันยังเป็ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
และเป็ นการสนับสนุนให้เกิดการประเมินตนเองด้วย เป็ นการส่ งผ่านการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน แบ่งปันประสบการณ์
ลดบทบาทของการพึ่งพาผูเ้ ชี่ยวชาญ (Benshoff, 1992) การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเริ่ มแรกเป็ นแนวคิดของ Joyce
และShower (1984) เป็ นการนิ เทศการสอนระหว่างเพื่อนครู ในสาขาวิชาเดียวกัน หรื อในโรงเรี ยนเดียวกันที่ ทาให้
ครู เป็ นทั้งผูน้ ิ เทศและผูร้ ับการนิ เทศ ซึ่ งมีการนาไปใช้อย่างแพร่ หลายในโรงเรี ยนต่างๆ เพื่อปรับปรุ งและพัฒนา
คุณภาพการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนตั้งแต่ทศวรรษที่ 20 เป็ นต้นมามาจนถึงปัจจุบนั
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ความหมายของการนิเทศแบบเพือ่ นช่ วยเพือ่ น
ได้มีผใู ้ ห้ความหมายเกี่ยวกับการนิเทศ ในรู ปแบบ Peer Supervision ไว้ในหลายแง่มุมเพื่อให้เข้าใจลักษณะ
ของการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมากยิ่งขึ้น อาทิ Benshoff (1994) กล่าวว่า การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนคือ การ
เตรี ยมการทางาน เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการใช้การนิ เทศหรื อการให้คาปรึ กษาแบบคู่หรื อกลุ่ม เป็ นกระบวนการ
ที่ให้ความสาคัญกับข้อมูลย้อนกลับในทางสร้างสรรค์และการวิพากษ์วิจารณ์ ในขณะเดียวกันก็ลดความสาคัญของ
การประเมิ นลง ส่ วน Zorga, Dekleva และ Kobolt (2001) ได้ให้นิยามของการนิ เทศแบบเพื่ อนช่ วยเพื่อนว่า เป็ น
วิธีการเรี ยนรู ้โดยการรวมกันของเพื่อนร่ วมงานสองคนหรื อกลุ่มเล็กๆที่ ให้คาปรึ กษาซึ่ งกันและกัน สอดคล้องกับ
Bernard และ Goodyear (1988) ที่กล่าวว่า การนิ เทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ องโดยมุ่งเน้นการร่ วมกันส่ งเสริ มการพัฒนาทักษะวิชาชี พ Robbins (1995) ได้อธิ บายว่า เป็ นกระบวนการที่
น่าเชื่อถือโดยคนสองคนหรื อกลุ่มเล็กๆ ทางานร่ วมกัน ให้ขอ้ มูลย้อนกลับในขณะปฏิบตั ิ พัฒนา ปรับแต่งและสร้าง
ทักษะใหม่ๆ แบ่งปั นความคิดเห็น ร่ วมทาวิจยั สอนกันและกัน ร่ วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานที่ ทางาน ส่ วน
บูรชัย ศิ ริมหาสาคร (2552) ให้ความหมายว่า เป็ นการนิ เทศโดยตรงที่ เปิ ดโอกาสให้ครู 2 คน ได้ดึงเอาศักยภาพ
ทางการสอนที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคนออกมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั โดยเริ่ มต้นจากการจับคู่สัญญา เพื่อสร้างมิตร
สัมพันธ์อนั ดี ต่อกัน และใช้สัมพันธภาพอันดี น้ ี เป็ นตัวนาไปสู่ กิจสัมพันธ์หรื อความสาเร็ จในการจัดกระบวนการ
เรี ยนการสอน วัชรา เล่าเรี ยนดี (2548: 156) ได้กล่าวว่า การนิ เทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็ นกระบวนการที่ ครู และ
เพื่ อ นครู ตั้ง แต่ 2 คนขึ้ นไปร่ ว มกัน ปฏิ บัติ ง านเกี่ ย วกับ การพัฒ นาปรั บ ปรุ ง การจัด การเรี ยนการสอนให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น โดยจะต้องมีการวางแผนการปฏิบตั ิ งานร่ วมกัน มีการสังเกตการสอน วิเคราะห์การสอน
และให้ขอ้ มูลย้อนกลับ ตลอดจนร่ วมมือกันคิดหาวิธีแก้ไขปรับปรุ งจุดบกพร่ องให้พฒั นาและมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้นกว่าเดิม
อาจสรุ ปลักษณะของการนิ เทศแบบเพื่อนช่ วยเพื่อน (Peer Supervision) ได้ว่าเป็ นลักษณะของการนิ เทศ
การสอนที่ ครู สองคน หรื อกลุ่มครู ที่มีความสัมพันธ์อนั ดีร่วมมือกันในการปฏิบตั ิการนิ เทศ เพื่อปรับปรุ งพัฒนาการ
เรี ยนการสอนโดยมีการเตรี ยมการร่ วมกัน มีการสังเกตการณ์สอน วิเคราะห์การสอน ร่ วมกันวิพากษ์วิจารณ์การ
สอนซึ่ งกันและกันในทางสร้างสรรค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ปรับปรุ งจุดบกพร่ องและมุ่งสู่ การยกระดับคุณภาพการ
สอนที่ให้ความสาคัญกับการประเมินน้อยลง
หลักการของการนิเทศแบบเพือ่ นช่ วยเพือ่ น
การนิ เทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็ นวิธีการนิ เทศที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือระหว่างเพื่อนครู ดว้ ยกัน ดังนั้นการ
น าเอาวิ ธี น้ ี มาใช้ ครู จ ะต้อ งเข้า ใจบทบาท หน้า ที่ แ ละข้อ ควรปฏิ บัติ ที่ เ ป็ นหลัก การส าคัญ คื อ (National Staff
Development Council, 1991., Blackwell, 2002., Lubin, 2002)
1. เป็ นการส่ ง เสริ ม การร่ ว มมื อ กัน สะท้อ นความคิ ด ให้ข ้อ มู ล ย้อ นกลับ ในเชิ ง สร้ า งสรรค์ ไม่ มี ก าร
วิพากษ์วิจารณ์หรื อใช้บทบาทของการเป็ นผูน้ ิเทศกากับดูแลเพื่อนร่ วมนิเทศ ทั้งสองฝ่ ายต้องผลัดกันทาบทบาท
2. ให้ความสาคัญกับการกาหนดข้อตกลงในแต่ละขั้นตอนของการดาเนิ นการอย่างชัดเจนที่ ท้ งั สองฝ่ าย
ต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัดเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
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3. การสังเกตการสอนเป็ นการเก็บข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ทั้งสองฝ่ ายควรได้รับประโยชน์จาก
การร่ วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
4. บรรยากาศในการทางานมีความเป็ นกันเอง ร่ วมกันค้นหา อธิ บาย และประเมินผลในสิ่ งที่ปฏิบตั ิ ไม่ใช่
การทาเพื่อแข่งขันว่าใครดีกว่าใคร หลีกเลี่ยงการตัดสิ นหรื อแสดงความคิดเห็นในเชิงลบ
5. ควรมีการเปลี่ยนเพื่อนนิ เทศเมื่อเสร็ จสิ้ นวงรอบของการนิ เทศ ไม่ควรทาซ้ าๆกับคนเดิ ม ครู ควรได้รับ
ประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่หลากหลายจากคนอื่นๆบ้าง แต่ท้ งั นี้กค็ วรเป็ นคนที่ครู เลือกเอง
ความสาคัญของการนิเทศการสอนแบบเพือ่ นช่ วยเพือ่ น
การนิ เทศภายในโรงเรี ยนเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นอย่างยิ่งเพื่อการเข้าสู่ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยใน
การนี้ เชื่ อว่าครู ในโรงเรี ยนจะเป็ นผูท้ ี่ รู้ และเข้าใจกับปั ญหาและเรื่ องที่ สาคัญต่างๆ ภายในโรงเรี ยนที่ จาเป็ นต้อง
ปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนามากที่สุด โดยเฉพาะในด้านการจัดการเรี ยนการสอน ดังที่ Boyan and Copleland (1978)
ได้นากระบวนการนิ เทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมาใช้เพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้ประสบผลสาเร็ จ ซึ่ งเป็ นการ
ร่ ว มมื อ กันระหว่า งผูน้ ิ เทศและครู เ พื่ อช่ วยเหลื อปรั บปรุ งและพัฒ นาการจัด การเรี ย นการสอนของตนเองให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิ่งขึ้น โดยกาหนดขั้นตอนชัดเจนเพื่อมุ่งเน้นการแก้ปัญหาการจัดการเรี ยนการสอน
โดยเฉพาะ ดังนั้นจึงใช้ขอ้ มูลจริ งที่ ได้จากการสังเกตการสอนในชั้นเรี ยน วิธีการนิ เทศจึ งยึดหลักความเชื่ อว่าการ
ปรับปรุ งการสอนของครู อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เป็ นผลมาจากระบบการทางานร่ วมกันระหว่างครู
กับผูน้ ิ เทศ โดยมี ความสัมพันธ์ที่มุ่งช่ วยเหลื อกัน ผสมผสานกับการมี ปฏิ สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เชื่ อใจไว้ใจกันโดย
คานึงถึงความเป็ นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน มีความรักในการเป็ นมนุษย์ดว้ ยกัน
Joyce และ Shower (1996) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนไว้วา่ การ
นิ เทศการสอนแบบเพื่อนนิ เทศเพื่อน (Peer Coaching) เป็ นกระบวนการการทางานเคียงคู่กนั ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
ที่ ตอ้ งช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันโดยตลอด ซึ่ งจะช่ วยให้มีการนาเทคนิ คทักษะใหม่ ๆ ไปใช้จริ งมากขึ้ น เป็ นการ
ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้มีการนาความรู ้ นวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ ยวกับหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนไปใช้ใน
โรงเรี ยน เป็ นการสร้างความสนิ ทสนมคุน้ เคยกันระหว่างบุคลากรร่ วมอาชี พ เป็ นการช่วยให้ครู มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสอนของตนเอง เป็ นวิธีการที่เหมาะสมสาหรับครู ผสู ้ อนโดยตรง และมีประโยชน์มากสาหรับผูท้ า
หน้า ที่ นิ เ ทศ หรื อผู ้บ ริ หารที่ ต ้อ งรั บ ผิ ด ชอบโดยตรง เกี่ ย วกับ การพัฒ นา ปรั บ ปรุ ง การเรี ยนการสอนให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ Bernard และ Goodyear (1998) ได้ช้ ีให้เห็นถึงความสาคัญของการนิเทศแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อนว่าการนิ เทศแบบนี้ ความอาวุโสมากหรื อน้อยไม่ได้เป็ นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ การทางานร่ วมกันใน
ฐานะเพื่ อนครู และไม่ได้เน้นการประเมิ นแม้ว่าจะใช้การสังเกตการสอนในห้องเรี ยนโดยใช้กระบวนการแบบ
คลินิกก็ตาม
สรุ ปความสาคัญการนิ เทศการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน คือ เป็ นกระบวนการของการปฏิบตั ิ งานร่ วมกัน
ระหว่างครู และเพื่อนครู ดว้ ยกัน เป็ นการเสริ มสร้างความช่วยเหลือและสนับสนุนของเพื่อนครู ดว้ ยกันในการเป็ นผู ้
นิเทศและผูร้ ับการนิเทศ
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วัตถุประสงค์ ของการนิเทศแบบเพือ่ นช่ วยเพือ่ น
การนิ เทศแบบเพื่อนช่ วยเพื่อน มีวตั ถุประสงค์ในการดาเนิ นงานเพื่อช่วยเหลือครู ในการจัดการเรี ยนการ
สอน ให้ครู ได้รับความรู ้ความเข้าใจและข้อเสนอแนะที่จะก่อให้เกิดความเจริ ญงอกงามและพัฒนาการแก่เด็ก โดย
มิใช่ การตรวจตรา หรื อเพ่งเล็งที่ ตวั ครู อย่างในอดี ต การกาหนดวัตถุประสงค์ของการนิ เทศแบบเพื่อนช่ วยเพื่ อน
แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมของแต่ละหน่ วยงาน Acheson และ Gall (1997), University of
Alberta (2002), McNicoll (2008) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของครู ที่เข้าร่ วมการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนว่า เพื่อเรี ยนรู ้
วิธีการเก็บข้อมูลและเปรี ยบเที ยบกับเพื่อนร่ วมงาน นาเสนอและให้ขอ้ มูลที่ น่าสนใจในการพัฒนาตนเองของครู
เพื่อเรี ยนรู ้วิธีการทางานกับเพื่อนร่ วมงาน โดยมีบรรยากาศการทางานที่ทา้ ทาย มีความน่าสนใจได้เรี ยนรู ้เทคนิคการ
สอนที่สังเกตได้ในห้องเรี ยน ลดความรู ้สึกโดดเดี่ยวในวิชาชี พ ได้เรี ยนรู ้เทคนิ คการสอนที่สังเกตได้ในห้องเรี ยน
หรื อห้องปฏิบตั ิการซึ่ งเป็ นแหล่งข้อมูลได้เป็ นอย่างดี เพื่อทาให้ครู คน้ พบแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการ
สอนโดยไม่เน้นการประเมินตัวครู ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลและองค์กรได้รับประโยชน์ร่วมกันผ่านทางการแลกเปลี่ ยน
แบ่งปั น เพิ่มการสนับสนุ นในงาน เพิ่มความมัน่ คงในมาตรฐานของการปฏิบตั ิ ความเข้าใจบทบาทแต่ละบทบาท
ส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีมที่ดีข้ ึน พัฒนาวัฒนธรรมการทางานในโรงเรี ยนและเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้อย่างมืออาชีพ
ลักษณะของการนิเทศแบบเพือ่ นช่ วยเพือ่ น (Peer Supervision)
ในศาสตร์ ข องการนิ เ ทศการศึ ก ษา การนิ เ ทศแบบเพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ นเป็ นค าที่ แ ปลมาจากค าว่ า Peer
Supervision ซึ่ งถ้าจะแปลความหมายให้ตรงกับคาก็อาจจะใช้คาว่า เพื่อนนิ เทศเพื่อน แต่ส่วนมากคาว่าเพื่อนช่วย
เพื่อนนิ ยมใช้กนั มากกว่า เพราะคาว่า “ช่ วย”ให้ความรู ้สึกที่ ดีกว่าคาว่า “นิ เทศ” ซึ่ งอาจจะดูเป็ นทางการ และโดย
หลักคิดของการนิ เทศด้วยรู ปแบบนี้ ไม่ได้เน้นวิธีการ ขั้นตอนที่ตอ้ งทาเหมือนๆกัน แต่ตอ้ งการให้เป็ นการนิ เทศที่
ไม่เป็ นทางการโดยมีบรรยากาศของการช่ วยเหลือแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างเพื่ อนครู ดว้ ยกันโดยไม่ตอ้ งหวังพึ่ ง
ผูเ้ ชี่ ย วชาญ ในขณะเดี ยวกันจะพบว่า การนิ เทศแบบนี้ จะมี การเรี ยกกันหลากหลายมาก ซึ่ งแต่ ละแบบมี การให้
ความหมายดังนี้
Peer Coaching
Peer Coaching วิธีการโดยสรุ ปคื อ เป็ นการนิ เทศการสอนที่ เพื่ อนครู 2 คน จับคู่หรื อรวมกลุ่มกันเพื่ อ
ปรับปรุ ง พัฒนาการเรี ยนการสอน เพื่อพัฒนาผลการเรี ยนของนักเรี ยนด้วยเทคนิ ควิธีสอน หรื อรู ปแบบการสอน
รู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ งที่เหมาะสม มีการสังเกตการสอน ให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่กนั และกัน เพื่อนครู ร่วมมือกันจาก
ความสนใจในเรื่ องเดียวกัน ผูน้ ิ เทศคือเพื่อนครู ดว้ ยกัน ผลัดกันทาหน้าที่นิเทศจนกว่าจะบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
ร่ วมกัน ทั้งนี้ ผบู ้ ริ หาร หัวหน้าวิชาการ ทาหน้าที่ประสานงานให้ความสะดวก การนิ เทศแบบ Peer Coaching เน้น
การสังเกตการสอน การร่ วมกันศึกษาความรู ้และการแลกเปลี่ยนกัน แต่ในขณะเดียวกันจะมีลกั ษณะของการโค้ช
ร่ วมด้วยในด้านกิจกรรมนัน่ คือ การโค้ชจากผูม้ ีประสบการณ์ เป็ นจุดที่แตกต่างกัน
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Peer Mentoring
การนิ เ ทศในรู ป แบบนี้ จะมี ผูเ้ ชี่ ย วชาญเข้า มาเกี่ ย วข้อ ง หลัก การน าไปใช้ส่ ว นใหญ่ จะเน้น ไปที่ ผูใ้ ห้
คาปรึ กษากับครู จะเป็ นผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นพี่เลี้ยงฝ่ ายเดียว แม้ว่าจะเป็ นครู ที่ปฏิบตั ิ หน้าที่ สอนเหมือนกันแต่ไม่มีการ
ผลัดกันทาหน้าที่ เป็ นพี่เลี้ยง จึ งสรุ ปได้ว่าการนิ เทศแบบ Peer Supervision เป็ นบทบาทเดี ยวกันกับการนิ เทศแบบ
Mentoring คื อ เน้นที่ บทบาทความเป็ นพี่เลี้ยงที่ เป็ นเพื่อนร่ วมงานหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญ (University of Arkansas, 1999,
University of Alberta, 2002,)
Peer Group Supervision
การนิ เทศแบบกลุ่มเพื่อน(Peer Group Supervision) เป็ นรู ปแบบของการนิ เทศแบบหนึ่ งที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
โดยการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่มเพื่อนซึ่ งไม่มีใครคนใดคนหนึ่ งเป็ นผูน้ า ประกอบด้วยกลุ่มที่มีสมาชิ ก 6 -9 คน เข้า
ร่ วม รวมตัวกันอย่างสม่าเสมอ เข้าร่ วมนาเสนอกรณี ปัญหาของพวกเขา และถามคาถามระหว่างการประชุม โดยไม่
มีการรับความช่วยเหลือจากภายนอก ในกระบวนการนิ เทศแบบ Peer Group ผูเ้ ข้าร่ วมจะต้องสับเปลี่ยนหน้าที่ ใน
แต่ละกรณี ศึกษา เพื่อให้หน้าที่ไม่ตกอยู่เฉพาะใครคนใดคนหนึ่ ง กระบวนการนี้ ไม่มีผใู ้ ห้คาปรึ กษาจากภายนอก นี่
คื อ สาระส าคัญ ของกระบวนการนิ เ ทศแบบ Peer Group เป็ นการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เสนอความคิ ด เห็ น จาก
ประสบการณ์ของแต่ละคนออกมา ใช้ได้กบั กลุ่มคนที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
Buddy Supervision
การนิ เทศการสอนแบบ Buddy Supervision เป็ นการนิ เทศโดยตรงที่ เปิ ดโอกาสให้ครู 2 คนที่ มีปัญหา
เดี ย วกัน หรื อ สอนในระดับ ชั้น เดี ย วกัน มาร่ ว มกัน แก้ปั ญ หาหรื อ พัฒ นารู ป แบบการจัด กิ จ กรรมร่ ว มกัน ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ ผ่านกระบวนการทางานที่เน้นการสังเกตการสอน และการให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับแก่อีกฝ่ าย เพื่อให้
ทราบจุดเด่นและจุดบกพร่ องที่ตอ้ งปรับปรุ งและพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนางานและพัฒนาตนเองให้ดียิง่ ขึ้น การ
นิ เทศแบบคู่สัญญานี้ จะช่วยส่ งเสริ มมิตรภาพที่ดีระหว่างครู ภายในโรงเรี ยน และสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด โดยมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้ดึงเอาศักยภาพทางการสอนที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคนออกมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั โดย
เริ่ มจากการจับคู่สญ
ั ญา เพื่อสร้างมิตรสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน และใช้สมั พันธภาพอันดีน้ ีเป็ นตัวนาไปสู่ กิจสัมพันธ์หรื อ
ความสาเร็ จในการทางาน อันได้แก่ การนิ เทศการสอน โดยทั้ง 2 ฝ่ ายต่างสัญญาต่อกันว่า จะทาหน้าที่เป็ นเสมื อน
กระจกเงาที่สะท้อนภาพให้อีกฝ่ ายหนึ่งได้เห็นจุดเด่นและจุดด้อยในการสอนของแต่ละคน รวมทั้งเปิ ดใจพร้อมที่จะ
นาจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละฝ่ ายมาวิเคราะห์วิจารณ์ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา การปรับปรุ ง หรื อการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนให้บรรลุจุดประสงค์ตามหลักสูตรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ทฤษฎี ข องระบบ Buddy System เป็ นระบบของทหารในสนามรบ ใช้กระบวนการทางานแบบกลุ่ ม
สัมพันธ์ (Group Process) และใช้แนวคิ ดที่ มุ่งทั้งการพัฒนาคนและพัฒนางาน คื อ เน้นมิตรสัมพันธ์ (Concern for
People) และกิ จสัมพันธ์ (Concern for Production) ใช้ทฤษฎี ค วามสัมพันธ์ ข อง Heider ที่ ว่า คนเราถ้าชอบสิ่ งใด
หรื อไม่ชอบสิ่ งใดเหมือนกันจะเป็ นมิตรกันได้ โดยใช้หลักจิตวิทยาที่ว่า "คนเรารู ้จกั ตนเองจากการเปรี ยบเทียบกับ
คนอื่น" และใช้ปรัชญา "หยิน -หยาง" คื อ ในดี มีเสี ย ในเสี ยมีดี ไม่มีผใู ้ ดที่ ดีพร้อม ทุกคนมีจุดเด่นและจุดด้อยใน
ตัวเอง เหมือนกับสี ขาวที่มีจุดดาหรื อสี ดาที่มีจุดสี ขาว
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Peer Assist
Peer Assist เป็ นการรวมตัวกันของกลุ่ มเพื่ อนที่ จะค้น เอาความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับ ปั ญ หาโครงการหรื อ
กิ จกรรมและวาดบทเรี ย นจากความรู ้ แ ละประสบการณ์ ข องผูเ้ ข้า ร่ วม หรื อ คน 2 คน 2 ฝ่ าย ที่ ร่ วมกันในการ
แลกเปลี่ ยนความรู ้โดยการเรี ยนรู ้ก่อนลงมื อทาในสิ่ งที่ เราอยากทาหรื อพัฒนาให้ดีข้ ึ น โดยการขอให้อีกฝ่ ายที่ มี
ความรู ้ประสบการณ์ในวิชาชีพ เดียวกับเรา นาความรู ้ประสบการณ์ที่เราต้องการรู ้มาถ่ายทอดเพื่อให้ไม่เสี ยเวลาใน
การเรี ยนรู ้ใหม่ เป็ นวิธีการทางลัด ในการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์คนอื่น แล้วนามาปรับใช้กบั งานของตนเอง หลัก
คิดในเรื่ องนี้กค็ ือ มีคนอื่นที่เขาทาได้ดีอยูแ่ ล้วในเรื่ องที่เราอยากพัฒนาหรื อปรับปรุ ง ไม่ควรเสี ยเวลาคิดขึ้นใหม่ดว้ ย
ตนเอง ควร "เรี ยนลัด" โดยเอาอย่างจากผูท้ ี่ทาได้ดีอยูแ่ ล้ว เอามาปรับใช้กบั งานของเรา
Peer Assist เป็ นเครื่ องมือที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใช้ครั้งแรกที่บริ ษทั BP – Amoco ซึ่ งเป็ นบริ ษทั น้ ามันยักษ์
ใหญ่ของประเทศอังกฤษ โดยการสร้างให้เกิดกลไกการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ผอู ้ ื่น ซึ่ งเป็ นเพื่อนร่ วมอุดมการณ์หรื อ
ร่ วมวิชาชี พ (Peers) ก่อนที่จะเริ่ มดาเนิ นกิ จกรรมหรื อโครงการใดๆ ในประเทศไทย มีเครื อข่ายวิชาชี พแพทย์และ
พยาบาล ซึ่ งนากิจกรรม “Peer Assist” ไปใช้ในการพัฒนาวิชาชี พได้อย่างน่าทึ่ง นัน่ คือ “เครื อข่ายการจัดการความรู ้
เพื่อการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวาน” ที่ มีเป้ าหมายในการขยายประสบการณ์การดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานที่ ดีที่สุดไปสู่ ผรู ้ ่ วม
วิชาชีพเดียวกัน ซึ่ งในเบื้องต้นนั้น เครื อข่ายนี้ที่เริ่ มก่อตัวขึ้นจากการจัดกิจกรรมตลาดนัดความรู ้เรื่ องการดูแลผูป้ ่ วย
เบาหวานซึ่ งมี โรงพยาบาลที่ ได้รับการยอมรับว่ามี การดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานได้ดีที่สุดทัว่ ประเทศไทย 13 แห่ งมา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั และกัน กระทัง่ เกิดเป็ น “ชุมชนนักปฏิบตั ิ ” แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่ อง
ผูเ้ ข้าร่ วมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ควรให้มีความหลากหลาย (diverse) ในเรื่ องของทักษะ (skills) ความสามารถ/ความ
เชี่ยวชาญ (competencies) และ ประสบการณ์ (experience) สาหรับจานวนผูท้ ี่จะเข้ามาร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้อาจอยู่
ที่ 6-8 คน ทั้งนี้ไม่ควรแบ่งชั้น ตาแหน่ง ความอาวุโสของผูเ้ ข้าร่ วมแลกเปลี่ยน แต่ให้พิจารณาถึงทักษะความสามารถ
และประสบการณ์ที่ผเู ้ ข้าร่ วมแต่ละคนมีเป็ นหลัก โดยต้องยึดคติเคารพในสิ่ งที่แต่ละคนรู ้
Peer Counselor
ในกระบวนการให้คาปรึ กษาฉันเพื่อน มีผรู ้ ับฟั งเรี ยกว่า “ผูใ้ ห้คาปรึ กษาแบบเพื่อน” กับผูเ้ ล่าเรื่ อง เรี ยกว่า
“ผูร้ ับคาปรึ กษาแบบเพื่อน” (Client) โดยแบ่งเวลาฝ่ ายละเท่าๆกัน และสลับบทบาทระหว่างผูเ้ ล่าเรื่ องกับผูร้ ับฟั ง
ตามเวลาที่กาหนด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสนับสนุนซึ่ งกันและกัน จะส่ งผลที่พึงพอใจแก่ผรู ้ ับคาปรึ กษา
ฉันเพื่อน ได้รับรู ้และเข้าใจเรื่ องราวของตนอย่างแท้จริ ง ทาให้ยอมรับและรักตนเอง นามาซึ่ งความเชื่อมัน่ ในตนเอง
กล้าที่จะเผชิญความเปลี่ยนแปลงต่างๆและสามารถดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
Lesson Study
การพัฒนาบทเรี ยนร่ วมกันเป็ นแนวทางการพัฒนาวิชาชี พที่ นิยมในญี่ปุ่น โดยครู ทางานแบบร่ วมมือกัน
เพื่อศึกษาเนื้ อหาและวางแผนการสอนที่จะทาให้นกั เรี ยนเข้าใจบทเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เมื่อครู ญี่ปุ่นต้องการสอน
นักเรี ยนด้วยนวัตกรรมการศึ กษา สิ่ งที่ครู ทาก็คือ เขาจะเข้าร่ วมในกระบวนการที่สร้างไว้อย่างดี ซึ่ งประกอบด้วย
การอภิปรายเกี่ยวกับแผนการสอน (lessons) ที่พวกเขาวางแผนและสังเกตการสอนร่ วมกัน เป็ นแนวทางที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางด้านการศึกษาและก่อให้เกิ ดความสาเร็ จในแง่ของตัวครู และนักเรี ยน เป็ นแนวคิ ดที่ ว่าด้วยลักษณะ
การทางานของกลุ่มครู ที่ร่วมกันศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการสอนและการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนแบบร่ วมมือรวมพลังอย่างเป็ น
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ระบบและต่อเนื่ องในระยะยาว ในบริ บทการทางานจริ งของตนเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
ของตน และเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โดยดาเนิ นงานตามขั้นตอนของ “กระบวนการศึ กษาผ่านบทเรี ยน
(Lesson Study Process)” ซึ่ งเป็ นกระบวนการทางาน พัฒนาวิชาชี พร่ วมกันของกลุ่มครู ที่ให้ความสาคัญกับการ
สังเกตพฤติ กรรมที่ แสดงถึ งการคิ ด และการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ย นโดยตรงในชั้นเรี ยน และการอภิ ปรายสะท้อน
ความคิ ดร่ วมกัน การที่ ครู ได้มีเครื อข่ ายสนับสนุ นทางวิชาการภายในโรงเรี ยน ในขณะเดี ยวกัน Lesson Study
หลีกเลี่ยงลักษณะอันไม่พึงประสงค์ที่พบในโปรแกรมการพัฒนาครู ทวั่ ไป เช่น เป็ นการอบรมระยะสั้น ไม่ต่อเนื่ อง
จัดทาโดยบุคคลภายนอกองค์กร และไม่ได้ปรับให้เหมาะสมกับบริ บทของชุมชนและความต้องการของครู ปัจจุบนั
นานาประเทศรวมถึงประเทศไทยนาแนวคิดนี้ มาใช้ดว้ ยกันในหลายบริ บททั้งในมิติของการพัฒนาผูเ้ รี ยน มิติการ
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน รวมไปถึงมิติของการพัฒนาวิชาชี พครู ท้ งั ในส่ วนของการฝึ กประสบการณ์ ของ
นักศึกษาครู และการพัฒนาครู ประจาการ
สรุ ปได้วา่ แม้วา่ จะมีชื่อเรี ยกต่างๆกันแต่โดยแนวคิดหลักจะยึดคาว่า “Peer” หรื อ “เพื่อน” เป็ นคาสาคัญ ซึ่ ง
หมายความว่า การนิ เทศในรู ปแบบนี้ ให้ความสาคัญกับครู หรื อบุคลากรที่ อยู่ในสถานะเดียวกัน ร่ วมมือกันในการ
พัฒนาวิชาชี พ เป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน แบ่งปั นความรู ้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนบทบาทกันอย่าง
เท่ า เที ย ม ไม่ มีใ ครรู ้ มากกว่า ใคร เมื่ อใดที่ มีการนาไปใช้โ ดยยึ ด บทบาทในการนิ เ ทศเป็ นหลัก เช่ น Coaching
Mentoring Counseling แล้วเพื่อนคนใดคนหนึ่ งทาหน้าที่หรื อมีบทบาทเพียงฝ่ ายเดียวก็จะกลายเป็ นการนิ เทศแบบ
ชี้แนะ แบบพี่เลี้ยง หรื อแบบให้คาปรึ กษา ซึ่ งไม่ใช่การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
กระบวนการนิเทศแบบเพือ่ นช่ วยเพือ่ น
การนิ เทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถทาได้โดยง่ายสะดวก เนื่ องจากเป็ นเพื่อนครู ดว้ ยกันเอง ร่ วมมือกัน
จากความสนใจในเรื่ อ งเดี ย วกัน และพึ ง พอใจที่ จ ะร่ ว มกัน พัฒ นาปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนของกัน และกัน
กระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถนากระบวนการนิเทศการสอนแบบต่าง ๆ มาใช้ได้ เพียงแต่ผทู ้ ี่นิเทศ
คื อ เพื่อนครู ที่ร่วมโครงการด้วยกันผลัดกันเป็ นผูท้ ี่ ทาหน้าที่ นิเทศ มีนกั วิชาการหลายท่านนาเสนอกระบวนการ
นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนไปปฏิบตั ิ ดังนี้
Willerman และคณะ (1991) ได้เ สนอขั้นตอนการนิ เ ทศแบบเพื่ อ นช่ ว ยสั งเกตการสอน (POA) (Peer
Observation Assistance) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ คือ
1. การประชุมก่อนการสังเกต (Pre - Observation Conference)
2. การสังเกตการสอน (Observation)
3. การประชุมภายหลังการสังเกตการสอน (Post Conference)
Professional Development for Academics Involved in Teaching (2014) ได้กาหนดกระบวนการของการ
นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในการสังเกตการสอนไว้ดงั นี้
1. กาหนดข้อตกลงเบื้องต้น (Set the Ground Rules) ครู ท้ งั สองคนหรื อในกลุ่มควรจะตกลงกันว่า จะสังเกต
กันกี่ครั้ง จะให้ขอ้ มูลย้อนกลับกันอย่างไรเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการ อะไรบ้างที่ควรจะเป็ นข้อมูลที่รู้กนั เพียง
สองคนหรื อเฉพาะในกลุ่ม
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2. การริ เริ่ มพูดคุยกัน (Initial Briefing) ในขั้นตอนนี้ครู ท้ งั สองคนหรื อในกลุ่มจะมีโอกาสให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ภูมิหลัง ประสบการณ์ ทักษะ การจัด การเรี ยนการสอนของแต่ละคน อะไรคือสิ่ งที่เป็ นปั ญหาหรื อต้องการพัฒนา
แล้วตกลงกันว่าจะบันทึกข้อมูลการสังเกตด้วยเครื่ องมืออะไร จะเน้นการสังเกตอะไร วิธีสอน หรื อพฤติกรรมการ
สอนของครู พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน ฯลฯ ให้ขอ้ มูลย้อนกลับตอนไหนเพราะแต่ละคนอาจจะต้องการเวลา
ไม่เหมือนกัน เช่น หลังจากสังเกตเสร็ จสิ้ นก็ให้ขอ้ มูลเลย หรื อนัดวันเวลาที่ท้ งั สองคนพร้อม
3. การสังเกตการสอน (Observation) เป็ นขั้นตอนที่ครู ตอ้ งเตรี ยมการและเข้าสังเกตการสอนตามที่ตกลงกันไว้
4. การให้ขอ้ มูล (Debriefing) ในขั้นตอนนี้ ท้ งั ผูร้ ั บการสังเกตจะสะท้อนความคิ ดเห็ นของตนเองและผู ้
สังเกตให้ขอ้ มูลย้อนกลับ แล้วร่ วมกันวิเคราะห์ในสิ่ งที่เกิดขึ้น ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชี พอย่าง
แท้จริ ง
5. บันทึ กข้อมูลและจัดทารายงาน (Recording and Reporting) ขั้นตอนนี้ อาจจะเป็ นข้อตกลงในขั้นตอน
แรกว่าจะทาในรู ปแบบใดเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการ ถ้าเป็ นข้อกาหนดของโรงเรี ยนให้มีการรายงานผลการ
นิ เทศก็ควรจัดทารายงานในแบบเป็ นทางการ ในกรณี ที่ไม่ตอ้ งรายงานผูบ้ ริ หารแต่ครู ตอ้ งการเก็บเป็ นหลักฐาน
ข้อมูลส่ วนตัวเพื่อเห็นพัฒนาการของการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนก็บนั ทึกไว้อย่างไม่เป็ นทางการ
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556) ได้นาเสนอกระบวนการในการดาเนิ นการนิ เทศแบบเพื่อนช่ วยเพื่อน แบบเป็ น
ทางการและเป็ นระบบ ดังนี้
1. การประชุมก่อนการสังเกตการสอน
1.1. สารวจความต้องการและความสนใจร่ วมกัน
1.2 ศึกษาความรู ้เรื่ องวิธีการนิเทศ การสังเกตการสอน เทคนิควิธีจดั การเรี ยนรู ้
1.3 เลือกวิธีสอนและเครื่ องมือสังเกตการสอน
2. การสังเกตการสอน ครู สงั เกตการสอนกันและกันตามแผนการนิเทศของตนเอง
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ครู ร่วมกันวิเคราะห์ผลการสังเกตการสอนกันและกัน
4. การประชุมหลังการสังเกตการสอน
4.1 นาเสนอผลการสังเกตการสอนกันและกัน
4.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลพิจารณาพฤติกรรมที่ควรปรับปรุ งต่อไป
4.3 ร่ วมกันพิจารณาประเด็นที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไข เสนอวิธีแก้ปัญหา หรื อพิจารณาปั ญหาอื่นพร้ อม
วิธีแก้ไขต่อไป
กระบวนการนิ เทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็ นกระบวนการให้การช่วยเหลือเพื่อนครู ดว้ ยกัน โดยครู สามารถ
เลือกผูน้ ิ เทศที่เขาไว้ใจได้ คู่นิเทศจะมีความเท่าเทียมกัน จากนั้นเลือกประเด็นหรื อเรื่ องที่สนใจที่ควรปรับปรุ งและ
พัฒนา แล้วใช้วิธีการนิ เทศแบบคลินิกในการสังเกตการสอน นาผลมาประชุมปรึ กษาหารื อเพื่อให้ขอ้ มู ลย้อนกลับ
ซึ่ งกันและกัน นาส่ วนดีของคู่นิเทศไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของตนเอง แล้วนิเทศการสอนอีกครั้ง
เพื่อติดตามผล สรุ ปกระบวนการของการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. เพื่อนสังเกตการสอนเพื่อน (Peer Watching) ครู ที่เป็ นคู่นิเทศแจ้งความต้องการที่จะให้เพื่อนสังเกตการ
สอนของตนเอง เพื่อนผูน้ ิ เทศเข้าสังเกตการสอนเพื่อนตามที่ตกลงกันไว้ บันทึกข้อมูลที่ เห็นทั้งหมด โดยไม่มีการ
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แสดงความคิดเห็นหรื อการประเมินใด ๆ ทั้งสิ้ น ในขั้นตอนนี้อาจจะสลับกันสังเกตการสอน โดยปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน
กับที่เพื่อนได้สงั เกตการสอนเรา
2. เพื่อนให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Peer Feedback) แต่ละคนสรุ ปข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตการสอน วิเคราะห์
ข้อดีขอ้ ด้อยของกันและกัน โดยทบทวนความต้องการของแต่ละคน เพื่อให้ตรงตามความต้องการของเพื่อน ประชุม
ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ โดยแต่ละคนเป็ นผูส้ ะท้อนความคิดของตนเองก่อนและเพื่อนผูน้ ิเทศเป็ นผูร้ ับฟัง
3. การให้คาแนะนาซึ่ งกันและกัน (Peer Supervising) ทั้งคู่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับ
ร่ วมกัน นาคาแนะนาไปปรับปรุ งแก้ไข หรื อนาเอาส่ วนดีของเพื่อนไปใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนของตนเอง
แล้วนิเทศการสอนกันอีกครั้งเพื่อติดตามผล
บทสรุ ป
การนิ เทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชี พครู เป็ นอย่างยิ่ง เหมาะสมกับโรงเรี ยนที่ มี
บริ บทที่ครู ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอนมานาน การนิ เทศการสอนในแบบอื่นอาจจะสร้างความอึดอัดหรื อ
การไม่ยอมรั บ แต่ การนิ เทศแบบเพื่ อนช่ วยเพื่ อนเป็ นการส่ งเสริ มให้ครู ได้มีโ อกาสร่ วมกันแก้ปัญหา แบ่ งปั น
ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ในศักยภาพที่ แต่ละคนมี สร้างความเชื่ อถือ ไว้วางใจระหว่างเพื่อนครู ดว้ ยกัน มี
บรรยากาศในการทางานที่เป็ นกันเอง ครู ลดความกดดันและสร้างความมัน่ ใจในการทางานได้มากขึ้ นเมื่อมีเพื่ อน
เป็ นคู่คิด เป็ นการพัฒนาวิชาชี พครู ดว้ ยการนิ เทศที่ยง่ั ยืน เพราะครู ทาด้วยความเต็มใจ สามารถเลือกทางานกับคนที่
ตนเองพึ ง พอใจและเป็ นการสร้ า งชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ใ ห้เ กิ ด ขึ้ นในโรงเรี ย นเพื่ อ ส่ ง เสริ มศัก ยภาพครู ใน
ขณะเดี ยวกันแม้ว่าการนิ เทศแบบเพื่อนจะเป็ นการนิ เทศที่ เป็ นกันเองไม่เป็ นทางการมากนัก แต่ครู ควรได้รับการ
ฝึ กอบรมการเป็ นผูน้ ิเทศ ผูร้ ับการนิเทศ ฝึ กทักษะการสังเกตการสอน เพราะถ้าครู ไม่มีทกั ษะในการสังเกตการสอน
ซึ่ งเป็ นขั้นตอนสาคัญในการแก้ปัญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน ก็อาจจะให้ขอ้ มูลป้ อนกลับที่ไม่ถูกต้อง และที่
สาคัญคื อ ก่อนที่ ครู จะเริ่ มการนิ เทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนครู ตอ้ งรู ้บทบาทว่าต้องเป็ นทั้งผูน้ ิ เทศและผูร้ ับการนิ เทศ
และต้องทาบทบาททั้งสองอย่า งให้เกิ ดความสมดุ ล ไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ ง มิ ฉะนั้นแล้วจะทาให้ผิด หลักการ
แนวคิดของการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนอาจกลับกลายเป็ นวิธีการนิเทศในรู ปแบบอื่นๆ
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