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บทนํา (Introduction)
ึ ษามาแลว้ ซึ่ง
แมว้ า่ ผูอ
็ งจะมีพ้ ืนฐานทางดา้ นการศก
้ า่ นคูม
่ น แตก
่ ค
่ ีพ้ ืนฐานเรื่ อง Scrum มากอ
่ ือเลม
่ นี้ อาจจะไมม
ึ ษาเขา้ มารวมกัน Scrum เป็ นรู ปแบบในการพัฒนาและ
eduScrum เป็ นการเอาเรื่ อง Scrum และการศก
พัฒนาผลิตภัณฑท
้ น ในวงการ IT มีการนําเอา Scrum ไปพัฒนาซอฟตแ์ วร์ แลว้ วงการการ
์ ่ีมีลักษณะซั บซอ
ึ ษาและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ก็นําเอา Scrum ไปเป็ นรู ปแบบในการเรี ยนและการทาํ งาน
ศก
ึ ษามาระยะหนึ่ งแลว้ ถึงแมว้ า่ ผลลัพธท
ทีมงาน eduScrum ไดท
้ าํ การทดลองนําเอา Scrum มาใชใ้ นวงการศก
์ ่ี
้ เป็ นสิง่ ที่จะสามารถทาํ นายไดล
้ มาตา่ ง
เกิดขึ้นในโรงเรี ยนนัน
้ ว่ งหน้า แตว่ า่ กระบวนการที่จะไดผ
้ ลลัพธเ์ หลา่ นัน
ึ ษาจึงเหมือนกับการพัฒนา Software ที่มีความซั บซอ
หากที่เราไมส
้ น
่ ามารถที่จะทาํ นายลว่ งหน้าไดเ้ ลย การศก
ึ ษา จากทฤษฎีของ
ทีม eduScrum ไดร้ ั บแรงบันดาลใจในการนําเอา Scrum ไปทดลองในระบบการศก
้
อ
Scrum ทังสามข
้ ที่บอกวา่ การทาํ งานในรู ปแบบนี้ ตอ
้ งการความโปร่งใส การตรวจสอบได้ และการปรับเปลี่ยน
ไปพร้อม ๆ กับการที่เรามีสมาชิกของทีมที่บริ หารจัดการตัวเองได้
eduScrum เป็ นกระบวนการที่ไดถ
้ ูกหลาย ๆ ภาคสว่ นชว่ ยกันสร้างขึ้นมา ที่ทาํ ให้นักเรี ยนเกิดความผิดชอบตอ่
งาน การบา้ นและกระบวนการเรี ยนรู้ ของตนเอง ไมม
้ งทาํ อะไร ตอ
้ งทาํ
่ ีใครมาบอกให้พวกเขาวา่ พวกเขาจะตอ
่
อยา่ งไร แมแ
่ น้าทีของครู ตอ
้ งมาบอกวา่ พวกเขาตอ
้ งทาํ อะไรบา้ ง นักเรี ยนจะไดร้ ั บผิดชอบจุดนี้
้ ตก
่ ารบา้ นก็ไมใ่ ชห
กันเอง เมื่อคุณอยูใ่ นบรรยากาศการเรี ยนแบบ eduScrum คุณจะไดร้ ั บรู้ ถึงพลังงานของการมีสว่ นร่วมและ
ความรับผิดชอบจากตัวนักเรี ยนเอง
จากหนังสือเรื่ อง Drive: The surprising truth about what motivates us ของ Dan Pink หลาย ๆ คน
เมื่อไดร้ ั บงานที่มีความซั บซอ
้ นและทา้ ทายมากยิง่ ขึ้นไมส
้ ดว้ ยแรงจูงใจจากภายนอกไมว่ า่ จะ
่ ามารถที่จะถูกกระตุน
้ จะสร้างแรงจูงใจจากภายในของ
เป็ นรางวัล ผลตอบแทน เงิน หรื อการลงโทษได้ จากงานวิจัยพบวา่ คนเหลา่ นัน
พวกเขาเองเมื่อพวกเขาไดร้ ั บโอกาส ไดค
้ วามอิสระ และไดบ
้ ริ หารจัดการตนเอง นี่ คือสิง่ ที่ทาํ ให้เห็นชั ดวา่ หากเรา
้
จะสร้างคนระดับมืออาชีพ (Professionals) ในยุกตศ
้ งรู้ วา่ การที่เราจะสร้างแรงกระตุน
้ นัน
์ ตวรรษที่ 21 เราตอ
ึ ษา นักวิจัยทางดา้ นการศก
ึ ษา Edward Deci และ
ตอ
้ งทาํ ให้แตกตา่ งไปจากวิธีเดิม ๆ ในสว่ นของภาคการศก
Richard Ryan ไดพ
้ บวา่ นักเรี ยนจะสร้างแรงกระตุน
้ จากภายในของพวกเขาเองหากพวกเขาไดก
้ าํ หนดการ
่
่
่
เรี ยนและเป็ นเจา้ ของกระบวนการการเรี ยนรู้ ของพวกเขาเอง นี คือสิงที eduScrum และกลุม
่ คนที่กาํ ลังทาํ เรื่ องนี้
พยายามสร้างสิง่ เหลา่ นี้ ให้เกิดขึ้น พวกเราชว่ ยเหลือให้นักเรี ยนไดม
้ ีความอิสระ ไดเ้ รี ยนรู้ สร้างเป้าหมาย และ
พื้นที่วา่ งทางความคิดในการเรี ยนรู้ ของพวกเขาเอง
คูม
้ าํ eduScrum ให้สาํ เร็จไปดว้ ยดี โดยมีเป้าหมายคือ
่ ือนี้ ประกอบไปดว้ ยปัจจัยพื้นฐานที่ควรมีเพื่อที่จะไดท
่
่
่
้
้
ทาํ ให้เรื องนี เป็ นเรื องทีเขา้ ใจงา่ ย คูม
้ เสนอแนะจากนักเรี ยนที่เขา้ มาชว่ ยกัน
่ ือเลม
่ นี ผา่ นการทดลองเพื่อให้ไดร้ ั บขอ
สร้างโครงสร้างการเรี ยนรู้ เพื่อที่จะไดท
้ อ
้ าํ การปรับปรุ งให้ดียงิ่ ขึ้นตอ่ ไป ผูท
้ งทาํ ตาม
้ ่ีจะนําเอา eduScrum ไปใชต
้
้
คูม
้ ูกตัดออกไปถือวา่ การเรี ยนการสอนนันไมใ่ ช่ eduScrum รู ปแบบการเรี ยนรู้
่ ือนี ทุกอยา่ ง ถา้ มีสว่ นใดไดถ
แบบ eduScrum ไมซ
้ น และไดเ้ สนอแนวทางการพัฒนานักเรี ยนในระดับบุคคล (Personal
่ ั บซ อ
่
ถ
อ
ว
า
เป็
Development) ที ื ่ นสว่ นที่สาํ คัญมากของ eduScrum
วัตถุประสงคข์ องคูม
่ ือ eduScrum (Purpose of the eduScrum Guide)
eduScrum ไดร้ ั บแรงบันดาลใจและพัฒนามาจากคูม
่ ือการทาํ งานแบบ Scrum สาํ หรับสร้างและพัฒนา
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ผลิตภัณฑท
้ นฉบับลา่ สุดปี พ.ศ.2560 ที่ไดร้ ั บการคิดคน
้ โดย Jeff Sutherland และ Ken
์ ่ีมีความซั บซอ
Schwaber
eduScrum เป็ นรู ปแบบในการเรี ยนรู้ สาํ หรับนักเรี ยนที่จะตอ
้ งรับผิดชอบกระบวนการการเรี ยนรู้ ท่ีจะไดร้ ั บมอบ
หมายจากครู ดว้ ยตนเอง คูม
่ ือเลม
่ นี้ อธิบายถึงคาํ จาํ กัดความของ eduScrum โดยจะประกอบไปดว้ ยหน้าที่และ
การประชุมตา่ ง ๆ ผลลัพธท
์ ่ีจะไดจ้ ากการ eduScrum รวมไปถึงกฎกติกาตา่ ง ๆ อีกดว้ ย
eduScrum ยึดเอาการเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยนเป็ นศูนยก์ ลาง เชน
่ การเรี ยนที่ดีกวา่ เดิม การเรี ยนที่ไดร้ ั บความร่วมมือ
่
มากขึ้นกวา่ เดิม การเรี ยนทีทาํ ให้นักเรี ยนรู้ จักตัวเองมากขึ้นกวา่ เดิม ผลลัพธท
้ ามมาคือ ผูเ้ รี ยนจะมีความ
์ ่ีจะไดต
่
่
รับผิดชอบ ความสนุ กสนานและพลังในการเรี ยนทีดีกวา่ เดิม ทีจะสง่ ผลให้ผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยนที่ดีข้ึนในระยะ
้
เวลาที่สันลง
และยังสง่ ผลให้นักเรี ยนยุกตใ์ หมส
่ ามารถที่จะพัฒนาตนเองไปในแนวทางที่ดีข้ึนเพราะผลลัพธเ์ หลา่
้ ทาํ ให้ผูเ้ รี ยนเกิดความมั่นใจในตนเอง หัวใจสาํ คัญของ eduScrum คือ ผูเ้ รี ยนมีความรู้ สก
ึ วา่ เขาเป็ นเจา้ ของ
นัน
่
การเรี ยนรู้ เพราะพวกเขาสามารถทีจะกาํ หนดกระบวนการการเรี ยนรู้ ไดด
้ ว้ ยตนเอง
้ แตย่ ั ง
eduScrum ไมไ่ ดท
้ าํ ให้เกิดเฉพาะการพัฒนาให้นักเรี ยนกลายเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในระดับมืออาชีพเทา่ นัน
พัฒนาทักษะหลาย ๆ ดา้ นรวมไปถึงการทาํ งานร่วมกับผูอ
้ ่ืนอีกดว้ ย
ภาพรวมของ eduScrum (eduScrum Overview)
eduScrum คือรู ปแบบในการเรี ยนรู้ ท่ีครู และนักเรี ยนใชส
้ าํ หรับการเรี ยนรู้ เรื่ องที่ซับซอ
้ นหรื อปัญหาที่ทา้ ทาย
เพื่อให้เกิดผลลัพธส
์ ูงสุดตามวัตถุประสงคข์ องการเรี ยนในแนวทางที่มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
eduScrum มีลักษณะดังนี้
-

ไมซ
้ น
่ ั บซ อ
เขา้ ใจงา่ ย
แตย่ ากที่จะนําไปใชไ้ ดอ
้ ยา่ งชาํ นาญ

้ และตอ
ใน eduScrum จะบอกวา่ ทาํ ไมตอ
้ งทาํ สิง่ นัน
้ งทาํ อะไรบา้ ง แตไ่ มไ่ ดก
้ ลา่ วถึงวา่ จะตอ
้ งทาํ อยา่ งไร
eduScrum ไมไ่ ดบ
้ อนเด็ก แต่ eduScrum เป็ นเพียงรู ปแบบในการ
้ อกกระบวนการหรื อเทคนิ คที่จะเอาไวส
เรี ยนการสอนที่ผูน
้ ามารถนําเอากระบวนการหรื อเทคนิ คในการเรี ยนการสอนที่มีอยูม
้ ําไปใชส
่ ากมายมาใชร้ ่วมกับ
eduScrum ได้ โดยที่ให้นักเรี ยนไดม
้ ีโอกาสตัดสินใจเองวา่ เขาอยากจะมีวธิ ีการเรี ยนรู้ แบบไหน ครู ควรมี
่
่
Agile Mindset (แนวคิดทีปรับเปลียนไปอยา่ งรวดเร็วตามขอ
้ เสนอแนะที่ไดจ้ ากนักเรี ยน) นักเรี ยนมีหน้าที่ใน
้ แลว้ eduScrum ยัง
การจัดการและทาํ งานของตนเองภายในเวลาและวัตถุประสงคท
้ าํ หนดไว้ นอกจากนัน
์ ่ ี ไดก
่
ให้ความสาํ คัญกับการปรับปรุ งวิธีการเรี ยนรู้ อยา่ งตอ่ เนื อง ผา่ นกระบวนการทบทวน ทาํ ให้เกิดการตรวจสอบ การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการและเทคนิ คในการเรี ยนรู้ ตา่ ง ๆ จะทาํ ให้ไดข้ อ
้ มูลที่มีประโยขน์ท่ีสามารถนําไปวางแผน
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และเลือกวิธีการเรี ยนรู้ ในครัง้ ถัดไปได้ ซึ่งยอ่ มสง่ ผลให้นักเรี ยนไดพ
้ ั ฒนาตนเอง
้ ให้เน้นคุณภาพในการเรี ยน (ที่รวมถึงหัวขอ
การนําเอา eduScrum ไปใชน
้ ัน
้ การเรี ยนรู้ ความร่วมมือและการ
่
ึ
พัฒนาตนเองของนักเรี ยน) เมือนักเรี ยนมีความรู้ สกวา่ ตัวเองเป็ นเจา้ ของการเรี ยนรู้ ของตนเองทาํ ให้พวกเขาเกิด
ความภาคภูมิใจในคุณภาพงานของตนเอง ยิง่ เมื่อมีการทาํ ให้เกิดการปรับปรุ งการเรี ยนรู้ อยา่ งตอ่ เนื่ องก็จะทาํ ให้
เกิดคุณภาพของการเรี ยนรู้ ท่ีดีข้ึนไปอีก การที่จะทาํ ให้เกิดสิง่ นี้ ขึ้นมาไดก
็ อ
้ ต
้ งมีการทาํ การดูผลงานที่นักเรี ยนทาํ
้ เราจะดูวา่ นักเรี ยนไดท
ออกมาและทบทวนวิธีการเรี ยนรู้ ตา่ ง ๆ โดยที่เวลาดูผลงานของนักเรี ยนนัน
้ าํ อะไรเสร็จไป
้ มีคุณภาพอยา่ งไร นักเรี ยนแตล่ ะ
แลว้ บา้ ง ในสว่ นของการทบทวนวิธีการเรี ยนรู้ เราจะดูวา่ สิง่ ที่นักเรี ยนทาํ เสร็จนัน
่ ขึ้นมาบา้ ง และรวมไปถึงการพัฒนาในระดับของทีมดว้ ย
คนมีการพัฒนาตนเองในดา้ นตา่ ง ๆ อะไรเพิม
รู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบ eduScrum (eduScrum Framework)
eduScrum มีลักษณะใกลเ้ คียงกับการทาํ งานในรู ปแบบ Scrum ที่ประกอบไปดว้ ยทีมนักเรี ยนรู้ บทบาทตา่ งๆ
การประชุม ผลลัพธแ
์ ละกฎกติการในการเรี ยนรู้ ในแตล่ ะสว่ นที่อยูใ่ นการเรี ยนรู้ แบบนี้ มีจุดประสงคท
์ ่ีเฉพาะ
เจาะจงและมีความสาํ คัญที่จะทาํ ให้ eduScrum เกิดขึ้นไดจ้ ริ งและประสบผลสาํ เร็จในเวลาตอ่ มา ผูน
้ ําเอา
้ ตอ
eduScrum ไปใชอ
้ าจจะไมพ
้ ง
่ บกลยุทธท
์ ่ีชัดเจนเฉพาะเจาจงวา่ จะสามารถทาํ ให้ eduScrum ให้สาํ เร็จนัน
ทาํ อยา่ งไรบา้ ง
ทฤษฎีของ eduScrum (eduScrum Theory)
eduScrum มีทฤษฎีเหมือนกับ Scrum คือ Empirical Process Control คือกระบวนการเรี ยนรู้ จากการ
ลงมือทาํ จริ งแลว้ มีการปรับปรุ งการเรี ยนรู้ ให้ดีข้ึนจากตัวแปรตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวา่ งการเรี ยนรู้ โดยที่
eduScrum จะมีวงรอบของกระบวนการเรี ยนรู้ ท่ีสัน้ แตจ่ ะทาํ ให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพของการเรี ยนรู้ ข้ึน
เรื่ อย ๆ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนบรรลุวัตถุประสงคข์ องการเรี ยนรู้ และสามารถกาํ จัดความเสี่ยงตา่ ง ๆ ระหวา่ งการเรี ยนรู้ ให้
เร็วยิง่ ขึ้นอีกดว้ ย โดยที่ Empirical Process Control มีหลักการสามขอ
้ คือ คือ ความโปร่งใส การตรวจสอบ
และการปรับเปลี่ยนได้

ความโปร่งใส (Transparency)
ประเด็นสาํ คัญตา่ ง ๆ ของกระบวนการเรี ยนรู้ ตอ
้ งถูกทาํ ให้เห็นอยา่ งชั ดเจนกับผูท
้ งรับผิดชอบกับผลลัพธข์ อง
้ ่ ี ตอ
้ ผูท
้ เกิดขึ้นไดน
การเรี ยนรู้ การที่จะทาํ ให้ความโปร่งใสนัน
้ ัน
้ ่ีอยูใ่ นกระบวนการการเรี ยนรู้ ควรที่จะ
-

พูดภาษาเดียวกัน
มีความเขา้ ใจตรงกันในความหมายของคาํ วา่ Definition of Ready หมายถึงวา่ ครู นักเรี ยนทุกคนที่
อยูใ่ นทีมเดียวกันเขา้ ใจตรงกันวา่ จะเรี ยนรู้ จะทาํ งานดว้ ยกันอยา่ งไรให้ผูเ้ รี ยนสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคแ์ ละเป้าหมายที่ไดก
้ าํ หนดไว้

้ เกิดจาก
eduScrum จะโฟกัสวา่ นักเรี ยนไดส
้ ร้างผลลัพธท
์ ่ีดีอะไรให้เกิดขึ้นบา้ ง ซึ่งผลลัพธท
์ ่ีถูกสร้างขึ้นมานัน
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้ การเรี ยนรู้ แบบ
การความสามารถ การพัฒนาสว่ นตัวและการให้ความร่วมมือจากนักเรี ยนรู้ แตล่ ะคน ดังนัน
eduScrum สง่ เสริ มให้เกิดความโปร่งใสของขอ
้ มูล สิง่ นี้ ทาํ ให้นักเรี ยนตัดสินใจในสิง่ ตา่ งๆ ไดถ
้ ูกตอ
้ งมากยิง่ ขึ้น
และขณะเดียวกันก็สร้างผลลัพธจ์ ากการเรี ยนรู้ ท่ีดีอีกดว้ ย
การตรวจสอบได้ หรื อ Review (Inspection)
ผูท
้ ่ีนําเอา eduScrum ไปใชใ้ นกระบวนการเรี ยนรู้ ตอ
้ งตรวจสอบบอ่ ย ๆ วา่ สิง่ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรี ยนรู้
้ ต
้ ั ตถุประสงคไ์ วต
แบบนี้ สง่ ผลที่ดีท่ีทาํ ให้เกิดผลตามที่ไดต
้ ั งแต
้ ั งว
่ อนแรกไหม เพราะการตรวจสอบทาํ ให้เราพบ
่
ตัวแปรตา่ ง ๆ ทีทาํ ให้เราไมไ่ ดผ
้ ลตามวัตถุประสงค์ แตก
่ ารตรวจสอบไมค
่ วรทาํ บอ่ ยจนเกินไปจนสง่ ผลกระทบตอ่
่
้
การเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยน การตรวจสอบจะมีประสิทธิภาพเมือถูกทาํ ขึนอยา่ งระมัดระวังระหวา่ งนักเรี ยนและครู ใน
ห้องเรี ยนหรื อในห้องทดลอง
การปรับเปลี่ยน (Adaptation)
้ ้ การวางแผนงาน
เมื่อนักเรี ยนและครู ไดพ
้ บวา่ มีประเด็นบางอยา่ งที่ไมท
่ าํ ให้เกิดการเรี ยนรู้ ตามวัตถุประสงคท
์ ่ีตังไว
ในครัง้ ถัดไปหรื อสิง่ ที่กาํ ลังทาํ อยูร่ ะหวา่ งการเรี ยนรู้ ควรไดร้ ั บการปรับเปลี่ยน ซึ่งการปรับเปลี่ยนนี้ ควรทาํ ให้เร็ว
ที่สุดเพื่อไมใ่ ห้สง่ ผลเสียตอ่ กระบวนการการเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยนในอนาคต
ใน eduScrum มี 6 กิจกรรมหรื อจะเรี ยกวา่ การประชุมก็ได้ คือ
-

้ ม (Team Formation)
การจัดตังที
ประชุมวางแผนการเรี ยน (Sprint Planning Meeting)
การรายงานความคืบหน้าประจาํ วัน (Standup)
ประชุมดูผลของงาน (Sprint Review)
ประชุมทบทวนวิธีการเรี ยนรู้ (Sprint Retrospective)
การสะทอ
้ นการเรี ยนรู้ สว่ นบุคคล (Personal Reflection)

ทีมของ eduScrum (The eduScrum Team)
ในทีม eduScrum ประกอบไปดว้ ย 3 บทบาท คือ Product Owner, eduScrum Master และสมาชิก
ของทีม โดยที่ครู มีบทบาทเป็ น Product Onwer และ ระยะแรก ๆ ของการเรี ยนรู้ ครู ทาํ หน้าที่เป็ น
eduScrum Master ดว้ ย โดยมีนักเรี ยนทาํ หน้าที่เป็ นสมาชิกของทีม ซึ่งในภายหลังครู จะแบง่ บางบทบาทของ
้ วา่ กัปตันของทีม สมาชิก
การเป็ น eduScrum Master ให้นักเรี ยนชว่ ยดูให้ดว้ ย โดยจะเรี ยกนักเรี ยนคนนัน
ของทีมจะประกอบไปดว้ ยนักเรี ยน 4 - 6 คน
นักเรี ยนแตล่ ะคนมีความสามารถที่จะบริ หารจัดการตัวเองได้ นักเรี ยนไดม
้ ีโอกาสเลือกวา่ เขาจะเรี ยนรู้ แบบไหน
่
ดว้ ยวิธีการอะไรกันเอง สมาชิกของทีมก็ประกอบไปดว้ ยนักเรี ยนทีมีความถนัดหลากหลายดา้ น เมื่อนักเรี ยนได้
้ ้ นมาจากทักษะและนิ สัย
ทาํ งานร่วมกันทาํ ให้ประสบความสาํ เร็จในการเรี ยนรู้ โดยที่สมาชิกของทีมอาจจะจัดตังขึ
ของแตล่ ะคนที่แตกตา่ งกัน ทีมจะตอ
็ ามารถที่จะนําเอาความรู้
้ งรับผิดชอบผลของการเรี ยนรู้ ของกลุม
่ ส
่ ตัวเอง แตก
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จากกลุม
้ ั บทีมของตนเองได้ นั่นทาํ ให้เกิดความมือระหวา่ งกันขึ้นมาระหวา่ งทีม แตล่ ะทีมใน
่ อื่น ๆ มาใชก
ึ ปลอดภัย ความ
eduScrum ถูกสร้างขึ้นมาภายใตแ
้ นวคิดของการมีความอิสระ ความร่วมไมร้ ่วมมือ ความรู้ สก
คิดสร้างสรรค์ การกระตุน
้ และผลลัพธท
์ ่ีดีของการเรี ยนรู้
นักเรี ยนที่เป็ นสมาชิกของทีมมีหน้าที่สร้างผลของการเรี ยนรู้ หรื อจะเรี ยกวา่ ผลิตภัณฑท
์ ่ีไดจ้ ากการเรี ยนรู้ ของ
นักเรี ยนก็ได้ นักเรี ยนเปิ ดโอกาสให้ตัวเองไดร้ ั บขอ
้ ารเรี ยนรู้ ของตนเอง
้ เสนอแนะ ขอ
้ ทบทวนเพื่อนําไปปรับแกก
้ ้
ให้เกิดผลลัพธท
์ ่ีตังไว
์ ่ีดีท่ีสุดและบรรลุตามวัตถุประสงคท
ครู (The teacher)
ครู รับหน้าที่ 2 บทบาท คือเป็ นทัง้ Product Owner และ eduScrum Master (บทบาทหลังนี้ จะมีการมอบ
หมายให้กับนักเรี ยนที่เป็ นกัปตันของทีมในภายหลัง) โดยที่ครู รับผิดชอบในการสร้างวัตถุประสงคข์ องการเรี ยน
การทดสอบ การเฝ้าติดตามกระบวนการเรี ยนรู้ ตาม eduScrum รวมไปเป็ นผูอ
้ าํ นวยความสะดวก
่
(Facilitator) ในการเรี ยนให้นักเรี ยนดว้ ย เชน
่ หาผูเ้ ชียวชาญในหัวขอ
้ ตา่ ง ๆ คอยตอบคาํ ถามและหาขอ
้ มูลและ
ตัวอยา่ งมาอา้ งอิง ครู ยังมีหน้าที่สร้างบรรยากาศให้เกิดความร่วมมือในการทาํ งานระหวา่ งทีมของนักเรี ยนซึ่งอาจ
้
ยน
จะตอ
้ งใชว้ ธิ ีการที่แตกตา่ งไปจากเดิมเพื่อให้เกิดความร่วมมือไปทั่วทังโรงเรี
โดยที่ครู ทาํ หน้าที่
1.
2.
3.
4.

้
บอกในสิง่ ที่นักเรี ยนตอ
้ งเรี ยนและเหตุผลวา่ ทาํ ไมตอ
้ งเรี ยนสิง่ นัน
เฝ้าติดตามและพัฒนาคุณภาพของผลลัพธข์ องการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน
ทาํ การวัดผลการเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยนและดูแลการพัฒนาการของนักเรี ยนแตล่ ะคน
ครู ยังทาํ หน้าที่อีกหลายบทบาทเชน
่ เป็ นเหมือน ผูส
้ อน โคช้ และคนที่ให้ความชว่ ยเหลือนักเรี ยนเมื่อ
นักเรี ยนมีปัญหาในการเรี ยนรู้

้
1. บอกในสิง่ ที่นักเรี ยนตอ
้ งเรี ยนและเหตุผลวา่ ทาํ ไมตอ
้ งเรี ยนสิง่ นัน
้ ครู จึงมีหน้าที่วัดผลการเรี ยนรู้ ของ
ึ ษาของนักเรี ยนมากที่สุด ดังนัน
ครู เป็ นผูท
้ ่ีใกลช้ ิดกับผลลัพธท
์ างการศก
นักเรี ยน เชน
่ ผลสอบยอ่ ย ผลสอบปลายภาคเรี ยน แลว้ นํามาแปลผลการเรี ยนรู้ ครู ยังมีหน้าที่ทาํ ให้มั่นใจไดว้ า่ ทุก
คนที่มีสว่ นเกี่ยวขอ
้ งกับการเรี ยนของนักเรี ยนไดร้ ั บความพึงพอใจ คือ นักเรี ยน ผูป
้ กครอง ผูบ
้ ริ หาร และคณะผู้
ตรวจสอบ
นี่ จึงเป็ นเหตุผลวา่ ทาํ ไมครู และนักเรี ยนตอ
้ งพูดคุยร่วมกันวา่ นักเรี ยนตอ
้ งเรี ยนอะไรและทาํ ไมนักเรี ยนตอ
้ งเรี ยน
้ ๆ และเพื่อให้สงิ่ ที่ไดจ้ ากการเรี ยนรู้ เป็ นไปอยา่ งมีคุณภาพ ครู ตอ
สิง่ นัน
้ งกาํ หนดเกณฑก
์ ารวัดผลที่น่าพอใจ
้ า่ ํ หรื อสิง่ ที่คาดหวังในการนําเสนองานของ
(Celebration Criteria) ให้นักเรี ยนรู้ ลว่ งหน้าเชน
่ ผลคะแนนขันต
นักเรี ยน
2. เฝ้าติดตามและพัฒนาคุณภาพของผลลัพธข์ องการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน
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้ ครู เป็ นคนที่คอยตรวจผลการทดสอบและพัฒนา
นอกเหนื อจากที่ครู เป็ นผูก
้ าํ หนดวา่ นักเรี ยนตอ
้ งเรี ยนรู้ อะไรนัน
คุณภาพของผลการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน โดยกาํ หนดครู เป็ นคนกาํ หนดเกณฑก
์ ารวัดผลที่น่าพอใจ (Celebration
Criteria)
Celebration Criteria (เกณฑก
์ ารวัดผลที่น่าพอใจ)
ในการตรวจสอบคุณภาพการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนครู จะมีเกณฑก
์ ารวัดผลที่น่าพอใจ (Celebration Criteria) และ

้ ก
ครู จะบอกนักเรี ยนไวต
้ ั งแต
่ อ
่ นเริ่ มการเรี ยน เกณฑก
์ ารวัดผลที่น่าพอใจ (Celebration Criteria) อาจจะอยู ่
ในรู ปแบบของสิง่ ที่จะตอ
้ งทาํ ในการทดสอบ รู ปแบบและขอบเขตของการนําเสนองาน รวมไปถึงวันกาํ หนดสง่ ผล
งานของนักเรี ยน โดยนักเรี ยนมีหน้าที่สร้างผลงานการเรี ยนรู้ ให้ไดต
้ ามเกณฑว์ ั ดผลที่น่าพอใจ (Celebration
Criteria) นักเรี ยนชว่ ยกันคิดวา่ จะเรี ยนอยา่ งไร จะสร้างผลงานอยา่ งให้ให้ไดต
้ ามเกณฑท
์ ่ีกาํ หนด และนักเรี ยนก็
่ เกณฑก
สามารถที่จะเพิม
์ ารวัดผลที่น่าพอใจ (Celebration Criteria) เขา้ ไปในโปรเจ็คหรื อผลิตภัณฑท
์ ่ีตัวเอง
ไดเ้ ชน
่ กัน
3. ทาํ การวัดผลการเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยนและดูแลการพัฒนาการของนักเรี ยนแตล่ ะคน
ครู เป็ นคนทาํ การวัดผลการเรี ยนรู้ และการพัฒนาระดับบุคคลของนักเรี ยน โดยที่ครู จะทาํ การทดสอบในระดับ
บุคคล (การสอบ การเขียนบรรยาย การนําเสนอ หรื อโปรเจ็ค) และทดสอบในระดับทีม อาจจะให้ทีมตอ
้ งทาํ งานที่
ไดร้ ั บมอบหมายร่วมกัน
โดยที่ครู ตอ
้ งทาํ สิง่ เหลา่ นี้ ให้กับนักเรี ยน
- อธิบายถึงการเรี ยนรู้ แบบ eduScrum กอ
้ ของการเรี ยน
่ นที่จะเริ่ มตน
้ ั ตถุประสงคข์ องการเรี ยน
- ตังว
- กาํ หนดเกณฑว์ ั ดผลที่น่าพอใจ (Celebration Criteria)
- อาํ นวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ ให้กับนักเรี ยน เชน
่ เอกสารอา้ งอิงตา่ ง ๆ
- ทาํ ให้กระบวนการเรี ยนรู้ eduScrum เกิดขึ้นไดจ้ ริ ง
้ ดประสงคข์ องการเรี ยนรู้ ให้สอดคลอ
ถา้ นักเรี ยนตอ
้ งกับเนื้ อหา
้ งทาํ โปรเจ็คในวิชาเรี ยน นักเรี ยนสามารถที่จะตังจุ
ของบทเรี ยนไดเ้ อง นักเรี ยนยังสามารถที่จะกาํ หนดเองไดว้ า่ พวกเขาจะเรี ยนอะไร ทาํ ไมตอ
้ งเรี ยน และจะเรี ยน
่
่
้
้ ้ ในกรณี นีครู กย็ ั งคงเป็ นคนกาํ หนดเกณฑว์ ั ดผลทีน่าพอใจ (Celebration
อยา่ งไรให้ไดต
้ ามจุดประสงคท
์ ีตังไว
้ ้ าหมายหรื อความสาํ เร็จที่ตนเองไดเ้ ชน
Criteria) แตอ่ ยา่ งไรก็ตามนักเรี ยนก็สามารถที่จะตังเป
่ กัน
ครู ยังทาํ หน้าที่เป็ นโคช้ และคนที่คอยชว่ ยเหลือนักเรี ยนในดา้ นตา่ ง ๆ ครู ยังคอยชว่ ยขยายการเรี ยนรู้ แบบ
eduScrum ที่ถูกวิธีอีกดว้ ย โดยที่ครู
- อธิบายวา่ eduScrum คืออะไร มีความสาํ คัญอยา่ งไร และการเรี ยนรู้ แบบนี้ ทาํ ให้เกิดขึ้นไดอ
้ ยา่ งไร
่
- ชว่ ยทาํ ให้เกิดการจัดทีมทีมีประสิทธิภาพในการเรี ยนรู้
- ทาํ ให้เกิดกระบวนการการเรี ยนรู้ ตามกฎ กติกาของ eduScrum
่ เติม ยกตัวอยา่ งประกอบหรื อให้คาํ แนะนํากับนักเรี ยน
- ในบางครัง้ อาจจะตอ
้ งมีการอธิบายเพิม
- สร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ ให้เกิดความสนุ กสนาน พลังของการเรี ยนและการให้ความร่วมมือในการ
เรี ยนรู้ (บทบาทนี้ สามารถมอบหมายให้กัปตันของทีมนักเรี ยนทาํ ตอ่ ไดใ้ นภายหลัง)
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-

ชว่ ยปกป้องทีมไมใ่ ห้เกิดการรบกวนกระบวนการในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน (บทบาทนี้ สามารถมอบ
หมายให้กัปตันของทีมนักเรี ยนทาํ ตอ่ ไดใ้ นภายหลัง)
สง่ เสริ มให้นักเรี ยนไดแ
้ กไ้ ขปัญหาไดเ้ องอยา่ งรวดเร็ว แตถ
่ า้ ปัญหาใดที่ใหญเ่ กินกวา่ ที่นักเรี ยนจะ
สามารถแกไ้ ขไดเ้ องครู กม
็ ีหน้าที่เป็ นผูแ
้ กไ้ ขให้ (บทบาทนี้ สามารถมอบหมายให้กัปตันของทีมนักเรี ยนทาํ
ตอ่ ไดใ้ นภายหลัง)

นอกจากนี้ ครู ยังมีหน้าที่โคช้ และสอนงานกัปตันของทีมเพื่อให้กัปตันสามารถทาํ งานบางอยา่ งแทนครู ได้ ครู สง่
เสริ มให้เกิดความร่วมมือระหวา่ งนักเรี ยน นั่นจะทาํ ให้นักเรี ยนเกิดการเรี ยนจากความสาํ เร็จหรื อความลม
้ เหลว
ของกันและกันได้
ทีมของนักเรี ยน (The student team)
ทีมเรี ยนรู้ ประกอบไปดว้ ยนักเรี ยนที่จะทาํ งานดว้ ยกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคข์ องการเรี ยนรู้ และผา่ นเกณฑ์
วัดผลที่น่าพอใจ (Celebration Criteria) ร่วมกัน
ครู ให้คาํ แนะนําการเรี ยนแบบ eduScrum และให้อาํ นาจในการจัดการงานของตนเองแกน
่ ั กเรี ยน การทาํ แบบนี้
ทาํ ให้นักเรี ยนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรี ยนเป็ นอยา่ งดี รวมไปถึงทาํ ให้มีประสบการณ์ในการเรี ยนรู้
้ จะสามารถทาํ งานได้
และการพัฒนาตนเองในทางที่ดีอีกดว้ ย (การที่คนเราเป็ นคนมีประสิทธิผลแสดงวา่ คน ๆ นัน
้ จะสามารถที่จะทาํ งานไดอ
ตามผลลัพธท
้ ยา่ งรวดเร็ว
์ ่ีกาํ หนด การที่คนเราเป็ นคนมีประสิทธิภาพแสดงวา่ คน ๆ นัน
ไมเ่ สียเวลาไปกับเรื่ องที่ไมเ่ กี่ยวขอ
้ งกับงาน)
ลักษณะของทีมของนักเรี ยน
-

-

นักเรี ยนแตล่ ะคนสามารถบริ หารจัดการตนเองได้ ไมม
้ งเรี ยน
้ ตค
่ ีใครแมแ
่ รู ท่ีจะมาบอกนักเรี ยนวา่ จะตอ
อยา่ งไร ทาํ งานอยา่ งไรให้บรรลุวัตถุประสงคข์ องการเรี ยน
่
ในทีมประกอบไปดว้ ยนักเรี ยนที่มีหลายทักษะที่จาํ เป็ นและทักษะที่อาจจะตอ
้ งปรับปรุ งและเรี ยนรู้ เพิม
เติมเพื่อทาํ ให้ทีมสามารถทาํ งานหรื อเรี ยนรู้ ไดต
้ ั ฒนาทักษะของตนเอง
้ ามวัตถุประสงคท
์ ่ีกาํ หนดและไดพ
อีกดว้ ย
แมว้ า่ สมาชิกชองทีมบางคนอาจจะมีทักษะบางดา้ นที่เฉพาะเจาะจง แตเ่ มื่อมาทาํ งานร่วมกับนักเรี ยนคน
อื่น ๆ ในทีมก็ตอ
้ งรับผิดชอบงานร่วมกันเพื่อสร้างการทาํ งานเป็ นทีม
่ เติมในการเรี ยนรู้
ิ ธิ์ในการตัดสินใจเองวา่ พวกเขาอยากที่จะพัฒนาทักษะดา้ นใดเพิม
นักเรี ยนทุกคนมีสท
สมาชิกของทีมทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความกา้ วหน้าและคุณภาพของการเรี ยนรู้ การทาํ งาน
ของตนเอง โดยเทียบกับเกณฑว์ ั ดผลที่น่าพอใจ (Celebration Criteria) และขอ
้ กาํ หนดในการ
ทาํ งานที่ประกอบไปดว้ ย ขอ
้ ตกลงในคาํ วา่ งานเสร็จ (Definition of Done) และขอ
้ ตกลงในการทาํ งาน
ร่วมกันอยา่ งมีความสุข (Definition of Fun)

ขนาดของทีมนักเรี ยน (Student team size)
จาํ นวนสมาชิกของทีมไมเ่ ล็กไมใ่ หญเ่ กินไป ควรมีสมาชิกอยูร่ ะหวา่ ง 4 - 5 คน ถา้ มีสมาชิกน้อยกวา่ 3 คน ก็อาจ
จะทาํ งานไมไ่ ดเ้ พราะสมาชิกของกลุม
่ มีทักษะในการทาํ งานที่ไมเ่ พียงพอ และมีการปฏิสัมพันธก
์ ั นน้อยเกินไป
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ทาํ ให้นักเรี ยนไมไ่ ดเ้ รี ยนรู้ อะไรจากกันและกัน แตถ
่ า้ หากสมาชิกของกลุม
่ มีสมาชิกเกิน 6 คน นั่นก็จะทาํ ให้เกิด
ความยุง่ ยากในการสื่อสารกันภายในกลุม
่ และกลายเป็ นอุปสรรคในการเรี ยนรู้
กัปตันของทีม (The team captain)
ในทีมทาํ งานของนักเรี ยนจะมีคนหนึ่ งทาํ หน้าที่เป็ นกัปตันของทีมซึ่งกัปตันไมไ่ ดเ้ ป็ นหัวหน้าของทีม นักเรี ยนคนนี้
ก็ยังคงตอ
้ สดงวา่ ตัวเองนั่นมีอาํ นาจเหนื อสมาชิกคนอื่น ๆ
้ งทาํ งานร่วมกันคนอื่น ๆ กัปตันไมม
่ ีตาํ แหน่งนี้ เอาไวแ
ในทีม ทุกคนในทีมมีความเทา่ เทียมกัน
ใน eduScrum กัปตันจะมีหน้าที่รับผิดชอบน้อยกวา่ Scrum Master ในการทาํ งานแบบ Scrum โดยที่ครู
จะทาํ หน้าที่เป็ น eduScrum Master แทนกอ
่ น แตพ
่ อกัปตันเริ่ มมีประสบการณ์ในการเรี ยนแบบ
eduScrum มากขึ้นครู กส
็ ามารถที่จะโอนถา่ ยงานบางสว่ นให้กับกัปตันได้ นั่นก็หมายความวา่ งานบางสว่ นของ
ครู กจ็ ะลดลง
้ เ่ ริ่ มตน
้ กัปตันก็
กัปตันจะถูกเลือกจากครู หรื อสมาชิกนักเรี ยนดว้ ยกันเองก็ไดต
้ ทาํ งานดว้ ยกัน แลว้ หลังจากนัน
้ ั งแต
ิ ธิในการเลือกสมาชิกของกลุม
อาจจะมีสท
่ ตนเองโดยดูความเหมาะสมของสมาชิกในทีมวา่ เมื่อรวมกันแลว้ เขา้ กัน
้ มก็ไมไ่ ดก
ไดไ้ หม มีทักษะเพียงพอหรื อเปลา่ อยา่ งไรก็ตามการจัดตังที
้ าํ หนดแบบนี้ ตายตัวขึ้นอยูก
่ ั บวา่ ทางครู และ
้ มอยา่ งไร
นักเรี ยนจะมีการตกลงการจัดตังที
กัปตันของทีมมีหน้าที่รับผิดชอบ Flap ซึ่งก็คือบอร์ดที่แสดงงาน ผลของการทาํ งาน และขอ
้ ตกลงตา่ ง ๆ ของทีมที่
เห็นไดช้ ั ดเจน เมื่อใครก็ตามอยากดูบอร์ด กัปตันคือคนที่รับผิดชอบในการทาํ ให้บอร์ดมีการอัพเดทอยูต
่ ลอดเวลา
่
่
้
้
อยา่ งไรก็ตามนักเรี ยนทุกคนทีอยูใ่ นทีมมีหน้าทีทาํ ให้การทาํ งานนันเสร็จไปดว้ ยกัน นอกจากนันแลว้ กัปตันก็คอย
ชว่ ยเหลือสมาชิกคนอื่น ๆ ในทีมและครู ให้สามารถการเรี ยนรู้ การทาํ งานเป็ นไปดว้ ยดี
กัปตันของทีมชว่ ยงานครู ในหลาย ๆ ดา้ น รวมไปถึง
-

ทาํ ให้ความคืบหน้าของการทาํ งานของทีมเห็นไดอ
้ ยา่ งชั ดเจนและโปร่งใส
ทาํ ให้บอร์ด Flap พร้อมใชอ
้ ยูต
่ ลอด
ทาํ ให้บอร์ด Flap อัพเดทอยูต
่ ลอด
ชว่ ยจัดทาํ ประชุมตา่ ง ๆ ตามการเรี ยนรู้ แบบ eduScrum เมื่อถูกร้องขอหรื อกาํ หนด

กัปตันชว่ ยเหลือสมาชิกนักเรี ยนของกลุม
่ ตัวเองในหลาย ๆ ดา้ น รวมไปถึง
- ชว่ ยกาํ จัดปัญหาในการเรี ยนรู้ ในการทาํ งานของทีมที่สง่ ผลให้ทีมไมส
่ มารถสร้างความคืบหน้าในการ
ทาํ งานได้
- ทาํ ให้บอร์ด Flap พร้อมใชแ
้ ละอัพเดทอยูต
่ ลอดเวลา
- ชว่ ยทาํ ให้การประชุมตา่ ง ๆ ภายใตก
้ ารเรี ยนรู้ แบบ eduScrum ดาํ เนิ นไปอยา่ งถูกตอ
้ ง
- สร้างให้ทีมเกิดความร่วมมือกันในการเรี ยนรู้ และทาํ งานดว้ ยกัน
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การประชุมตา่ ง ๆ ของ eduScrum (eduScrum Ceremonies)
การเรี ยนรู้ แบบ eduScrum จะมีการประชุมตา่ ง ๆ กาํ หนดไวเ้ พื่อทาํ ให้เกิดความสมา่ ํ เสมอและการคาดการณ์ได้
ระหวา่ งที่มีการเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยน โดยแตล่ ะประชุมจะมีเวลาจาํ กัดที่กาํ หนดไวเ้ พื่อให้มั่นใจวา่ เวลาไดถ
้ ูกใชไ้ ป
อยา่ งมีประสิทธิภาพ
ทุก ๆ การประชุมใน eduScrum เปิ ดโอกาสให้เกิดการทบทวนและปรับแกก
้ ารเรี ยนรู้ และการทาํ งานของ
นักเรี ยน ซึ่งจะทาํ ให้เกิดการเรี ยนรู้ การทาํ งานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบและปรับแกไ้ ด้ ถา้ หากวา่ ไมไ่ ดท
้ าํ การ
ประชุมใดประชุมหนึ่ งนั่นก็อาจจะทาํ ให้เกิดผลลัพธใ์ นทางตรงกันขา้ ม
วงรอบของกระบวนการเรี ยนรู้ (The sprint)
หัวใจของ eduScrum คือ Sprint (สปริ้ นทึ) ที่ประกอบดว้ ยชุดการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่อาจจะมีบทเรี ยนตา่ ง ๆ
จากหนังสือเรี ยนและการทาํ โปรเจ็คร่วมดว้ ย ซึ่งตอ
้ งเป็ นชุดการเรี ยนรู้ ท่ีทาํ ให้นักเรี ยนบรรลุวัตถุประสงคข์ องการ
ึ ษา
เรี ยนของตนเอง Sprint หมายถึงชว่ งระยะเวลาในการเรี ยน นั่นอาจจะหมายถึง ระยะเวลาหนึ่ งเทอมการศก
่
ก็ได้ ซึงก็ไมไ่ ดก
้ าํ หนดตายตัว ครู และนักเรี ยนสามารถที่จะตกลงเรื่ องระยะเวลาของ Sprint ได้
ึ ษาของแตล่ ะโรงเรี ยน โดยพบวา่
Sprint อาจจะมีระยะเวลา 7 สั ปดาห์ โดยขึ้นอยูก
่ ั บระยะเวลาของภาคการศก
หากระยะเวลา Sprint ยาวกวา่ 7 สั ปดาห์ นักเรี ยนก็จะเริ่ มมีความยุง่ ยากในการวางแผนงานลว่ งหน้าและมอง
ความยุง่ ยากที่จะเกิดจากการทาํ งานร่วมกันไมอ่ อก
บางทีมโดยเฉพาะทีมที่เพิง่ จะเริ่ มตน
้ งเรี ยน สิง่ ที่ตนเอง
้ ทาํ งานดว้ ยกันก็จะมีความงงในการวางแผนสิง่ ที่ตนเองตอ
ตอ
้ งทาํ ให้ตลอด Sprint หรื อตลอดระยะเวลา 7 สั ปดาห์ จึงมีขอ
้ แนะนําวา่ ทีมสามารถที่จะวางแผนการเรี ยนรู้
แบบคร่าว ๆ ไวก
้ อ
่ นแลว้ คอ่ ยมาใสร่ ายละเอียดทีหลังได้
้ ม
การเริ่มการเรี ยนรู้ หรื อที่เรี ยกวา่ การเริ่ ม Sprint จะมีการประชุมที่เรี ยกวา่ Sprint Planning และการจัดตังที
โดยที่สมาชิกของทีมจะตอ
้ งคิดกันเองวา่ จะเรี ยนรู้ อยา่ งไรเพื่อให้บรรลุประสงคข์ องการเรี ยน
โดยที่ Sprint หรื อระยะเวลาของการเรี ยนรู้ ใน 7 สั ปดาห์ มีกิจกรรมดังนี้
-

้ ม (Team Formation)
ประชุมแผนการเรี ยนรู้ (Sprint Planning) และการจัดตังที
ประชุมรายงานความคืบหน้าประจาํ วัน (Stand up)
การทาํ งานหรื อการเรี ยนรู้ (Sprint)
ประชุมดูผลของงาน (Sprint Review)
ประชุมทบทวนวิธีการเรี ยนรู้ (Sprint Retrospective)
การสะทอ
้ นการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนแตล่ ะคน (Personal Reflection)
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ในระหวา่ ง Sprint
-

สมาชิกของทีมยังเป็ นคนเดิมและจาํ นวนเทา่ เดิม
งานที่มอบหมายให้กับนักเรี ยนไมม
่ ีการเปลี่ยนแปลง

อาจจะมีการพูดคุยตอ่ รองกันระหวา่ งครู และนักเรี ยนในเรื่ องของคุณภาพของงาน คุณภาพของการเรี ยนรู้

ในชว่ งทา้ ยของ Sprint จะมีการตรวจสอบงานที่ทาํ เสร็จสมบูรณ์แลว้ และกาํ หนดแผนพัฒนาปรับปรุ งให้งานดีข้ึน
กวา่ เดิม ซึ่งอาจจะมีการปรับแผนงานดว้ ย (ถา้ จาํ เป็ น) ในระหวา่ ง Sprint ครู ตอ
้ งทาํ การตรวจสอบดว้ ยวา่ ทีมยัง
่
่
คงมีการเรี ยนรู้ และทาํ งานเพือให้ไดผ
้ ลการเรี ยนรู้ ตามทีกาํ หนดหรื อไม่ โดยดูจากแผนภูมิ Run Up และบอร์ด
่
Flap ซึงอาจจะมีการเรี ยกนักเรี ยนเขา้ พบในระหวา่ งนี้ ดว้ ย ในการทาํ งานแบบ Scrum เรามีไอเดียที่วา่ เราตอ
้ ง
่
้
ทาํ การทดสอบ เช็คความเรี ยบร้อยของงานในระหวา่ ง Sprint ซึงเราก็ทาํ แบบนันเหมือนกันใน eduScrum ซึ่ง
ครู จะกาํ ชั บให้นักเรี ยนเช็คงาน เช็คการเรี ยนรู้ ของตนเองกอ
่ นสง่ ให้เรี ยบร้อย นักเรี ยนอาจจะทาํ การตรวจสอบ
่
่
ดว้ ยกันเปลียนกันเลา่ เปลียนกันฟัง ถามคาํ ถามกัน ทาํ เป็ นเกมส ์ หรื อทาํ เป็ นแบบทดสอบก็ได้
เกี่ยวกับ Sprint (About a sprint)
ถา้ มีอะไรเกิดขึ้นในระหวา่ งการเรี ยนรู้ หรื อในระหวา่ ง Sprint สาํ หรับ eduScrum เราสามารถที่จะยกเลิก
่ งานหรื อสิง่ ที่ตอ
่ เติม
Sprint ได้ แตใ่ น Scrum เป็ นเรื่ องที่ไมค
้ งเรี ยนรู้ เขา้ ไปเพิม
้ งเพิม
่ วรทาํ นักเรี ยนอาจจะตอ
่
่
้
เพือให้ผลการเรี ยนรู้ ออกมาไดต
้ ั งแตต
้ ามทีวางแผนไวต
่ อนแรก อยา่ งไรก็ตามการหยุดการเรี ยนรู้ หรื อ Sprint ก็
่
้
่ เติมตอ่ ทุกคนในทีมไปพร้อม ๆ กันหรื อ
อาจจะเป็ นไปไดใ้ นกรณี ทีพิเศษมากๆ เทา่ นัน ครู สามารถที่จะอธิบายเพิม
ทาํ กับนักเรี ยนรายบุคคลก็ได้

ประชุมแผนการเรี ยนรู้ (Sprint planning meeting)
ประชุมวางแผนการเรี ยนหรื อ Sprint Planning จะเริ่ มตน
้ ทาํ Sprint หรื อเริ่ มตน
้ ทาํ ตอนที่เริ่ มตน
้ กอ
่ นการ
่
้
งที
ม
เรี ยนรู้ โดยที Sprint Planning จะประกอบไปดว้ ยสามสว่ นคือ การจัดตั
การบอกวัตถุประสงคก
์ ารเรี ยน
และการวางแผนการทาํ งานหรื อการเรี ยนรู้
้ ม (Team formation)ใน eduScrum จะมีกิจกรรมเพิม
่ ขึ้นอีก 2 กิจกรรม ที่ไมม
การจัดตังที
่ ีในการทาํ งาน
่
่
้ ม โดยทีจะมีการจัดทีมโดยดูคุณภาพและทักษะความสามารถของ
ในรู ปแบบ Scrum หนึ งในนั่นก็คือการจัดตังที
่
้ มีความหลากหลาย ดังนัน
้ ทีม
สมาชิกเพือให้มั่นใจวา่ การเรี ยนรู้ ของทีมจะเป็ นไปดว้ ยดี งานที่นักเรี ยนจะตอ
้ งทาํ นัน
ตอ
้ งประกอบไปดว้ ยสมาชิกที่มีคุณภาพ ความรู้ และทักษะตา่ ง ๆ
การจัดทีมมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
-

คุณภาพของสมาชิกแตล่ ะคนในทีมงานสง่ เสริ มการเรี ยนรู้ ของกันและกัน
มีความหลากหลายทางเพศ
เปลี่ยนสมาชิกภายในทีมไดเ้ มื่อจบงานหรื อโปรเจ็คเดิมแลว้
ไมจ่ ั ดกลุม
่ โดยถือเอาความสั มพันธข์ องความเป็ นเพื่อน
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้ มเริ่ มตน
้ ให้กัปตันเป็ นคน
การจัดตังที
้ จากการที่ครู หรื อนักเรี ยนดว้ ยกันเลือกกัปตันของทีมขึ้นมากอ
่ น แลว้ จากนัน
เลือกสมาชิกในทีมโดยให้ดูความเหมาะสมเรื่ องของ ทักษะ ลักษณะนิ สัยและอื่น ๆ ของสมาชิกในทีมวา่ สามารถที่
จะสามารถทาํ งานร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงคก
์ ารเรี ยนรู้ หรื อไม่ กิจกรรมนี้ ถูกทาํ ขึ้นตอนที่ทาํ Sprint
Planning
วัตถุประสงคข์ องการเรี ยนรู้ (Learning objective)
วัตถุประสงคข์ องการเรี ยนรู้ ชว่ ยทาํ ให้นักเรี ยนสามารถที่ปรับอะไรตา่ ง ๆ ให้สอดคลอ
้ งสง่ มอบงาน
้ งกับสิง่ ที่จะตอ
หรื อการเรี ยนรู้ ของตนเอง โดยที่ครู บอกให้นักเรี ยนรู้ วา่ เมื่อจบ Sprint ครู คาดหวังอะไรจากตัวนักเรี ยน ซึ่ง
วัตถุประสงคข์ องการเรี ยนจะตอ
้ งชี้เฉพาะเจาะจงและเป็ นไปตามกฎการเรี ยนรู้ ของรัฐบาล
้ ก็ตอ
ระหวา่ งที่นักเรี ยนเรี ยนรู้ อยูน
้ งคอยดูวา่ สิง่ ที่ตัวเองกาํ ลังทาํ อยูไ่ มว่ า่ จะเป็ นงานที่ไดร้ ั บมอบหมายหรื อในงาน
่ ัน
ที่ทาํ ในโปรเจ็คจะทาํ ให้ตัวเองบรรลุวัตถุประสงคข์ องการเรี ยนไดห
้ รื อไม่ ถา้ นักเรี ยนพบวา่ สิง่ ที่ตนเองกาํ ลังทาํ อยู ่
้ ไมส
นัน
่ ามารถทาํ ให้ตนเองบรรลุวัตถุประสงคก
์ ารเรี ยนรู้ ได้ นักเรี ยนและครู สามารถที่จะพูดคุยกันไดเ้ พื่อให้
้ แ
วัตถุประสงคข์ องการเรี ยนที่คุยกันไวต
้ ั งแต
่ รกเกิดขึ้นมาได้
วัตถุประสงคข์ องการเรี ยนรู้ ในแตล่ ะ Sprint จะเป็ นสว่ นหนึ่ งของวัตถุประสงคห
่ ่ึงทาํ ให้เห็นความคืบ
์ ลักใหญซ
หน้าของการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนหรื อทีมได้
การวางแผนงาน (Work planning)
้ ใ่ นการประชุม Sprint Planning
้ นักเรี ยนทุกคนในทีมตอ
การเรี ยนรู้ หรื องานที่จะตอ
้ งวางแผนกันตังแต
้ งทาํ นัน
โดยที่ครู จะเป็ นคนบอกภาพรวมให้กับนักเรี ยนฟัง ไมว่ า่ จะเป็ นงานที่จะไดร้ ั บมอบหมาย จาํ นวนบทเรี ยน จาํ นวน
้ ้องเงียบเพื่อรับฟังครู เชน
บทเรี ยนที่คงคา้ ง ขอ
่ วิธีการยกมือ วันที่จะตอ
้ งสง่ งาน
้ ตกลงร่วมกันเพื่อให้นักเรี ยนทังห
่
และวิธีการทดสอบ ครู จะกาํ หนดรู ปแบบในการวางแผนเพือให้นักเรี ยนไดฝ
้ ึ กการวางแผนเองได้
โดยเวลาที่ใชใ้ นการวางแผนหรื อ Sprint Planning จะไมเ่ กิน 2 ชั ่วโมงสาํ หรับความยาวของ Sprint 2 เดือน
้
้
ถา้ ความยาวของ Sprint สั นลง
เวลาของ Sprint Planning ก็จะสั นลงด
ว้ ย
ในการทาํ Sprint Planning ให้ตอบคาํ ถามดังตอ่ ไปนี้
-

-

ครู ตอ
้ งการอะไรจากนักเรี ยนในการทาํ Sprint ถัดไป วัตถุประสงคข์ องการเรี ยนรู้ คืออะไร นักเรี ยนจะ
เรี ยนเรื่ องอะไรบา้ ง เกณฑว์ ั ดผลที่น่าพอใจ (Celebration Criteria) คืออะไร มีแผนงานอันไหนที่
ตอ
้ งให้งานอื่นทาํ เสร็จกอ
่ นไหมถึงจะเริ่ มงานของตนเองได้
งานไหนที่ตอ
้ งทาํ กอ
่ นหลังเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงคข์ องการเรี ยนรู้ และทาํ โดยใคร
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โดยที่ครู กจ็ ะบอกนักเรี ยนวา่ วัตถุประสงคข์ องการเรี ยนรู้ ใน Sprint นี้ คืออะไร ครู คาดหวังอะไรจากนักเรี ยน
โดยที่ครู ควรอธิบายให้ความชั ดเจนเพื่อให้นักเรี ยนไปออกแบบการเรี ยนรู้ ของตนเองตอนที่ทาํ การวางแผนการ
เรี ยนรู้ ได้
้ ให้นักเรี ยนไดช้ ว่ ยกันกาํ หนดงานและสิง่ ที่ตอ
หลังจากนัน
้ งทาํ อื่น ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคก
์ ารเรี ยนรู้
นักเรี ยนก็เรี ยงลาํ ดับงานและสิง่ ที่ตนเองตอ
้ งทาํ กอ
่ นหลังโดยให้อา้ งอิงกับครู และเกณฑว์ ั ดผลที่น่าพอใจ
(Celebration Criteria)
้ ถูก
เมื่อทุกงานและสิง่ ที่นักเรี ยนตอ
้ งทาํ กอ
้ งทาํ ไดถ
้ ูกเรี ยงลาํ ดับแลว้ ก็จะมีงานบางสว่ นที่เป็ นงานที่ตอ
่ นเทา่ นัน
หยิบยกมาทาํ งานที่วางแผนไวใ้ นลาํ ดับทา้ ยๆ อาจจะมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนไดใ้ นการทาํ Sprint
Planning และการลิสตง์ านในครัง้ ตอ่ ไป
ในชว่ งทา้ ยของการทาํ Sprint Planning ทีมของนักเรี ยนควรที่จะอธิบายให้ครู ไดว้ า่ พวกเขาจะเรี ยนรู้ อยา่ งไร
จะจัดการบริ หารการเรี ยนรู้ ของตนเองไดอ
้ ยา่ งไร
้ ยา่ งไร จะบรรลุเป้าหมายการเรี ยนรู้ และสิง่ ที่ครู คาดหวังไดอ
แผนภูมิ Run up (Run up Chart)
แผนภูมิ Run Up หรื อ Run Up Chart เอาไวด
้ ูความคืบหน้าการเรี ยนรู้ หรื อการทาํ งานของนักเรี ยน โดยที่
้
ม
แกนนอนเป็ นแกนเวลาแสดงคาบเรี ยน แกนตังแสดงแต
้ งทาํ แตม
้ ที่ไดจ้ ากการประเมินงานที่นักเรี ยนตอ
้ ดัง
กลา่ วไดม
้ งทาํ ทุกงาน โดยที่
้ งให้ตัวเลขบนงานที่จะตอ
้ าจากการเลน
่ Planning Poker โดยที่สมาชิกในทีมจะตอ
้ เสร็จ เมื่อทาํ เสร็จแลว้ ก็ให้รวมตัวเลขทังหมด
้
ตัวเลขเกิดจากการพิจารณาความพยายามที่จะตอ
ซึ่ง
้ งทาํ ให้งานนัน
ก็จะเป็ นตัวเลขที่อยูแ่ กน Y สว่ นแกน X คือจุดของเวลา เชน
่ คาบเรี ยน การประชุม หรื อ สั ปดาหท
์ ่ีทาํ งานร่วมกัน
จนจบ Sprint โดยที่นักเรี ยนสามารถหาความเร็วในการเรี ยนรู้ หรื อการทาํ งานได้ เชน
่ นําเอาแตม
้ รวมของงาน
้
้ ๆ ก็จะไดค
ว้ ยจาํ นวนคาบเรี ยนใน Sprint นัน
ทังหมดมาหารด
้ ง
้ ที่นักเรี ยนจะตอ
้ า่ เฉลียที่แสดงถึงจาํ นวนแตม
ทาํ ให้ไดใ้ นแตล่ ะคาบเรี ยนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคข์ องการเรี ยน
ในการประชุม Stand Up ในแตล่ ะวันกอ
่ นที่จะเริ่ มคาบเรี ยน ก็จะมีการอัพเดทแผนภูมิ Run Up เพื่อให้รู้วา่
ตอนนี้ ความคืบหน้าของการเรี ยนรู้ หรื องานที่ตอ
้ งทาํ ไปถึงไหนแลว้ ครู และนักเรี ยนเองก็จะไดร้ ู้ ความคืบหน้าของ
ตนเอง
ประชุมรายงานความคืบหน้าประจาํ วัน (Stand up)
้ ยน โดยจะให้นักเรี ยนยืนประชุม นั่นก็คือที่มาของคาํ วา่ Stand up meeting โดยใช้
การประชุมกอ
่ นเริ่ มชั นเรี
้ สอดคลอ
เวลาเพียง 5 นาที เพื่อให้นักเรี ยนไดด
้ งกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในทีมหรื อไม่
้ ูงานที่ตนเองกาํ ลังทาํ อยูน
่ ัน
บอกเพื่อนวา่ ไดท
้ าํ อะไรไปแลว้ และไดบ
้ อกเพื่อนวา่ ตัวเองจะทาํ อะไรตอ่ กอ
่ นที่การประชุมครัง้ หน้าจะมาถึง โดยที่
นักเรี ยนจะมีประชุม Stand up ในทุก ๆ คาบเรี ยนกอ
่ นที่จะเริ่ มเรี ยน
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้ ๆ เพื่อลดปัญหาความ
นักเรี ยนเขา้ ประชุม Stand up ในเวลาเดิมทุก ๆ ครัง้ สว่ นใหญก
็ อ
่ ก
่ นที่จะเริ่ มวิชาเรี ยนนัน
ยุง่ ยากในการสื่อสารและทาํ ให้เกิดความเคยชิน โดยที่นักเรี ยนตอบสามคาํ ถามนี้ ในที่ประชุม
-

ฉันไดท
้ าํ งานอะไรของทีมไปบา้ งในคาบเรี ยนที่ผา่ นมา
ฉันจะทาํ งานอะไรของทีมในคาบเรี ยนนี้
ฉันติดปัญหาสว่ นตัวหรื อปัญหาของทีมอะไรไหมที่สง่ ผลกระทบตอ่ การทาํ งานของทีม

ในการประชุม Stand Up นี้ ชว่ ยให้นักเรี ยนไดเ้ ห็นวา่ ความคืบหน้าในการทาํ งานของตนเองเทียบกับวัตุประสงค์
กับการเรี ยนเป็ นอยา่ งไร อาจจะตอ
้ งมีการจัดงาน วางแผนการทาํ งานใหม่ ซึ่งสง่ ผลให้นักเรี ยนบรรลุวัตถุประสงค์
การเรี ยนรู้ และไดผ
้ ลการเรี ยนที่ดีท่ีสุด กลุม
้ งอธิบายให้ครู ฟังไดว้ า่ พวกเขาจะทาํ งานอะไร จะ
่ สมาชิกนักเรี ยนตอ
ทาํ งานดว้ ยกันอยา่ งไรภายใตก
้ ารทาํ งานแบบบริ หารจัดการดว้ ยตนเองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคข์ องการเรี ยนรู้
กัปตันของทีมตอ
้ งจัดให้มีการประชุม Stand Up สมาชิกของทีมมีหน้าที่รับผิดชอบทาํ ให้การประชุมนี้ ดาํ เนิ นไป
ได้ กัปตันของทีมเป็ นคนคอยจับเวลาให้การประชุมเสร็จภายใน 5 นาที
การประชุม Stand Up ชว่ ยปรับปรุ งการสื่อสารในทีม ชว่ ยทาํ ให้ทีมเห็นวา่ ทีมมีปัญหาในการเรี ยน การทาํ งาน
ร่วมกันอะไรบา้ ง
ประชุมดูผลของงาน (Sprint review)
การประชุมที่เรี ยกวา Sprint Review มีการจัดขึ้นอยา่ งตอ่ เนื่ องเพื่อให้นักเรี ยนไดโ้ ฟกัสกับคุณภาพของงานที่
ตนเองตอ
้ ําเสนอผลงานของตนเองวา่ ทาํ งานไหนเสร็จไปบา้ งโดยให้เทียบกับ
้ งสง่ มอบ ในที่ประชุมนักเรี ยนไดน
วัตถุประสงคข์ องการเรี ยนรู้ และเกณฑว์ ั ดผลที่น่าพอใจ (Celebration Criteria)ในระหวา่ ง Sprint หรื อ
้ ควรมีการทบทวนหรื อตรวจสอบและปรับแตง่ การเรี ยนรู้ การ
ระหวา่ งที่นักเรี ยนกาํ ลังเรี ยนรู้ หรื อทาํ งานกันอยูน
่ ัน
ทาํ งานอยูเ่ รื่ อย ๆ แตไ่ มบ
่ อ่ ยจนเกินไปจนไปกระทบตอ่ การเรี ยนรู้ หรื อการทาํ งาน โดยทั่วไปแลว้ ถา้ มีการทบทวน
่ โอกาสของความสาํ เร็จของการเรี ยนรู้ และการทาํ งานให้มีมากยิง่ ขึ้น การ
และปรับปรุ งอยา่ งสมา่ ํ เสมอก็จะเพิม
ประชุม Sprint Review นี้ ชว่ ยให้นักเรี ยนไดร้ ู้ วา่ ตอนนี้ ตนเองหรื อกลุม
่ ของตนเองไดร้ ู้ ถึงความคืบหน้าของการ
เรี ยนรู้ หรื อการทาํ งานโดยเทียบกับวัตถุประสงคข์ องการเรี ยนรู้ แลว้ ไดร้ ั บขอ
้ เสนอแนะที่จะนําไปปรับปรุ งเพื่อให้
้ ก
เกิดผลลัพทท
่ อ
่ นที่จะเริ่ ม Sprint วา่ จะมีการประชุม Sprint
์ ่ีดีอีกดว้ ย ครู ควรบอกนักเรี ยนลว่ งหน้าตังแต
Review วา่ ประชุมที่ไหน กี่โมง
ประชุมทบทวนวิธีการเรี ยนรู้ (Sprint retrospective)

การประชุม Sprint Retrospective คือการประชุมที่นักเรี ยนไดก
้ ลับมาพิจารณางานของตนเองที่เพิง่ ทาํ เสร็จ
และสง่ มอบไป รวมไปถึงการพัฒนาการเรี ยนรู้ ของตนเองและสมาชิกในทีม การประชุมนี้ ควรมีข้ึนทันทีหลังจากที่
นักเรี ยนไดส
้ ง่ มอบงานและรู้ ผลลัพธข์ องการเรี ยนเรี ยบร้อยแลว้ ถา้ การประชุมนี้ ถูกจัดขึ้นชา้ ก็จะสง่ ผลกระทบตอ่
การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของเด็กในรอบถด
้ ํา
้ ูดคุยกันให้เขา้ ใจและลึกพอที่จะไดน
้ ไป การประชุมนี้ ควรให้นักเรี ยนไดพ
ผลของการประชุมนํามาปรับปรุ งการทาํ งานใน Sprint หรื อรอบการเรี ยนรู้ ในรอบถัดไป
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วัตถุประสงคข์ องการประชุม Sprint Retrospective
- เพื่อให้พิจารณาถึงการทาํ งานในรอบ Sprint ที่ผา่ นมาในแงม
่ ุมของเพื่อนนักเรี ยนที่ทาํ งานร่วมกัน
ความสั มพันธภ
่ กระบวนการการทาํ งานและเครื่ องมือตา่ ง ๆ ที่นํามาใชใ้ นการเรี ยนรู้ หรื อทาํ งาน
์ ายในกลุม
ร่วมกัน
- ชี้ประเด็นของการทาํ งานร่วมกันวา่ มีสงิ่ ไหนที่เป็ นไปไดด
้ งปรับปรุ งบา้ ง
้ ว้ ยดีและมีสงิ่ ไหนที่ควรตอ
- กาํ หนดวิธีการปรับปรุ งวิธีการทาํ งานร่วมกันใหม่
โดยในที่ประชุมให้นักเรี ยนทาํ ตามนี้ คือ
-

-

ให้นักเรี ยนไดพ
้ ิจาณาวิธีการทาํ งานในรอบ Sprint ที่ผา่ นมาและกาํ หนดการปรับปรุ ง
ให้นักเรี ยนแตล่ ะคนประเมินผลตนเองวา่ มีทักษะ ความสามารถมากน้อยเพียงใดในการเรี ยนรู้ และการ
ทาํ งานในรอบที่ผา่ นมา มีตรงไหนที่ตนเองควรตอ
้ งปรับปรุ งบา้ ง และประเมินผลและบอกเพื่อนในลักณะ
เดียวกันภายในทีมของตนเองดว้ ย
ให้นักเรี ยนชว่ ยกันพิจารณาวา่ มีอะไรบา้ งที่ทาํ ในการทาํ งานรอบที่ผา่ นมาแลว้ ไมเ่ กิดผลดีและสิง่ นี้ ไมค
่ วร
ทาํ ตอ่ ในการทาํ งานในรอบหน้า

การทาํ แบบนี้ ทาํ ให้นักเรี ยนไดเ้ รี ยนรู้ ถึงการเรี ยนที่นํามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประชุม
Retrospective มีความสาํ คัญและจาํ เป็ นมากสาํ หรับการเรี ยนรู้ แบบ eduScrum การประชุมนี้ ตอ
้ งจัดขึ้นและ
ยกเวน
้ ไมไ่ ด้
ในการประชุม Retrospective อาจทาํ ไดโ้ ดยงา่ ย ดว้ ยการให้นักเรี ยนแตล่ ะคนตอบคาํ ถามเหลา่ นี้ ในรอบการ
้
ทาํ งานหรื อ Sprint ที่ผา่ นมานัน
-

มีสงิ่ ไหนที่เป็ นไปไดด
้ ว้ ยดีบา้ ง
่
่
มีสงิ ไหนทีควรจะตอ
้ งปรับปรุ งบา้ ง
มีสงิ่ ไหนที่เราไมค
่ วรทาํ ตอ่
่
มีสงิ่ ไหนบา้ งทีเราจะดาํ เนิ นการไดใ้ นทันทีในรอบการทาํ งานหรื อ Sprint ถัดไปนี้

การสะทอ
้ นการเรี ยนรู้ หรื อการทาํ งานระดับบุคคล (Personal reflection)
นักเรี ยนจะไดร้ ั บขอ
่
้ เสนอแนะในการเรี ยนรู้ และการทาํ งานเยอะมากจากการประชุม Retrospective อยา่ งเชน
พวกเขาจะไดร้ ู้ วา่ คนอื่น ๆ คิดอยา่ งไรกับการเรี ยนรู้ หรื องานที่พวกเขาทาํ สิง่ เหลา่ นี้ เป็ นสิง่ ที่ดีท่ีทาํ ให้พวกเขามี
กาํ ลังใจในการทาํ งานใหม่ ขณะเดียวกันพวกเขาก็จะไดเ้ รี ยนรู้ ถึงคาํ วิจารณ์ตา่ ง ๆ เพื่อนํากลับไปพัฒนาตนเอง
เพื่อเรี ยนรู้ และทาํ งานให้ดีข้ึนในการทาํ งานหรื อการเรี ยนรู้ รอบถัดไป
การประชุม Retrospective และการให้นักเรี ยนไดท
้ าํ Personal Reflection ทาํ ให้ทีมสามารถที่ทาํ งานร่วม
กันไดด
้ ีกวา่ เดิม และยังชว่ ยให้เกิดการพัฒนาการเรี ยนรู้ อยา่ งตอ่ เนื่ อง (Kaizen) ขึ้นอีกดว้ ย ตอนแรกๆ ที่ทาํ การ
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ประชุมนี้ นักเรี ยนมีอิสระในการจัดรู ปแบบในการพูดคุยเพื่อให้เกิดการทบทวนและสะทอ
้ นตัวตนและการทาํ งาน
ของตนเอง แลว้ ครู กค
็ อ่ ย ๆ ให้คาํ แนะนํากับนักเรี ยนในเวลาตอ่ มา การที่เราทาํ แบบนี้ ในการเรี ยนรู้ แบบ
้
ว่ นของการทาํ งานเป็ นทีมและการพัฒนา
eduScrum ทาํ ให้นักเรี ยนและครู ไดเ้ ติบโตไปพร้อม ๆ กัน ทังในส
ตนเอง
ผลลัพธท
์ ่ีไดจ้ ากการเรี ยนรู้ แบบ eduScrm (eduScrum artifact)
ผลลัพธท
์ ่ีไดจ้ ากการเรี ยนรู้ แบบ eduScrm คือสิง่ ที่แสดงถึงผลการเรี ยนรู้ ผลงานหรื อสิง่ ที่มีคา่ ที่เกิดขึ้นจากการ
เรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่มีความโปร่งใส พร้อมให้มีการตรวจสอบและปรับปรุ งได้ เพื่อนํามาเป็ นขอ
้ มูลยืนยันและ
้
พิจารณาวา่ นักเรี ยนนันไดผ
้ า่ นเป้าหมายของการเรี ยนรู้ ได้
งานที่จะมอบหมายให้นักเรี ยนทาํ (Content of the assignment)
งานที่จะมอบหมายให้นักเรี ยนทาํ ประกอบไปดว้ ยการเรี ยนรู้ ยอ่ ย ๆ (Stories) ที่แตล่ ะการเรี ยนรู้ มีวัตถุประสงค์
เกณฑว์ ั ดผลที่น่าพอใจ (Celebration Criteria) และรู ปแบบของการเรี ยนรู้ ที่เป็ นไปตามวัตถุประสงคห
์ ลักจาก
รัฐบาล
Stories คือวิธีการเรี ยนรู้ ยอ่ ยๆ หรื องานยอ่ ย ๆ ภายใตก
้ ารเรี ยนรู้ หรื องานในหัวขอ
้ ใหญ่ ที่นักเรี ยนทาํ ในการ
้ ๆ เชน
เรี ยนรู้ ของรอบหรื อ Sprint นัน
่ ทาํ งานตามที่ครู กาํ หนด เรี ยนรู้ จากการดูหนัง ทาํ การทดลอง เขียนรายงาน
ิ เสมอวา่ เราทาํ ไปเพื่อนําเสนอกับใคร บอ่ ยครัง้ ที่นักเรี ยนไดน
หรื อเตรี ยมการนําเสนอ โดยให้คด
้ ําเสนอกับครู แต่
้ นักเรี ยนตอ
บางทีนักเรี ยนก็นําเสนอกับเพื่อนหรื อคุณยา่ ก็เป็ นไปได้ ดังนัน
้ งเตรี ยมการนําเสนอให้ดีเพื่อให้คุณยา่
สามารถเขา้ ใจได้ การที่นักเรี ยนไมร่ ู้ ไมเ่ ขา้ ใจวา่ นักเรี ยนจะตอ
้ งนําเสนอกับใครทาํ ให้นักเรี ยนกาํ หนดวิธีการ
้ ต
ทาํ งานที่ผิดพลาดได้ ซึ่งสิง่ นี้ นักเรี ยนสามารถทาํ ให้ดีไดต
้ ั งแต
่ อนที่วางแผนการเรี ยนรู้ หรื อ Sprint Planning
ในการวางแผนการเรี ยนรู้ น้ี ให้นักเรี ยนเขียนสิง่ ที่ตอ
้ งทาํ ลงบนกระดาษ Sticky-notes ที่อาจจะมีถึง 150 ชิ้นก็
้ แลว้ ให้สมาชิกในทีมมาทาํ การประเมิน (Play
เป็ นได้ แลว้ ทาํ ไปติดรวมกันบนกระดาษแผน
่ ใหญ่ หลังจากนัน
้ มีความยากงา่ ยเพียงใด ในการทาํ การประเมินนี้ ทาํ ให้นักเรี ยนรู้ วา่ พวกเขาจะตอ
Points) วา่ แตล่ ะงานนัน
้ งทาํ
้ เขาตอ
อะไรบา้ งให้งานสาํ เร็จไปไดแ
้ งใสค่ วามพยายามมากน้อยแคไ่ หนลงไปให้งานสาํ เร็จได้
้ ละรู้ วา่ แตล่ ะงานนัน
โดยที่ครู เป็ นผูท
้ งเรี ยนรู้ และทาํ ให้มีการอัพเดทอยูต
้ ่ีรับผิดชอบในเรื่ องของเนื้ อหาที่นักเรี ยนจะตอ
่ ลอดเวลา การ
้ เหมาะกับงานหรื อโปรเจ็คที่ไมม
ทาํ งานแบบ Scrum นัน
่ ีกาํ หนดเสร็จ แตก
่ ารเรี ยนรู้ แบบ eduScrum ครู รู้
้ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไดแ
วัตถุประสงคส์ ว่ นหลักลว่ งหน้า ถึงแมว้ า่ วัตถุประสงคข์ องการเรี ยนรู้ ยอ่ ย ๆ นัน
็ รู
้ ตก
่ ค
่
่
้
ู
น
ถู
ก
ก
า
หนดไว
ด
ว
ยแล
ว
เช
น
ก
น
อ
ยากให
น
กเรี
ย
นท
า
ได
น
ก็ร้ ลว่ งหน้าอยูด
้ ้
้ ่ ั โดยตามหลักการของการทาํ งาน
้ ั
่ ี สิงที
ํ
ํ ้ ั
่ ไดท
้ มีการปรับเปลี่ยนไดต
ลอดหล
ง
จากที
แบบ Scrum รู ปแบบการทาํ งานนัน
ั
้ าํ การตรวจสอบและปรับเปลี่ยนแลว้
้
(Inpsect & Adapt) เพื่อให้นักเรี ยนไดเ้ ขา้ ใจวา่ ตอ
้ งเรี ยนรู้ หรื อทาํ งานชิ้นไหนร่วมกันให้มีประสิทธิภาพและ
เขา้ ใจในเนื้ อหาของการเรี ยน โดยการบา้ นจะขึ้นอยูก
่ ั บโปรแกรมของการเรี ยนรู้ วัตถุประสงคแ์ ละวิธีการเรี ยนรู้ จะ
ตอ
้ งอยูภ
้ กาํ หนดของรัฐบาล
่ ายใตข้ อ
บอร์ด Flap หรื อบอร์ด eduScrum (The "Flap")
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บอร์ด Flap เป็ นบอร์ดที่แสดงให้เห็นถึงงานหรื อสิง่ ที่นักเรี ยนตอ
้ งทาํ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคข์ องการเรี ยน ซึ่ง
บอร์ดนี้ ประกอบไปดว้ ย Stories หรื อวิธีการเรี ยนรู้ หรื องานที่นักเรี ยนตอ
้ งทาํ เกณฑว์ ั ดผลที่น่าพอใจ
(Celebration Criteria) วิธีการทาํ งานร่วมกัน งานสว่ นยอ่ ย แผนภูมิ Run Up และปัญหาอุปสรรคในการ
เรี ยนรู้ ท่ีนักเรี ยนตอ
้ งแกไ้ ข บอร์ด Flap มีชอ่ ง To Do เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเรี ยนรู้ หรื องานที่วางแผนวา่ จะ
ตอ
้ งดาํ เนิ นการ Busy แสดงให้เห็นถึงการเรี ยนรู้ หรื องานที่กาํ ลังทาํ อยู ่ และ Done แสดงให้เห็นถึงการเรี ยนรู้
หรื องานที่ทาํ เสร็จแลว้
บอร์ด Flap จะชว่ ยในการวางแผนงานให้นักเรี ยน นักเรี ยนจะไดร้ ู้ วา่ ตอนนี้ มีการเรี ยนรู้ หรื องานไหนที่ทาํ เสร็จ
้ บอร์ด Flap ก็จะชว่ ยทาํ ให้นักเรี ยนคาดการณ์
ไปแลว้ และยังคงมีการเรี ยนรู้ หรื องานไหนคงคา้ งบา้ ง ดังนัน
ตนเองหรื อกลุม
้ ว่ งหน้าวา่ จะบรรลุวัตถุประสงคข์ องการเรี ยนหรื อไม่ บอร์ด Flap ควรไดร้ ั บการ
่ ของตนเองไดล
อัพเดทอยูต
่ ลอดเวลาหรื ออยา่ งน้อยก็ทาํ ตอนที่ทาํ Stand Up Meeting ในแตล่ ะวัน
้ บอร์ด Flap
บอร์ด Flap ทาํ ให้เกิดควมโปร่งใสของความคืบหน้าของการเรี ยนรู้ หรื อการทาํ งานร่วมกัน ดังนัน
่
่
ตอ
้ งถูกนํามาโชวก์ ั บสมาชิกนักเรี ยนทุกคนในทีมตอนทีทาํ การประชุมตา่ ง ๆ รวมไปถึงตอนทีทาํ ประชุม Stand
up ในแตล่ ะวันดว้ ยก็จะทาํ ให้เห็นการอัพเดทและการเปลี่ยนแปลงตา่ ง ๆ โดยที่นักเรี ยนสามารถที่จะแกไ้ ขบอร์ด
Flap ไดต
้ ลอดเวลา
่ เขา้ ไปในบอร์ด Flap ได้ และมีการใสแ่ ตม
ถา้ มีการเรี ยนรู้ หรื องานที่ตอ
้ งทาํ ใหมเ่ กิดขึ้น นักเรี ยนสามารถที่จะเพิม
้
การประเมินความยากงา่ ยของงานเขา้ ไปดว้ ย ตอนที่ทาํ การประชุมวางแผนงานในรอบถัดไปถา้ พบวา่ การเรี ยนรู้
่ เขา้ มาไมไ่ ดม
หรื องานที่เพิม
้ ีความจาํ เป็ นก็จะสามารถที่จะยกเลิกออกไปได้ การอัพเดทบอร์ด Flap ทาํ โดย
นักเรี ยนเองเพื่อให้การเรี ยนรู้ และงานที่ตอ
้ งทาํ สามารถมองเห็นไดถ
้ ึงความคืบหน้าที่อัพเดทตามเป็ นจริ งอยูต
่ ลอด
เวลา
การตรวจสอบความคืบหน้า (Check sprint progress)
ระหวา่ งรอบของการเรี ยนรู้ หรื อ Sprint การเรี ยนรู้ หรื องานที่ยังทาํ ไมเ่ สร็จสามารถที่จะนํามาพิจารณาใหมใ่ นรอบ
ถัดไปได้ โดยให้นักเรี ยนและครู ร่วมกันคาดการณ์ลว่ งหน้าถา้ นักเรี ยนไมท
่ าํ งานชิ้นดังกลา่ วแลว้ นักเรี ยนจะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงคข์ องการเรี ยนรู้ ไดห
้ ิดตามความคืบหน้าของ
้ รื อไม่ การทาํ แบบนี้ จะทาํ ให้นักเรี ยนจะไดต
ตนเองได้
วัตถุประสงคก
์ ารเรี ยนรู้ (Learning objective)
เป้าหมายของการเรี ยนรู้ ท่ีเกิดจากการเรี ยนรู้ และทาํ งานตา่ ง ๆ ของนักเรี ยนหลังจากที่หมดรอบของการเรี ยนรู้ หรื อ
Sprint แลว้ เป้าหมายของการเรี ยนรู้ จะตอ
้ เทียบกับเกณฑว์ ั ดผลที่
้ งพร้อม (Ready) และถูกนําพิจารณาเบื้องตน
้ มีความเขา้ ใจใน
น่าพอใจ (Celebration Criteria) เพื่อกาํ หนดคะแนนให้กับนักเรี ยนวา่ นักเรี ยนนัน
วัตถุประสงคข์ องการเรี ยนมากน้อยเพียงใด
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ในการประชุมวางแผนงานหรื อ Sprint Planning จะชว่ ยให้นักเรี ยนวางแผนหรื อจัดการวา่ ตนเองจะตอ
้ งเรี ยน
รู้ หรื อทาํ งานอยา่ งไร เป้าหมายของการเรี ยนรู้ ในแตล่ ะรอบ Sprint จะถูกกาํ หนดขึ้นเพื่อให้บรรลุเกณฑว์ ั ดผลที่
น่าพอใจ (Celebration Criteria) ของงานที่ไดร้ ั บมอบหมาย
้ ทาํ ไดอ
คาํ ถามสาํ คัญที่ชว่ ยตรวจสอบวา่ การเรี ยนรู้ หรื องานที่ทาํ นัน
้ ยา่ งถูกตอ
้ งหรื อไม่
-

้ พร้อมที่จะสง่ มอบแลว้
นักเรี ยนจะตรวจสอบอยา่ งไรวา่ งานที่ทาํ นัน
้ หมายความวา่ อยา่ งไร มีหลักเกณฑอ์ ะไรที่นํามาตรวจสอบ
คาํ วา่ พร้อมที่จะสง่ มอบนัน
้ ยังไมม
แลว้ จะรู้ ไดเ้ มื่อไหร่วา่ งานที่ตอ
้ งสอบมอบนัน
่ ีความพร้อม

นักเรี ยนตอ
้ งเรี ยนหรื อ
้ งชว่ ยกันเขียน Definition of Doing (เพื่อให้มั่นใจวา่ นักเรี ยนกาํ ลังเรี ยนรู้ ในสิง่ ที่ตอ
ทาํ งานที่ถูกตอ
้ ลตามเกณฑว์ ั ดผลที่น่าพอใจ (Celebration Criteria) และ Definition of Fun
้ งเพื่อให้ไดผ
หรื อการทาํ งานร่วมกันอยา่ งสนุ กสนาน โดยที่การเรี ยนรู้ และงานที่นักเรี ยนตอ
้ งทาํ สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้
ตลอดเวลา โดยขึ้นอยูก
้ าํ ไปแลว้ แลว้ นํามาคุยกันตอนที่ทาํ การประชุม
่ ั บสิง่ ที่นักเรี ยนไดเ้ รี ยนรู้ หรื องานที่ไดท
่ เติมไดเ้ พื่อให้ผลของการ
Sprint Retrospective โดยที่การเรี ยนรู้ หรื องานใหมส
่ ามารถนํามาพิจารณาทาํ เพิม
เรี ยนรู้ ดียงิ่ ขึ้นกวา่ เดิม
คาํ จาํ กัดความงานที่กาํ ลังทาํ อยู ่ (Definition of Doing)
Definition of Doing (DoD) คือขอ
้ งเรี ยนหรื อ
้ ตกลงร่วมกันของสมาชิกในทีมเพื่อจะรู้ ไดอ
้ ยา่ งไรวา่ สิง่ ที่ตอ
่
่
้
น
า
พอใจ
น
ท
า
ให
ผ
า
นเกณฑ
ว
ด
ผลที
ต
อ
งท
า
น
ทาํ งานที ้
(Celebration Criteria) ทีมตอ
้ งตกลงกันเอง ซึ่งก็
่
์ั
ํ ั ํ ้ ่
เป็ นการดีท่ีทีมอาจจะกลับมาพิจารณาเกณฑว์ ั ดผลที่น่าพอใจ (Celebration Criteria) ร่วมดว้ ย
ทีมเขียน DoD ร่วมกัน ตัวอยา่ งเชน
่ งานที่ทาํ เสร็จแลว้ ไดร้ ั บการอภิปรายหรื อตรวจสอบโดยสมาชิกของทีมทุก
่
่
คน ทุกคนเรี ยนรู้ ในเรื อง ๆ หนึ งอยา่ งน้อยอาทิตยล์ ะครัง้ รายงานประกอบไปดว้ ยหัวขอ
้ ตา่ ง ๆ ในหนังสือ หรื อ
สมาชิกทุกคนของทีมไดค
้ ะแนน 6.7 หรื อมากกวา่
คาํ จาํ กัดความการเรี ยนรู้ ท่ีสนุ กสนาน (Definition of Fun)
ความสนุ กสนานในการเรี ยนเป็ นสิง่ ที่จาํ เป็ นมากที่จะทาํ ให้นักเรี ยนมีการเรี ยนรู้ ท่ีดีข้ึน นักเรี ยนไดห
้ ั วเราะดว้ ยกัน
ทาํ งานร่วมกันเป็ นอยา่ งดี ไดใ้ ห้และรับความไวว้ างใจในกันและกัน ให้ขอ
้ แนะนําเชิงบวก ฟังฟังเพลงที่
สนุ กสนานระหวา่ งเรี ยน ไดท
้ านอาหารไปดว้ ยเรี ยนหรื อทาํ งานไปดว้ ย นักเรี ยนควรไดร้ ั บอิสระในการกาํ หนด
ความสนุ กในการเรี ยนดว้ ยตนเองดว้ ยการตกลงร่วมกันและเขียนลงบนบอร์ด Flip สิง่ เหลา่ นี้ สามารถที่จะ
่ เติมเขา้ ไปได้ ซึ่งอาจจะไดข้ อ
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิม
้ มูลมาจากการทาํ Sprint Retrospective
บทสรุ ป (Conclusion)
้ ฟรี และอยูบ
คูม
่ นระบบออนไลน์ บทบาทหน้าที่ ผลลัพธท
่ ือ eduScrum นัน
์ ่ีได้ การประชุมและ กฎตา่ ง ๆ ของ
eduScrum ไดถ
้ ูกกาํ หนดในคูม
่ ือเลม
่ นี้ ถึงแมว้ า่ จะนําเอาบางสว่ นของ eduScrum ไปใชใ้ นการเรี ยนการสอน
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ผลที่ออกมาถือวา่ ไมใ่ ชผ
่ ลของการนําเอา eduScrum ไปใช้ และแตถ
้ ําเอาทุกสว่ นทุกตอนของ
่ า้ ไดน
eduScrum ไปใชน
้ ั ่ นถือวา่ การเรี ยนการสอนดังกลา่ วอยูภายใตแ
้ นวคิด แบบ eduScrum
ขอขอบคุณ (Recognition)
กลุม
่ คนที่อยูเ่ บื้องหลัง eduScrum เชื่อวา่ พวกเขามีความเชื่อมั่นในคนรุ่นใหม่ พวกเขาสามารถที่จะทาํ และมี
ความสามารถมากกวา่ ที่ผูใ้ หญห
่ ลาย ๆ คนจะคาดถึง eduScrum ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรี ยน
้ ก็จะทาํ ให้การศก
ึ ษา
รู้ เพื่อทาํ ให้พวกเขาไดแ
้ สดงความสามารถให้ดีท่ีสุดจากตนเองและการทาํ งานร่วมกับผูอ
้ ่ืน นัน
่
้
่
มีคุณคา่ กับทุกคนทีเกียวขอ
้ ง หลายๆ อยา่ งในคูม
่ ือเลม
่ นี ก็เกิดจากคาํ แนะนําและความคิดสร้างสรรจากนักเรี ยน
หลาย ๆ คน
ทีม eduScrum (The eduScrum team)
ขอ
้ มูลที่เกี่ยวกับกับทีม eduScrum อยูท
่ ่ีล้ิงคท
์ ่ีแนบมานี้ website of eduScrum: www.eduScrum.nl
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