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การพัฒนาบัณฑิตครู ของสถาบันอุดมศึกษาตามทฤษฎีทวิปริทัศน์ และแนวคิดการเรี ยนรู้
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บทคัดย่ อ
การพัฒนาบัณฑิตครู ของสถาบันอุดมศึ กษาตามทฤษฎี ทวิปริ ทศั น์ และแนวคิ ดการเรี ยนรู ้
ในพื้นที่ที่สาม ในบทความนี้ เริ่ มต้นจากการที่ได้ศึกษาแนวทางและกระบวนการพัฒนาวิชาชี พครู ตาม
ทรรศนะของนักวิชาการด้านการศึ กษาของประเทศไทยกับสถาบันผลิตครู ในต่างประเทศ เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลส่ วนหนึ่ งประกอบการพัฒนารู ปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชี พครู เพื่อส่ งเสริ มให้ป็นครู ที่มี
คุณลักษณะของครู ในศตวรรษที่ 21 จากการศึ กษาทฤษฎี ทวิปริ ทศั น์ และการเรี ยนรู ้ ในพื้ นที่ ที่สาม
ทั้งแนวคิดและแนวทางการประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการศึกษา โดย First space เป็ นภาคทฤษฎี ที่นิสิต
ได้รับในสถาบันผลิตครู Second space เป็ นการฝึ กประสบการณ์ในโรงเรี ยนของนิสิต และ Third space
เป็ นพื้นที่ที่ท้ งั สามฝ่ ายร่ วมมือกันที่ จะก่อเกิดสิ่ งใหม่ แสดงให้เห็นว่า การผสานต่อระหว่างภาคทฤษฎี
และการฝึ กประสบการณ์ โดยความร่ วมมือจากผูเ้ กี่ ยวข้องสามฝ่ ายได้แก่ สถาบันผลิต โรงเรี ยนร่ วม
พัฒนาวิชาชี พ และนิ สิตครู เพื่อก่อให้เกิ ดสิ่ งใหม่คือ นิ สิตครู ที่มีคุณภาพ บทความนี้ จึงเน้นสังเคราะห์
แนวคิด และกระบวนการของแต่ละสถาบันออกมาขยายความเพื่อให้เห็นแนวทางการปฏิบตั ิ ตลอดจน
ผลที่คาดหวัง เพื่อเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของการพัฒนานิสิตครู ในอนาคต
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Professional Development of Student Teachers in Higher Education Institutions Based on the
Application of Hybridity Theory and Third Space Concept
Suphornthip Thanaphatchottiwat* Teamjan Parnichparinchai**
Abstract
Professional development of student teachers in higher education institutions based on the
application of Hybridity Theory and Third Space Concept was emerged from the prior study while
developing the Teaching Professional Experience Model for enhancing the Required Characteristics
of Teachers in the 21st Century. From the study the meaning and application of the Hybridity
Theory and Third Space Concept in which apply into the use in Educational field, First space is
academic achievement provided by university, Second space is an internship in school, and Third
space is a space of collaboration from all three parties in order to deliver a new emergence. In this
article, the hybrid area between theory and internship under the collaboration of three parties;
university, school, and student teacher, was bridged to the new emergence of qualified student
teachers. This article aims to indicate into details and expected outcome from the practical process,
and it also delivers viewpoints from the study in order to be a choice for professional development
for student teachers in the future.
Keywords: Student teachers, Hybridity theory, Third space concept
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บทนา
ยุคของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ครู ถือเป็ นบุคคลสาคัญ
ในกระบวนการปฏิรูปการศึกษาเพราะเป็ นด่านหน้าและกลไกสาคัญในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนและ
ในสภาพสังคมที่ เปลี่ ยนแปลง จึ งมีความจาเป็ นต้องพัฒนาครู และเตรี ยมครู ที่จะเข้าสู่ วิชาชี พให้มี
สมรรถนะสู ง (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2551) คุณภาพครู เป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ ยนแปลงด้า นการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ยนเพราะมี ขอ้ ค้นพบจากงานวิจัยหลายเรื่ องของกลุ่มประเทศ
องค์กรเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD: Organization for Economic and COoperation Development) ที่พบว่านักเรี ยนที่มีโอกาสได้เรี ยนรู ้กบั ครู ที่สอนเก่งจะมีพฒั นาการที่กา้ วหน้า
มากกว่านักเรี ยนที่เรี ยนกับครู ที่สอนไม่เก่งถึง 3 เท่า (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2555)
จากข้อสรุ ปจากงานวิจยั ของเซอร์ ไมเคิลบาร์ เบอร์ (Barber, 2010) ได้กล่าวถึงหลักสู ตรการ
ผลิตครู สาหรับอนาคตที่ นอกจากจะเป็ นองค์ความรู ้ (Knowledge) ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์
(Thinking) ความเป็ นผูน้ า (Leadership) แล้วยังให้ความสาคัญกับความสามารถในการอยู่ร่วมกันและ
มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั บุคคลอื่นที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Ethical underpinning) ซึ่ งถือว่าเป็ น
พื้นฐานทางจริ ยธรรมที่ สาคัญมากของการดารงชี วิตในโลกอนาคต ดังนั้น ในโลกยุคศตวรรษที่ 21
ความรู ้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทาให้หลาย ๆ ประเทศตระหนัก
ถึงการปฏิรูปการศึกษา และปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญของการปฏิ รูปการศึกษาคือครู จะเห็นได้ว่าการพัฒนา
ครู สู่ ความเป็ นครู มืออาชี พ เป็ นสิ่ งสาคัญในการปรับปรุ งและยกระดับคุณภาพการศึ กษา จึงเป็ นเรื่ อง
สาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่ งสาหรั บหน่ วยงานที่ ทาหน้า ที่ ผ ลิ ตครู พัฒ นานักศึ กษาครู สู่ ความเป็ นครู
มืออาชีพ นอกจากนี้แล้ววิจารณ์ พานิช (2555) ได้กล่าวโดยสรุ ปไว้วา่ บทบาทของครู - อาจารย์จะต้อง
เปลี่ยนไปอย่างสิ้ นเชิ ง คื อ “ครู เพื่อศิ ษย์” ต้องเปลี่ยนจุดสนใจหรื อจุดเน้น จาก “การสอน” ไปเน้น
“การเรี ยน” (ทั้งของศิษย์และของตนเอง) ต้องเรี ยนรู ้และปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่ตนจัดให้กบั ศิษย์
ต้องเปลี่ยนบทบาทตนเองจาก “ครู สอน” (Teacher) ไปเป็ นครู ฝึก (Coach) หรื อผูอ้ านวยความสะดวก
ในการเรี ยนรู ้ (Learning facilitators) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าครู เป็ นบุคคลสาคัญยิ่งสาหรับการเรี ยนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21
สาหรับหน่วยงานที่ผลิตครู ในประเทศไทย มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิตครู คือ คณะ
ศึกษาศาสตร์และครุ ศาสตร์ นอกจากนี้ แล้ว สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2553) ได้กาหนด
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: Thai Qualifications Framework for Higher Education)
เพื่ อใช้เ ป็ นทิ ศ ทางให้กับสถาบันผลิ ตครู นาไปใช้พ ฒ
ั นานิ สิต ครู ให้เป็ นผูม้ ี คุ ณลักษณะของบัณฑิ ต
ที่ พึ งประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดับปริ ญญาตรี ในสาขาครุ ศ าสตร์ ศึ ก ษาศาสตร์ ซึ่ ง
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ประกอบด้วยมาตรฐานการเรี ยนรู ้ 6 ด้าน อันได้แก่ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะ
ทางปั ญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการจัดการเรี ยนรู ้ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว
นั้น ยังต้องคานึงถึงคือการผลิตครู ให้มีทกั ษะการเป็ นครู ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งสุ พรทิพย์ ธนภัทรโชติวตั
และคณะ (2558) ได้ทาการสังเคราะห์คุณลักษณะครู ในศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของนักวิชาการ และ
สถาบันผลิตครู ท้ งั ในและต่างประเทศ อาทิ สถาบันการศึกษาแห่ งชาติ (National Institute of Education
:NIE) ประเทศสิ งคโปร์ ประเทศฟิ นแลนด์ ประเทศนิ วซี แลนด์ ประเทศอังกฤษ ประเทศในกลุ่มของ
OECD สรุ ปว่าครู ในศตวรรษที่ 21 สามารถแบ่งคุณลักษณะออกเป็ น 3 ด้าน คือด้านที่ 1 ด้านความรู ้
ความสามารถในสาขาวิชาประกอบด้วย 6 คุณลักษณะย่อย ได้แก่ 1) มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหา
วิชา 2) มี เทคนิ ควิธีการถ่า ยทอดความรู ้ ที่หลากหลาย 3) มี ทกั ษะการคานวณ 4) มี ความสามารถ
ในการวัดและประเมินผลที่ หลากหลาย 5) รู ้จกั และเข้าใจผูเ้ รี ยน 6) มีความสามารถในการพัฒนา
หลักสู ตรจัดทาแผนการสอน กิ จกรรม และการประเมิ นผล ที่ สอดคล้องกับความแตกต่ างระหว่า ง
ผูเ้ รี ยน ด้านที่ 2 ด้านการปฏิ บตั ิ ตนและการเห็นคุ ณค่าวิชาชี พครู ซึ่ งประกอบด้วย 7 คุณลักษณะย่อย
คื อ 1) เป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ ตนเป็ นแบบอย่างที่ ดีแก่ ศิษย์ 2) มี สัมพันธ์ ที่ดีระหว่างบุคคล ทางานเป็ นที มได้
3) เป็ นผูม้ ีคุณธรรมจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชี พ 4) เป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ ใฝ่ หาความรู ้
อยูเ่ สมอ 5) รักและศรัทธาในวิชาชีพครู 6) เป็ นผูม้ ีภาวะผูน้ าทางวิชาการ 7) ปฏิบตั ิตามนโยบายต่าง ๆ
ของหน่วยงาน และ ด้านที่ 3 ด้านสังคมพหุ วฒั นธรรม ซึ่ งประกอบไปด้วย 5 คุณลักษณะย่อย ซึ่ งได้แก่
1) มีความสามารถด้านการใช้ภาษา การสื่ อสาร 2) มีความสามารถที่ จะเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม 3) เป็ นผูร้ อบรู ้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทันสมัยทันเหตุการณ์ 4) มีความคิดและแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 5) มีความสามารถในการบริ หารจัดการ
คุณลักษณะของครู ในศตวรรษที่ 21 ควรเชื่ อมโยงกับการส่ งเสริ มด้านวิชาการ และด้าน
วิชาชีพ ในด้านวิชาการ ดาเนิ นการโดยการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรรายวิชา สาหรับวิชาชี พ
สามารถสอดแทรกได้ในรายวิชาตามหลักสู ตร และสามารถบูรณาการกับกิจกรรม โครงการที่สถาบัน
จัดให้กบั นิสิต
จากการสังเคราะห์กระบวนการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พของสถาบันผลิตครู ในประเทศไทย
ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ
ศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น คณะศึ ก ษาศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลัย บู ร พา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโ รฒ คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิ ลปากร และ คณะศึ กษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถสรุ ปได้ว่า การจัดประสบการณ์วิชาชี พ สามารถแบ่งระยะการส่ งเสริ ม
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คุณลักษณะทั้ง 3 ด้าน โดยแบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ 1) ระยะก่อนฝึ กประสบการณ์ 2) ระยะฝึ กประสบการณ์
และ 3) ระยะการประเมินผล โดยช่วงก่อนฝึ กประสบการณ์ เป็ นช่วงของการดาเนิ นการเป็ นไปตาม
โครงสร้างหลักสูตรของนิ สิตแต่ละสาขาวิชา ตลอดจนการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มประสบการณ์วิชาชี พ
ที่ จดั ให้สาหรับนิ สิตครู โดยลักษณะของการจัดกิ จกรรมจะเป็ นการส่ งเสริ มคุณลักษณะของนิ สิตครู
ที่พึงประสงค์ ทั้งเป็ นการส่ งเสริ มด้านความรู ้ และการส่ งเสริ มคุณลักษณะเฉพาะของคนที่จะไปเป็ นครู
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม หรื อตามเป้ าหมายของแต่ละชั้นปี ผ่านกิจกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ
รวมทั้งการออกสังเกตจากสภาพโรงเรี ยนจริ ง โดยมีผเู ้ กี่ยวข้องได้แก่ สถาบันผลิต (อาจารย์นิเทศก์)
โรงเรี ยนร่ วมพัฒนาวิชาชีพ (ครู อาจารย์พี่เลี้ยง) และนิสิตครู ซึ่ งทั้ง 3 ฝ่ าย จะต้องร่ วมมือกันเพื่อให้การ
ดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุตามเป้ าหมายที่ กาหนด โดยแต่ละสถาบันมีการกาหนดบทบาท หน้าที่
และสัดส่ วนในการประเมินผลการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ สาหรับระยะการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ
จะแบ่งช่วงของการดาเนินกิจกรรมในระยะของการฝึ กประสบการณ์ คือ
1. กิจกรรมก่อนออกฝึ กประสบการณ์ โดยเป็ นการจัดโครงการปฐมนิ เทศนิ สิตก่อนจะออก
ฝึ กประสบการณ์ ซึ่ งเป็ นการสร้างความเข้าใจแก่นิสิต ครู พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ถึงบทบาทหน้าที่
ของแต่ละฝ่ าย
2. กิจกรรมระหว่างฝึ กประสบการณ์ เป็ นการติดตาม รับทราบปั ญหา อุปสรรคที่ นิสิตพบ
และหาทางแก้ไขหรื อปรับปรุ งก่อนที่นิสิตจะกลับไปฝึ กประสบการณ์ต่อ ช่วงนี้ อาจจะเป็ นการติดตาม
งานหรื อ โครงการที่ รั บ มอบหมาย อาทิ งานวิ จัย ในชั้นเรี ย นที่ นิสิ ต ต้อ งส่ งรายงานความก้า วหน้า
ตลอดจนแนวทางการดาเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการฝึ กประสบการณ์
3. กิ จกรรมหลังฝึ กประสบการณ์ เป็ นกิ จกรรมเพื่อการสะท้อน สรุ ปประสบการณ์ที่นิสิต
ได้รับและเรี ยนรู ้จากการลงมือปฏิบตั ิ
การจัดประสบการณ์วิชาชี พครู จะได้รับความสาเร็ จได้ตอ้ งได้รับความร่ วมมือจาก 3 ฝ่ าย
ได้แก่ สถาบันผลิ ต โรงเรี ยนพัฒ นาวิชาชี พ ครู และนิ สิ ตครู แนวคิ ดหนึ่ งที่ สามารถนามาใช้ในการ
ดาเนินการได้ คือ แนวคิดทฤษฎีทวิปริ ทศั น์ “ทฤษฎีทวิปริ ทศั น์” (Hybridity Theory) เป็ นทฤษฎีที่เสนอ
โดยนักวิจารณ์แนวโพสต์โคโลเนี ยลที่ชื่อบาบา (Bhabha, 1990) บาบา ได้อธิ บายว่า ทฤษฎีทวิปริ ทศั น์
(Hybridity Theory) เป็ นช่องว่างที่อยู่ตรงกลางระหว่างการผสมกันที่สามารถเรี ยกว่า พื้นที่ที่ 3 (Third
space concept) ที่ แก้ปัญหาการแทนที่และการต่อรองทางด้านวัฒนธรรม จอห์นสัน และริ ชาร์ ดสัน
(Johnson and Richardson, 2012) อธิ บายว่า ทฤษฎีทวิปริ ทศั น์ของบาบา นั้น มีการนามาถกเถียงในวง
นักวิชาการ อาทิ โรเบิร์ต ยัง (Robert Young) และสจ๊วต ฮอล์ล (Stuart Hall) จนในที่สุดก็ยอมรับว่า
การอธิ บายและให้ค วามหมายโดยบาบา นั้นเป็ นที่ เ ข้า ใจได้จ นเป็ นที่ ย อมรั บใช้ในที่ สุ ด ไซเนอร์
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
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(Zeichner, 2010) ได้อธิ บายเพิ่มเติมว่า ทฤษฎีทวิปริ ทศั น์ เป็ นทฤษฎีที่ปฏิเสธสิ่ งที่มีสองส่ วน อาทิ การ
ฝึ กหัดและความรู ้ ทางวิชาการ หรื อ ทฤษฎี กบั การปฏิ บตั ิ แต่ ท้ งั สองสิ่ งมี ความเกี่ ยวข้องผสมผสาน
ซึ่ งเป็ นแนวทางใหม่ โดยถูกนามาใช้ในด้านการศึกษา รวมทั้งการฝึ กหัดครู ซึ่ งเจนนี่ ราโมเน่ (Jenni
Ramone, 2010) ได้อธิ บายเพิ่มเติ มว่า ภาพที่ แสดงถึงพื้ นที่ ที่ เรี ยกว่าทวิปริ ทศั น์ ได้แก่ ขั้นบันได
(Stairwell) คือจุดเชื่ อมต่อระหว่าง พื้นที่ 2 พื้นที่ ที่อยู่ตรงกันข้ามกัน เช่น บนกับล่าง หรื อซ้ายกับขวา
และเมื่อสองสิ่ งมีการผสานความเชื่อมต่อกันจนเป็ นสิ่ งเดียวกัน เรี ยกสิ่ งที่เกิดขึ้นว่าทวิปริ ทศั น์ หรื อการ
ผสานสิ่ งสองสิ่ งที่ มีความเกี่ ยวเนื่ องกันจนเกิ ดสิ่ งใหม่ข้ ึ น ซึ่ งพื้นที่ ที่ก่อให้เกิ ดสิ่ งใหม่ เกิ ดขึ้ นได้บน
พื้นที่ ที่เปิ ดกว้างสาหรับการเจรจา ต่อรองหาข้อสรุ ปร่ วมกัน จนได้สิ่งใหม่ใช้ร่วมกัน เป็ นที่ ยอมรั บ
ร่ วมกัน
การดาเนิ นงานที่อยู่บนฐานการผสานสิ่ งสองสิ่ งที่ต่างกัน หรื อแยกออกจากกันเข้าด้วยกัน
และทั้งสองสิ่ งนั้น มีความเกี่ยวข้อง และเอื้อซึ่ งกันและกัน สาหรับการเปิ ดพื้นที่การเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
เพื่อให้เกิดสิ่ งใหม่หรื อประสบการณ์ใหม่ร่วมกัน พื้นที่หรื อช่องว่างนี้ เรี ยกว่าพื้นที่ที่สาม โดยมีความ
เชื่ยมโยงซึ่ งกันและกัน ดังที่ Levy (2008) สรุ ปไว้ ดังภาพที่ 1
Third Space

First Space

Second Space
Third Space

First Space

Second Space
Third Space

First Space

Second Space

ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงของ Hybridity theory และ Third space concept
ที่มา: Levy (2008)
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การประยุกต์ ใช้ สาหรับการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
ทฤษฎี ทวิปริ ทศั น์ที่แสดงความสัมพันธ์เชื่ อมโยงสิ่ งสองสิ่ งที่ มีความเกี่ ยวข้องกันและเอื้ อ
ซึ่ งกันและกัน สาหรั บเปิ ดพื้ นที่ การเรี ยนรู ้ร่วมกันทาให้เกิ ดสิ่ งใหม่ หรื อประสบการณ์ ใหม่ร่วมกัน
สามารถนามาประยุกต์ใช้สาหรั บการผลิ ตและพัฒนาวิชาชี พครู ซึ่ งมี นักการศึ กษาหลายท่ านนามา
ประยุกต์ใช้ ดังเช่น
ไซเนอร์ (Zeichner, 2010) ได้นาทฤษฎีทวิปริ ทศั น์ มาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการจัด
ประสบการณ์วิชาชี พครู ให้กบั มหาวิทยาลัยวิสคอนซิ น ก่อนจะนาแนวทางดังกล่าวไปเป็ นต้นแบบใน
การผลิตครู ให้กบั สถาบันการครุ ศึกษาของมลรัฐวิสคอนซิ ล และมลรัฐวอชิ งตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
โดยมีการศึกษาในพื้นที่การเรี ยนรู ้ใหม่ ที่เรี ยกว่า พื้นที่ที่สาม
อลิเซี ย เลวิส (Elicia Lewis, 2012: 31-36) ได้นาแนวคิ ดพื้นที่ที่สาม ไปใช้เป็ นเทคนิ ควิธี
สาหรั บการลดช่ องว่างระหว่างการนาภาคทฤษฎี ไปสู่ การปฏิ บตั ิ ในกระบวนการฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พครู ในมหาวิทยาลัยอีสท์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่ งมีการดาเนิ นงานลักษณะหุ ้นส่ วนความ
ร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรี ยน (University-school partnership) สาหรับนิ สิตโปรแกรม
Initial Teacher Education มีปัญหาของการไม่สามารถเชื่ อมต่อระหว่างการนาทฤษฎีไปใช้ ซึ่ งรู ปแบบ
ที่ใช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั ไม่สอดคล้องกันกับสิ่ งที่เกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ส่ งผลให้เส้นของการ
ฝึ กประสบการณ์ของนิสิต (Lines of responsibility for training) ไม่มีความชัดเจน ทาให้ตอ้ งมีการปรับ
โครงสร้างการฝึ กประสบการณ์ในโรงเรี ยนของนิ สิต เพื่อที่จะผลิตครู ให้มีความโดดเด่น (Outstanding
teacher) ซึ่ งการนาแนวคิ ดพื้นที่ ที่สามไปใช้พบว่า เป็ นวิธีการที่ มีประโยชน์ที่ช่วยให้นิสิตสามารถ
เชื่ อมโยงการนาภาคทฤษฎี ไปใช้ นอกจากนี้ ยังส่ งเสริ มเจตคติ ดา้ นบวก ระหว่างการทางานร่ วมกัน
ในบทบาทของครู พี่เลี้ยงกับอาจารย์มหาวิทยาลัย ในลักษณะการส่ งเสริ มด้านวิชาการซึ่ งกันและกัน
โดยในมหาวิทยาลัยอาจารย์จะทาหน้าที่ ลกั ษณะ University tutor คื อนอกจากจะทาหน้าที่ สอนให้
ความรู ้ แก่ นิสิต แล้ว ยังต้องออกนิ เทศติ ดตามการปฏิ บตั ิ การสอนของนิ สิต ร่ วมกับครู พี่เลี้ ยง และ
ร่ วมกันวางแผนสาหรั บการกาหนด กากับบทบาทหน้าที่ ของนิ สิตฝึ กประสบการณ์ ในโรงเรี ยนด้วย
ส่ วนครู พี่เลี้ยงมีหน้าที่ดูแลและให้การชี้แนะแก่นิสิตให้ดาเนินการฝึ กประสบการณ์เป็ นไปตามแนวทาง
ที่ร่วมกันกาหนดไว้ เรี ยกว่า School mentor
จากการศึกษาทฤษฎีทวิปริ ทศั น์ และการเรี ยนรู ้ในพื้นที่ที่สามทั้งด้านแนวคิด และแนวทาง
การประยุกต์ใช้ แสดงให้เห็นว่าการผสานต่อระหว่างภาคทฤษฎี (Space 1) และการฝึ กประสบการณ์
(Space 2) ในพื้นที่ที่สาม (Third space) คือ พื้นที่เปิ ดเพื่อการเรี ยนรู ้โดยความร่ วมมือทั้งสามฝ่ าย ได้แก่
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
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สถาบันผลิต โรงเรี ยนร่ วมพัฒนาวิชาชีพ และนิสิตครู เพื่อก่อให้เกิดสิ่ งใหม่คือ นิสิตครู ซ่ ึ งมีคุณลักษณะ
ครู ในศตวรรษที่ 21
สุ พรทิ พย์ ธนภัทรโชติ วตั และคณะ (2558) ได้ทาการวิจัยรู ปแบบการจัดประสบการณ์
วิชาชีพครู เพื่อส่ งเสริ มคุณลักษณะครู ในศตวรรษที่ 21 การทางานที่ เรี ยกว่าพลังสามประสาน หรื อการ
ประยุกต์ทฤษฎีทวิปริ ทศั น์กบั การเรี ยนรู ้ในพื้นที่ที่สามในการจัดประสบการณ์วิชาชี พครู เพื่อส่ งเสริ ม
คุณลักษณะครู ในศตวรรษที่ 21 ดังภาพที่ 2
Third Space พืน้ ที่ที่สาม พืน้ ที่
ผสานความร่ วมมือของ 3 ฝ่ าย
สถาบันผลิต โรงเรียนฝึ ก
First Space ทฤษฎี ประสบการณ์ และนิสิตครู เพือ่
ด้ านความรู้ การทาแผนการ
ก่ อให้ เกิดสิ่ งใหม่
สอนจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยในชั้นเรียน

ครู ใน
ศตวรรษที่ 21

Second Space
(การฝึ กประสบการณ์ )

บทบาทผู้ช่วยครู ครู
ผู้ช่วย และนิสิตครู

ภาพที่ 2 การประยุกต์ทฤษฎีทวิปริ ทศั น์กบั การเรี ยนรู ้ในพื้นที่ที่สามในการจัดประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อส่ งเสริ มคุณลักษณะครู ในศตวรรษที่ 21
ที่มา: สุ พรทิพย์ ธนภัทรโชติวตั (2557)
ฉะนั้น การทบทวนกระบวนการผลิตและพัฒนาครู ให้สอดรับกับความต้องการในอนาคต
การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการผลิตและพัฒนาครู ในประเทศชั้นนา การทบทวนกระบวนการผลิตครู
ในปัจจุบนั ของไทย การศึกษาทฤษฎีทวิปริ ทศั น์ การเรี ยนรู ้ในพื้นที่ที่สามทั้งแนวคิด และแนวทางการ
ประยุกต์ใช้ ตลอดจนงานวิจยั ที่ มีการประยุกต์ทฤษฎี ทวิปริ ทศั น์กบั การเรี ยนรู ้ ในพื้นที่ ที่สามในการ
จัดประสบการณ์วิชาชี พครู แสดงให้เห็นว่า การผสานต่อระหว่างภาคทฤษฎี (Space 1) และการฝึ ก
ประสบการณ์ (Space 2) ในพื้นที่ที่สาม (Third space) คือ พื้นที่เปิ ดเพื่อการเรี ยนรู ้โดยความร่ วมมือ
ทั้งสามฝ่ ายได้แก่ สถาบันผลิต โรงเรี ยนร่ วมพัฒนาวิชาชี พ และนิ สิตครู เพื่อก่อให้เกิดสิ่ งใหม่ร่วมกัน
นั่นคื อ ครู คุณ ภาพ อาจสรุ ป ได้ว่า การนาแนวคิ ด การทางานที่ เ รี ย กว่า พลังสามประสาน หรื อการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี ทวิปริ ทศั น์ กับการเรี ยนรู ้ ในพื้นที่ ที่สาม ไปใช้ในการจัดประสบการณ์วิชาชี พครู
เป็ นอีกแนวทางหนึ่ งที่สถาบันผลิตครู สามารถนาไปประยุกต์ใช้ หรื อปรับให้เหมาะสมกับบริ บทของ
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แต่ละสถาบัน โดยมีเป้ าหมายเดียวกันคือส่ งเสริ มและบ่มเพาะคุณลักษณะของนิ สิตครู ให้ออกไปเป็ น
บัณฑิตครู ที่มีคุณภาพและเป็ นครู วิชาชีพที่มีคุณลักษณะของครู ในศตวรรษที่ 21
ข้ อเสนอแนะ
สถาบันผลิตครู ควรให้ความสาคัญต่อกระบวนการผลิตเพิ่มมากขึ้น คือในช่วงที่นิสิตกาลัง
ศึกษา ด้วยวิธีการผสานความร่ วมมือจากสามฝ่ าย ได้แก่ สถาบันผลิต โรงเรี ยนร่ วมพัฒนาวิชาชี พครู
และนิ สิตครู ตั้งแต่แรกเริ่ ม โดยสามารถผนวกรวมกับกิจกรรมที่ ส่งเสริ มคุณลักษณะความเป็ นครู โดย
เน้นให้นิสิตได้ลงมือปฏิบตั ิ ภายใต้ความดูแลของอาจารย์นิเทศ และอาจารย์พี่เลี้ยง
การประยุกต์ใช้แนวคิดทวิปริ ทศั น์และการเรี ยนรู ้ในพื้นที่ที่สามสามารถกระทาได้ในช่วงที่
คณะ/สถาบัน จัดกิ จกรรม ตั้งแต่การปฐมนิ เทศ มัชฌิมนิ เทศ และปั จฉิ มนิ เทศ เพื่อความต่อเนื่ องและ
สามารถร่ วมกาหนดบทบาท ตลอดจนวางแผนความร่ วมมื อเพื่ อพัฒนาคุ ณลักษณะครู ได้อย่างเป็ น
รู ปธรรม
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