
สอนอยา่งมือชั้นครู  :11. ท างานร่วมกบัผูช่้วยสอน 

บนัทึกชุด “สอนอยา่งมือชั้นครู” ๓๔ ตอน ชุดน้ี    ตีความจากหนงัสือ Teaching at Its Best : A 
Research-Based Resource for College Instructors   เขียนโดย Linda B. Nilson    ซ่ึงเป็นฉบบัพิมพป์รับปรุงคร้ังท่ี 
๓    ผมขอเสนอใหอ้าจารยใ์นสถาบนัการศึกษาไทยทุกคน หาหนงัสือเล่มน้ีอ่านเอง     เพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์    
เพราะหากติดตามอ่านจากบนัทึกใน บลอ็ก ของผม    ซ่ึงลงสปัดาห์ละตอน จะใชเ้วลากวา่คร่ึงปี    และการอ่าน
บนัทึกของผมจะแตกต่างจากการอ่านฉบบัแปล หรืออ่านจากตน้ฉบบัโดยตรง    เพราะบนัทึกของผมเขียนแบบ
ตีความ    ไม่ไดค้รอบคลุมสาระทั้งหมดในหนงัสือ 

ตอนท่ี๑๑ น้ี ตีความจาก Part Two : Managing Your Courses    มี ๕ บท    ตอนท่ี ๑๑ ตีความจากบทท่ี 
10. Course Coordination Between Faculty and Teaching Assistants      

สรุปไดว้า่อาจารยผ์ูส้อนตอ้งเตรียมผูช่้วยสอนล่วงหนา้    และมีการประชุมทบทวนส่ิงท่ีท าไปแลว้ และ
เตรียมการล่วงหนา้ทุกสปัดาห์    กิจกรรมน้ีจะค่อยๆ เปล่ียนความสมัพนัธ์แบบหวัหนา้งานกบัลูกนอ้ง    ไปเป็น
ความสมัพนัธ์แบบพ่ีเล้ียงกบัผูอ้ยูใ่นอุปถมัภ ์  

 

อุดมศึกษาอเมริกนัใช ้TA (Teaching Assistant) เป็นปกติวสิยั   ต่างจากของไทย ท่ีหากมีก็เป็นเร่ืองพิเศษ    
คือยงัไม่บรรจุเขา้ไวใ้นระบบของมหาวทิยาลยั    การมีผูช่้วยสอน เป็นทั้งการแบ่งเบาภาระ  และเป็นทั้งความ 
รับผิดชอบของอาจารย ์   ท่ีจะตอ้งจดัระบบความสมัพนัธ์และท างานเป็นทีมกบัผูช่้วยอยา่งราบร่ืน    เกิดการเรียนรู้
ท่ีมีคุณภาพของนกัศึกษา     หรือจริงๆ แลว้เกิดการเรียนรู้สามฝ่าย คือนกัศึกษา  ผูช่้วยสอน  และ อาจารย ์   การ
จดัการท่ีดี จะช่วยใหเ้กิดสภาพ win – win – win  

ทีมงานของอาจารยแ์ละผูช่้วยสอนมีผลงานท่ีดีภายใตห้ลกัการสากลดา้นความสมัพนัธ์เชิงวชิาชีพ  คือ
หลกัการ เคารพซ่ึงกนัและกนั (respect),  ไวเ้น้ือเช่ือใจต่อกนั (trust),  ร่วมมือ (cooperation),  และ ส่ือสาร 
(communication) กนั 

ต่อไปน้ีเป็นค าแนะน า ในภาคปฏิบติั  เพ่ือช่วยใหค้วามสมัพนัธ์ดงักล่าว บรรลุผล 

 

การเตรียมตัว : ทบทวนรายวิชา และก าหนดบทบาท 

การก าหนดตวัผูช่้วยสอนตอ้งท าแต่เน่ินๆ    ก่อนเร่ิมเปิดเทอมนานพอสมควร    นานพอท่ีจะเตรียม 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาจารยก์บัผูช่้วยสอน   และเตรียมพฒันาสมรรถนะท่ีตอ้งการของผูช่้วยสอน    

แมใ้นมหาวทิยาลยัไทย ระบบผูช่้วยสอนยงัใชก้นันอ้ยมาก    แต่น่าจะเดาไดว้า่ จะขยายตวัข้ึนเร่ือยๆ    
แต่หนงัสือก็ยงับอกวา่  ในสหรัฐอเมริกาเอง ก็มีอาจารยเ์พียงส่วนนอ้ยท่ีโชคดี มีผูช่้วยสอน     ประเด็นส าคญัท่ีสุด 
ส าหรับอาจารยก็์คือ  อาจารย ์(ไม่ใช่ผูช่้วยสอน) ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบรายวชิา และเหตุการณ์ รวมทั้งผลท่ีเกิดข้ึน 
ทั้งหมด  

อาจารยมี์หนา้ท่ีแนะน า (supervise) ผูช่้วยสอนโดย มอบหมายงานหรือหนา้ท่ี  สอนวธีิท างาน  
ตรวจสอบคุณภาพของการท างาน  และใหค้  าแนะน าป้อนกลบั ใหท้ างานไดคุ้ณภาพดียิง่ข้ึน   

http://cft.vanderbilt.edu/files/Teaching-at-its-best.pdf
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แต่ในบางสถานการณ์ อาจารยต์อ้งเขม้งวดจริงจงั  คลา้ยเป็นหวัหนา้ 

ประชุมซักซ้อมงาน 

- อยา่งนอ้ย ๒ - ๓ วนั ก่อนเปิดเทอม  
- บอกใหรู้้เง่ือนไข หรือกติกาในการจา้งงาน    ย  ้าเร่ืองการคุกคามทางเพศ (sexual harassment)    

ความลบัของประวติันกัศึกษา   และการปฏิบติัตามมาตรการความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ  
- แจกเอกสารขอ้ก าหนดรายวชิา    แลว้กล่าวย  ้าวตัถุประสงคข์องรายวชิา    การจดัการภาพรวม  

และก าหนดการต่างๆ    ระบุนโยบายการทดสอบและการใหเ้กรด รวมทั้งขั้นตอนการร้องเรียน    
แมว้า่ผูช่้วยสอนจะไม่ไดรั้บผิดชอบก็ตาม  

- ระบุบทบาทท่ีชดัเจนของผูช่้วยสอน   ระบุความรับผดิชอบ    ใหรู้้วา่อาจารยค์าดหวงัอะไรจาก 
ผูช่้วยสอน    และนกัศึกษาคาดหวงัอะไร    รวมทั้งบอกชดัเจนวา่ผูช่้วยสอนคาดหวงัอะไรไดบ้า้ง 
จากอาจารย ์   จะใหดี้ เขียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรใหช้ดัเจน 

- หนา้ท่ีของผูช่้วยสอนไดแ้ก่  ช่วยเตรียมการสอน  ช่วยเตรียมคุมหอ้งปฏิบติัการ  น าการอภิปราย  
ด าเนินการรายการทบทวนบทเรียน  เขา้ฟังการบรรยาย  เขา้ฟังการบรรยายโดยนกัวชิาการ รับ
เชิญ  ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน  ช่วยเตรียมโจทยก์ารบา้นหรือช้ินงานใหน้กัศึกษา ฝึก
ท า และด าเนินการตรวจใหค้ะแนน    ช่วยงานระหวา่งการทดสอบ การตรวจผลสอบ การให้
คะแนน การค านวณเกรด    และการท างานในช่วงเวลาใหน้กัศึกษามาขอค าปรึกษา (office hour)   

เขาแนะน าใหแ้บ่งงานระหวา่งอาจารยก์บัผูช่้วยใหเ้หมาะสม เป็นธรรม และไดผ้ลงานท่ีดี    และบอกวา่ 
มีผลการวจิยัในสหรัฐอเมริกา วา่ผูช่้วยมือใหม่ท างานไดผ้ลดีกวา่ผูช่้วยมือเก่า     เพราะผูช่้วยมือใหม่เอาใจใส่งาน 
มากกวา่     ส่วนผูช่้วยมือเก่ามวัแต่เอาใจใส่รักษาต าแหน่ง และมุ่งใหน้กัศึกษารัก  

หากชั้นเรียนใหญ่  และมีผูช่้วยสอนจ านวนมาก    ควรตั้งหวัหนา้ผูช่้วยสอน ท าหนา้ท่ีส่ือสาร 
ประสานงานระหวา่ง อาจารยก์บัผูช่้วยทั้งหมด  และประสานงานระหวา่งผูช่้วยดว้ยกนั    หวัหนา้ผูช่้วยสอนน้ี 
น่าจะเลือกคนท่ีมีทกัษะดา้นการส่ือสารและปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี    ไม่ใช่เลือกผูอ้าวโุส   

เพ่ือใหภ้าระงานของผูช่้วยสอนสอดคลอ้งกบัการจา้งงาน    อาจารยต์อ้งประเมินและท าความตกลง 
จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ ท่ีผูช่้วยจะตอ้งท างาน 

 

ในระหว่างภาคเรียน :  ประชุมสม ่าเสมอ และให้ค าแนะน าป้อนกลบั 

ในระหวา่งการท างาน อาจารยก์บัผูช่้วยสอนตอ้งส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผยต่อกนั และอยา่งสม ่าเสมอ    
เพ่ือใหปั้ญหาในชั้นเรียนไดรั้บการแกไ้ขทนัท่วงที     

วธีิการท่ีดีคือ จดัการประชุมผูช่้วยสอนอยา่งสม ่าเสมอทุกสปัดาห์    โดยมีวาระการประชุมหลกัคือ  ท า
ความเขา้ใจเน้ือหาในช่วงต่อไป   ท าความเขา้ใจบทบาทของผูช่้วยสอน   และวางแผนประเมินผลการเรียน ของ
นกัศึกษา   

 

ท าความเข้าใจเน้ือหา 



หลกัการคือ อาจารยต์อ้งมัน่ใจวา่ผูช่้วยสอนมีพ้ืนความรู้เพียงพอและแม่นย  าในวชิาท่ีท าหนา้ท่ีช่วยสอน 
โดยการช่วยติวนกัศึกษา    ดงันั้นจึงควรก าหนดใหผู้ช่้วยตอ้งเขา้ฟังการบรรยาย    หรือถา้ไม่ก าหนด ก็ตอ้งแจก 
บนัทึกค าบรรยายใหผู้ช่้วยไปอ่าน    

ผูช่้วยสอนตอ้งอ่านและท าความเขา้ใจสาระ และกิจกรรมท่ีตนจะตอ้งดูแลรับผิดชอบในช่วงสปัดาห์ 
ถดัไป   โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่วนท่ีนกัศึกษามกัจะมีปัญหา และซกัซอ้มวธีิการแกปั้ญหากบัอาจารยไ์วอ้ยา่งดี    
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การดูแลหอ้งปฏิบติัการ    และการรักษาความปลอดภยั    ผูช่้วยสอนมีหนา้ท่ีตั้งค  าถาม เก่ียวกบั
ปัญหาหรือสถานการณ์ความทา้ทายท่ีตนจะตอ้งเผชิญ เพื่อใหอ้าจารยใ์หค้  าแนะน า    ส าหรับน าไปใช ้ในการ
ปฏิบติังาน 

ผูช่้วยสอนท่ีเตรียมตวัดี ยอ่มมีผลงานดี 

 

เตรียมแผนการสอนของผู้ช่วยสอน 

ค าถามถดัไปคือ ผูช่้วยสอนจะแสดงบทบาทอยา่งไร    จึงจะช่วยใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้จากกิจกรรมท่ี 
นกัศึกษาปฏิบติั    มีค  าถามท่ีจะปรึกษาหารือกนัมากมาย  เช่น จะเร่ิมตน้ชัว่โมงอยา่งไร    เร่ิมดว้ยการสอบยอ่ย 
(quiz) ดีไหม    หรือจะจดักิจกรรมอุ่นเคร่ือง  โดยใหน้กัศึกษาเขียนขอ้สรุปจากเอกสารท่ีไดรั้บมอบหมายใหอ่้าน  
จากการทดลอง  หรือจากการบรรยายคร้ังท่ีผา่นมา  

ผูช่้วยสอนควรตั้งค  าถามอะไร  ถามอะไรก่อนอะไรหลงั    ควรเขียนค าถามบนกระดาน  ฉายข้ึนเคร่ือง 
ฉาย  หรือแจกเป็นกระดาษ    ควรแจกค าถามล่วงหนา้ เพ่ือใหน้กัศึกษาใชเ้ป็นเคร่ืองน าทางการเรียน หรือไม่     

ในการปรึกษาหารือกนัเร่ืองการตรวจการบา้น    ควรใหน้กัศึกษาออกไปเขียนค าตอบท่ีกระดานไหม    
ผูช่้วยอาจารยค์วรเตรียมโจทยใ์หม่ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุมกนัท าโจทยห์รือไม่    ควรจดักระบวนการเลียนแบบ 
สถานการณ์  ท ากิจกรรม role play เพ่ือตรึงความสนใจของนกัศึกษาหรือไม่     

หากจะมีการทบทวนก่อนสอบ  มีค  าถามใดบา้งท่ีมีประโยชน์    ควรใหน้กัศึกษาตอบอยา่งไร    เช่นให้
แต่ละคนเขียนค าตอบ   หรือใหท้ างานเป็นกลุ่มยอ่ยเพ่ือตกลงเคา้โครงของค าตอบร่วมกนั    หรือจะใหมี้การเล่น
เกมวชิาการ    ค  าแนะน าท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ผูช่้วยสอนตอ้งไม่ท าหนา้ท่ีใหค้  าตอบเสียเอง    ตอ้งใหน้กัศึกษาเป็นผูคิ้ด 
หรือฝึกซอ้มการคิดหาค าตอบร่วมกนั  

โดยนยัน้ี การประชุมผูช่้วยสอนประจ าสปัดาห์จะกลายเป็นการสมัมนาวา่ดว้ยวธีิการสอนส าหรับ ผูช่้วย
สอน   และจะเป็นเวลาท่ีผูช่้วยสอนไดเ้รียนรู้มากมาย 

เวลาติวของผูช่้วยสอน ไม่ไดมี้เป้าหมายเพ่ือใหน้กัศึกษาเรียนสาระใหม่    แต่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให ้
นกัศึกษาไดเ้รียนรู้สาระจากการฟังการบรรยาย แบบรู้จริง    โดยการเอาสาระนั้นๆ มาทดลองใชง้าน    โดย
อภิปรายแลกเปล่ียนกบัเพ่ือน  เอามาใชต้อบโจทย ์หรือแกไ้ขปัญหา    ผมตีความวา่ ตามท่ีเสนอในหนงัสือน้ี 
อาจารยเ์ป็นผูส้อน ใหน้กัศึกษาเรียนแบบรับถ่ายทอด (passive learning)     ตามดว้ยกิจกรรมประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
เพ่ือใหเ้กิด active learning    ส่วนหลงัน้ีรับผิดชอบโดยผูช่้วยสอน  



การประชุมประจ าสปัดาห์ควรท าหนา้ท่ีเป็นวง AAR (After Action Review)  ของทีมผูช่้วยสอน และ
อาจารย ์   วา่จากประสบการณ์ในสปัดาห์ท่ีผา่นมา วธีิการใดบา้งท่ีไดผ้ลดี เพราะอะไร    และวธีิการใด ท่ีใชไ้ม่
ไดผ้ล เพราะอะไร 

 

เตรียมประเมนิผลการเรียนของนกัศึกษา 

การประเมินผลการเรียนของนกัศึกษามี ๒ ส่วน    ส่วนแรกเป็นการประเมินร่วมกนัวา่การเรียนรู้ 
ด าเนินการไปไดดี้ตามแผนหรือไม่    ผมเรียกส่วนน้ีวา่ “การประเมินเพื่อพฒันา” (formative assessment)    โดย
ประเมินจากการบา้น  การตั้งค  าถามในชั้นเรียน  การทดสอบยอ่ยๆ   การมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในชั้นเรียน  การ
สอบถามนกัศึกษา   และจากการสงัเกตทัว่ๆ ไป    เม่ือรวบรวมส่วนท่ีนกัศึกษายงัอ่อน  ก็จะไดป้ระเด็นส าหรับ 
ทบทวน ก่อนจะเดินหนา้สอนสาระวชิาตอนต่อไป 

ผูช่้วยสอนมีโอกาสคลุกคลีใกลชิ้ดกบันกัศึกษามากกวา่อาจารย ์   ก็จะไดรั้บรู้ทุกขสุ์ขของนกัศึกษา     
โดยเฉพาะตวันกัศึกษาท่ีมีปัญหาหนกั  ไม่วา่ดา้นการเรียนหรือดา้นจิตใจ    ก็จะไดช่้วยแนะน าใหไ้ปขอ ความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีโดยตรง  

ส่วนท่ีสองของการประเมินผลการเรียนของนกัศึกษา คือการวางแผนจดัการสอบ    ทั้งอาจารย ์และ
ผูช่้วยสอน มีหนา้ท่ีช่วยกนัออกขอ้สอบ และตรวจทานขอ้สอบ   

 

หนา้ท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงของอาจารยใ์นระหวา่งภาคเรียน    คือหาเวลาไปนัง่สงัเกตการณ์หลงัหอ้งติว    
แลว้น าประสบการณ์นั้นมาท า AAR   หรือ feedback แก่ผูช่้วยสอนคนนั้น    เป็นการท าหนา้ท่ี โคช้ ใหแ้ก่ ผูช่้วย
สอน    เพ่ือช่วยใหผู้ช่้วยสอนไดเ้รียนรู้และปรับตวั     ถือเป็นการใหบ้ริการรับใชท่ี้อาจารยใ์หแ้ก่ผูช่้วยสอน 

 

จากการจัดการสู่การเป็นพีเ่ลีย้งทางวชิาการ 

ในท่ีสุด อาจารยก็์จะค่อยๆ เปล่ียนสภาพจากหวัหนา้งาน (supervisor)  กลายเป็นพ่ีเล้ียง (mentor) ของ
ผูช่้วยสอน   ท าหนา้ท่ีสนบัสนุนเสน้ทางกา้วหนา้ใหโ้ดยปริยาย   นัน่คือ ในเสน้ทางการท างานร่วมกนั ระหวา่ง
อาจารยก์บัผูช่้วยสอน  ความสมัพนัธ์จะค่อยๆ เปล่ียนไป เป็น พ่ีเล้ียง กบัผูอ้ยูใ่นความอุปถมัภ ์(proté gé )       มีส่วน
ท่ีเพ่ิมข้ึนจากงานช่วยสอน คือส่วนของการเรียนรู้และพฒันาดา้นวชิาชีพ    ท่ีอาจารยพ่ี์เล้ียง นอกจาก ท าหนา้ท่ี
แบบอยา่งท่ีดี (role model) แลว้    ยงัช่วยใหไ้ดท้ าความรู้จกัวชิาชีพนั้นๆ   และไดฝึ้กทกัษะวชิาชีพ    ยามท่ี 
proté gé  มีมรสุมชีวติ  mentor ก็จะช่วยรับฟัง ปลอบโยน และมีเร่ืองราวของการเผชิญปัญหา ท่ีคลา้ยคลึงกนัใน
อดีตของตนเอง หรือของผูอ่ื้นมาเล่า เพ่ือช้ีใหเ้ห็นวา่ปัญหานั้น มีทางแกไ้ขเยยีวยา    ตอ้งอยา่หมดหวงั หมดควา
มานะอดทน   

ความสมัพนัธ์ของการเป็นพ่ีเล้ียงทางวชิาการ เป็นความสมัพนัธ์สองทาง    คือฝ่าย proté gé  ก็ตอ้งมีความ
ตอ้งการเรียนรู้และพฒันาตนเองดว้ย    โดยท่ีจะตอ้งน าขอ้แนะน าไปปฏิบติัและปรับปรุงตนเอง  



ในทางบวก mentor และ proté gé  จะกระตุน้แรงบนัดาลใจซ่ึงกนัและกนั    หนงัสือไดใ้หค้  าแนะน า 
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง mentor และ proté gé  ไวเ้ป็นขอ้ๆ    ผมขอแนะน าใหอ้าจารยข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก 
อ่านรายละเอียดตอนทา้ยบทท่ี ๑๐ ในหนงัสือเล่มน้ี  

วจิารณ์ พานิช 

๑๑ ส.ค. ๕๗ 
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