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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.1 

เร่ือง “เทคนิคการนิเทศแบบช้ีแนะ(Coaching Techniques)” 

โครงการยกระดบัคุณภาพผูเ้ขา้รับการฝึกทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

FAQ  :   1.เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะสอนงานมีกระบวนการอย่างไร 
  2.ท าไมจึงชี้แนะผู้เข้ารับการฝึก 
  3.จะออกแบบเพ่ือวางแผนการนิเทศโดยการใช้เทคนิคการชี้แนะสอนงานอย่างไร และควร
เตรียมส่ือประกอบการนิเทศอะไรบ้าง 
 

บทน า 
Coaching  เป็นเทคนิคหน่ึงของการนิเทศการศึกษาท่ีส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ อนัจะ

เป็นตวัจกัรส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จโดยมุ่งเนน้ใหบุ้คลากรในสถานศึกษา/องคก์รมี ความสามารถ
ในการปฏิบติังานดีข้ึนและสถานศึกษา/องคก์รมีความพร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลง 

Coaching เป็นการช้ีแนะสอนงานผูเ้ขา้รับการฝึกและศึกษานิเทศก ์ผูช้ี้แนะสอนงาน ( Coach) 
ซ่ึงศึกษานิเทศกแ์ละผูบ้ริหารทุกระดบั สามารถเป็นผูส้อนงานได ้ผูถู้กสอนงาน ( Coachee) ส่วนใหญ่จะ
เป็นผูร่้วมงานท่ีอยูใ่นทีมหรือกลุ่มงานเดียวกนั หรือศึกษานิเทศกก์บัผูเ้ขา้รับการฝึกผูส้อน ผูนิ้เทศกบั
ผูรั้บการนิเทศ การสอนงานจะเนน้ไปท่ีการพฒันาผลการปฏิบติังาน ( Individual Performance) และ
พฒันาศกัยภาพ ( Potential) ผูร่้วมงานได ้Coaching เป็นการส่ือสารอยา่งหน่ึงท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการระหวา่งผูนิ้เทศกบัผูรั้บการนิเทศเป็นการส่ือสาราแบบสองทาง ( Two Ways Communication) 
ไดร่้วมกนัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน ก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์อนัดี อยา่งไรก็ตามการท่ี
จะ Coaching ไดดี้นั้นตอ้งมีความพร้อมทั้งผูส้อนและผูถู้กสอนหรือผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ 
 Mentoring การเป็นพี่เล้ียง  และการใหค้  าปรึกษา ( Mentor)   เป็นการใหผู้ท่ี้มีความรู้
ความสามารถหรือเป็นท่ียอมรับ หรือผูบ้ริหารในหน่วยงานใหค้  าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือรุ่นนอ้ง
หรือผูท่ี้อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ (Mentee)  ในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานเพื่อใหมี้ศกัยภาพสูงข้ึน การ
เป็นพี่เล้ียงอาจไม่เก่ียวกบัหนา้ท่ีในปัจจุบนัโดยตรง ผูท่ี้เป็น Mentee เป็นได ้ทั้งพนกังานใหม่ หรือ
พนกังานท่ีปฏิบติังานในองคก์รมาก่อน  โดยเป็นกลุ่มคนท่ีมีผลงานโดดเด่นกวา่คนอ่ืน โดย Mentor จะ
เป็นแม่แบบ และเป็นผูส้อนงานและช้ีแนะใหก้บั Mentee  รวมทั้งใหก้ าลงัใจ สนบัสนุนและใหค้วาม
ช่วยเหลือให ้Mentee มีโอกาสไดเ้ติบโตหรือไดรั้บความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน โดยใหโ้อกาสหรือ
เวทีท่ีจะแสดงผลงาน แสดงฝีมือและความสามารถในการท างาน  กล่าวโดยสรุป  Coaching  คือการ
ช้ีแนะเป็นผูส้อนใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นการช้ีแนะผูนิ้เทศกบัผูรั้บการนิเทศในเร่ืองของงานท่ี
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รับผดิชอบในเร่ืองหลกัการนิเทศและการสอน  โดยผูรั้บการสอนจะเป็นผูท่ี้มีผลงานอยูใ่นระดบั
มาตรฐาน ส่วน Mentoring นั้นเป็นการใหค้  าปรึกษาหรือสอนใหก้บัผูเ้ขา้รับการฝึกใหม่ ครูใหม่ 
พนกังานใหม่หรือพนกังานท่ีมีอยูเ่ดิมท่ีมีผลงานอยูใ่นระดบัสูงกวา่มาตรฐาน ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
และอ่ืน ๆ  ท่ีจะท าใหศ้กัยภาพของพนกังานสูงข้ึน  อนัจะส่งผลต่อการพฒันาองคก์รต่อไปในอนาคต  

Coaching  and   Mentoring  เป็นหน่ึงในเทคนิคการนิเทศการศึกษาท่ีส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ของบุคลากรให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้อันจะเป็นตัวจักรส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ
และเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาโรงเรียน องค์กร ตัวผู้เข้ารับการฝึกและ
บุคลากรในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. ระบบ Coaching  Supervision  Technique 
1. ความหมายของ Coaching  Supervision  Technique 

ผังมโนทัศนเ์ทคนคิการนเิทศแบบชีแ้นะ
สอนงาน (Coaching) 

Coaching 

Supervisior 
ผูบ้รหิาร –ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา 

ผูเ้ชีย่วชาญ-ผูใ้ฝ่รู ้
หัวหนา้-คร ู

•เป็นกระบวนการ  

•มเีป้าหมาย  

•มปีฏสิมัพันธ ์ 

•มหีลักการรว่มกนั  

•เป็นการพัฒนาสมรรถนะ
และวชิาชพี 

สือ่สาร 2 ทาง มุง่ผล
การท างานและ
ศกัยภาพของครู 

หรอืทมี 

ชีแ้นะ 

รับฟัง ทา้ทาย ถาม
เปิด ใหข้อ้มลู
ยอ้นกลบั 

ผลกัดนั แนะน า 
สอน บอก 

Pre-Coaching 
ขอ้ตกลง วางแผนร่วมกนั 

ออกแบบค าถาม 

 

Coaching 
ปฏบิตัริ่วมกนั 

ชีแ้นะ บอก ถาม 
พจิารณาผลงาน แผนการสอน 

ชิน้งาน ประเมนิผลงาน 
ตอ่ยอด 

 
Post-Coaching 
ยอมรับความสามารถ  

สรุปผลชีแ้นะ 
ใหโ้อกาส แกไ้ขดว้ยตนเอง 

ขอ้แนะน า 
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 รหัส       : UTQ-225 นวัตกรรมการนิเทศ (Coaching) การศึกษาช้ันเรียน (Lesson study) 
 

 Coaching  หมายถึง  การช้ีแนะสอนงานครูของตนเอง การสอนงานเป็นเทคนิคหน่ึงในการพฒันา
บุคลากรหรือครูของตน ทั้งน้ีจะเรียกผูส้อนงานวา่ “Coach” โดยปกติผูเ้ป็น Coach  สามารถเป็นไดท้ั้ง
ผูบ้ริหารระดบัสูง ( Top Management Level)  เช่น ผูอ้  านวยการระดบักลาง  ( Middle  Management 
level) เช่น ผูจ้ดัการฝ่าย  และระดบัตน้  ( Low  Management level) เช่น หวัหนา้งาน ส่วนผูถู้กสอนงาน
โดยปกติจะเป็นผูบ้ริหารระดบัตน้ ( Low Management Level) เช่น หวัหนา้งาน ส่วนผูถู้กสอนงาน โดย
ปกติจะเป็นครูท่ีอยูภ่ายในทีม หรือกลุ่มงานเดียวกนัเรียกวา่  Coachee 
 การช้ีแนะสอนงานจดัไดว้า่เป็นกระบวนการหน่ึง ท่ีหวัหนา้งานใชเ้พื่อเสริมสร้างและพฒันาครู 
ใหมี้ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill)  และคุณลกัษณะเฉพาะตวั  (Personal Attributes)  ในการท างาน
นั้น ๆ  ใหป้ระสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดข้ึน ซ่ึงเป็นเป้าหมายหรือผลงานท่ีหวัหนา้งานตอ้งการ
หรือคาดหวงัใหเ้กิดข้ึน ( Result Oriented)  โดยจะตอ้งตกลงและยอมรับร่วมกนั ( Collaborative)  
ระหวา่งหวัหนา้งานและครู ทั้งน้ี การสอนงานนอกจากจะมุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันาผลการปฏิบติังาน ของ
ครู (Individual Performance) ในปัจจุบนัแลว้ การสอนงานยงัมุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันาศกัยภาพ ( Potential)  
ของครู เพื่อใหค้รูมีพฒันาการของความรู้ ทกัษะและความสามารถเฉพาะตวั และมีศกัยภาพในการ
ท างานท่ีสูงข้ึนต่อไป เพื่อความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานอนัน ามาซ่ึงต าแหน่งท่ีสูงข้ึนต่อไปในอนาคต  
(อาภรณ์  ภู่วทิยาพนัธ์,2548) 
 2. แนวคิดเกีย่วกบัการช้ีแนะสอนงาน   การสอนงานคลา้ยกบัการฝึกนกักีฬาซ่ึงมีวตัถุประสงค์
เพื่อช่วยใหน้กักีฬาสามารถเล่นกีฬาไดเ้ตม็ความสามารถ เดิมทีนั้นผูฝึ้กจะช้ีแนะแนวทางและสอนแนะ
วธีิการเล่นใหอ้ยา่งต่อเน่ือง แต่ปัจจุบนันอกจากสอนแนะแลว้ ผูฝึ้กจะช่วยใหน้กักีฬาวเิคราะห์วา่ตนเอง
จะเล่นไดดี้ท่ีสุดในสภาวะแวดลอ้มอยา่งไร และถา้จะเล่นใหไ้ดดี้ท่ีสุดอยา่งนั้นทุกคร้ังจะมีอะไรเป็น
อุปสรรคบา้ง เพื่อหาทางขจดัใหห้มดไป  ในท านองเดียวกนัผูบ้งัคบับญัชาท่ีสอนงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
จะช่วยใหผู้ถู้กสอนสามารถสะทอ้นภาพการปฏิบติังานของตนเอง ตระหนกัวา่ตนก าลงัท างานอะไรอยู่
และมีวธีิท าอยา่งไร เพื่อเรียนรู้จากการปฏิบติังานนั้น ขณะเดียวกนัผูส้อนงานจะใหข้อ้มูลความรู้ท่ีจ  าเป็น 
ซ่ึงผูส้อนยงัขาดอยู ่ศึกษานิเทศกก์บัผูเ้ขา้รับการฝึกก็มีลกัษณะเช่นเดียวกนั 
 การช้ีแนะสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพไม่เพียงข้ึนอยูก่บัทกัษะของผูช้ี้แนะสอนและความสามารถ
ในการรับ  (Receptiveness) ของผูถู้กสอนเท่านั้น แต่ยงัข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบแวดลอ้มของการสอนงาน
ดว้ย เช่น ความชดัเจนในเกณฑต์ดัสินความส าเร็จประสิทธิภาพของการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเป็นตน้ ถา้
การสอนมีประสิทธิภาพจะช่วยใหส้ภาพแวดลอ้มการท างานดีดว้ย การพดูคุยสนทนาระหวา่งการสอน
งานจะช่วยใหผู้ถู้กสอนเขา้ใจดีข้ึนวา่ ผูบ้งัคบับญัชามีความคาดหวงัจากการปฏิบติังานของเขาอยา่งไร 
ท าใหมี้การใหข้อ้มูลยอ้นกลบักนัอยา่งสม ่าเสมอ  และเปิดโอกาสใหต้อ้งคิดถึงมาตรฐานและเกณฑใ์น
การน าไปสู่ความส าเร็จในขณะปฏิบติังาน การผูช้ี้แนะสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพจะสัมพนัธ์กบั
บรรยากาศของการเรียนรู้ ซ่ึงทั้งสองประการน้ีจะสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 
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 3. บทบาทหน้าทีข่องผู้เป็น Coach   ศึกษานิเทศกผ์ูเ้ป็น Coach  ควรเป็นผูรั้กการอ่าน รักการ
แสวงหาความรู้ และเป็นผูข้วนขวายหาขอ้มูลความรู้ใหม่ ๆ อยูต่ลอดเวลา รวมทั้งแสวงหาประสบการณ์
ใหม่ จากการเขา้กลุ่มหรือสมาคมต่าง ๆ เพื่อจะไดน้ าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาท าหนา้ท่ี
บทบาทนกัฝึกอบรม นกัพฒันา/นกัเปล่ียนแปลงผูใ้หค้  าปรึกษา นกัจิตวทิยา นกัแกไ้ขปัญหา นกั
คาดคะเน นกัคิด/ นกัประดิษฐ ์และนกัปฏิบติั บทบาทดงักล่าวจะแสดงออกในบทบาทใดนั้น ข้ึนอยูก่บั
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงบางคร้ังอาจแสดงบทบาทเดียว หรือแสดงมากกวา่หน่ึงบทบาท เรียกวา่ 
บทบาทผสมผสาน  (Mixed Roles) 
 4. ลกัษณะนิสัยของผู้เป็น Coach  ไม่วา่ผูเ้ป็น Coach จะสวมบทบาทใดก็ตาม จะตอ้งอยูบ่น
พื้นฐานของลกัษณะนิสัยท่ีดีเป็นท่ียอมรับของครู ลกัษณะนิสัยท่ีดี ไดแ้ก่ การยอมรับความจริง , เห็นอก
เห็นใจ, มองโลกในแง่ดี, กระตือรือร้น, ชอบใหโ้อกาส, ยดืหยุน่, มัน่ใจในตนเอง,  กลา้รับผดิและรับ
ชอบและมองไปขา้งหนา้ ควรหลีกเล่ียงลกัษณะนิสัยท่ีไม่ดี  ไดแ้ก่ การไม่ไวว้างใจ, ข้ีร าคาญ, เอาแต่ได,้ 
ถือตวั, ชอบเปรียบเทียบ, รอไม่ได,้ ไม่มัน่ใจในตนเอง, ไม่หวงัดี และไม่รีบร้อน 
 5. แนวทาง หลกัปฏิบัติและวธีิการในการเป็น Coach  การสอนงานจะเกิดข้ึนได ้ผูนิ้เทศกแ์ละ
ผูรั้บการนิเทศกง์านตอ้งมีความพร้อมดว้ยกนัทั้ง 2 ฝ่าย โดยไม่จ  ากดัวา่จะตอ้งเป็นเวลาใดท่ีแน่นอน 
เกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือทุกเวลา ความพร้อม ไดแ้ก่ 
  5.1 เร่ืองเวลา ควรก าหนดเวลาใหพ้อดีกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการจะสอนและถ่ายทอดได้
อยา่งเป็นระบบและมีเหตุผล 
  5.2 อารมณ์ ควรมีสภาพจิตใจหรือสภาวะอารมณ์ท่ีปกติ พร้อมท่ีจะถ่ายทอดขอ้มูล  
  5.3 สุขภาพร่างกาย เพราะการมีสภาพร่างกายท่ีพร้อมจะส่งผลต่อไปยงัจิตใจ/ความคิด  
  5.4 ขอ้มูลเก่ียวกบั  
   - เน้ือหาสาระการเรียนรู้/ขอบเขตงานท่ีตอ้งรับผดิชอบ  
   - ฝังโครงสร้างองคก์ร วสิัยทศัน์  นโยบายต่าง ๆ ขององคก์ร   
   - กลุ่มเป้าหมาย เช่น ครู ศึกษานิเทศก ์ผูเ้ขา้รับการฝึก นกัเรียน  
   - ขอ้มูลเก่ียวกบัครูตนเองหรือผูมี้ส่วนร่วม  
  5.5 สถานท่ี พิจารณาถึงจ านวนของผูส้อนและผูรั้บการสอนและลกัษณะอุปกรณ์ท่ีจะ
น ามาสาธิต 
  5.6 อุปกรณ์เคร่ืองมือ ควรมีการทดสอบประสิทธิภาพในการท างานของอุปกรณ์/
เคร่ืองมือวา่สามารถใชก้ารได/้ท างานไดต้ลอดเวลาท่ีท าการสาธิตหรือนิเทศ 
  5.7 เขา้ใจจิตวทิยาการเรียนรู้ของครูท่ีเป็นผูใ้หญ่ดว้ยวา่ เขาจะเรียนรู้ไดดี้เม่ือไร เช่นเขา
อยากเรียนรู้ไดดี้เม่ือเขาอยากเรียนหรือท าใหเ้ขารู้วา่ถูกคาดหวงัอะไร  หรือเม่ือไดเ้อาส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไป
ใชไ้ดจ้ริงและไดผ้ล 
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  5.8 ความพร้อมของผูส้อนงานกบัผูถู้กสอนงาน ยอ่มมีส่วนผลกัดนั ส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหก้ารสอนงานของหวัหนา้งานประสบผลส าเร็จ 
 6. รูปแบบของการเรียนรู้และการรับรู้   การรับรู้ของแต่ละคนจะมีขีดจ ากดัตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด การก าหนดระยะเวลาท่ีพอประมาณเหมาะสมไม่มากหรือนอ้ยเกินไป  ยอ่มจะท าใหค้รูสามารถ
รับรู้และเรียนรู้ในส่ือท่ีหวัหนา้งานสอนหรือถ่ายทอดไดดี้กวา่ เวลาท่ีเหมาะสมประมาณหน่ึงถึงหน่ึง
ชัว่โมงคร่ึง น่าจะเพียงพอ หากจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานาน ควรจดัใหมี้เวลาพกัสมอง (Break) เพื่อใหค้รูง
มีโอกาสไดห้ยดุทบทวนความคิดและขอ้มูลท่ีหวัหนา้งานไดส้อนไปแลว้ 
 การศึกษาวเิคราะห์และเลือกวธีิการหรือเทคนิคในการช้ีแนะสอนงานใหเ้หมาะสม โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกั เพื่อใหก้ารท างานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีถูกก าหนดข้ึน ตลอดจนการให้
ค  าแนะน าถึงแหล่งขอ้มูลท่ีควรติดตาม และการเปิดใจและเตม็ใจท่ีจะตอบขอ้ซกัถามต่าง ๆ ใหแ้ก่ครูไม่
แสดงสีหนา้ร าคาญหรือต่อวา่ เม่ือครูพยายามคิดหาทางพฒันาและปรับปรุงระบบหรือกระบวนการ
ท างานใหร้วดเร็ว สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และร่วมกนัรับผลลพัธ์ท่ีออกมา ไม่วา่ผลลพัธ์
นั้นจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ตาม 
 7. การสอนงานทีไ่ม่บรรลุผลส าเร็จ มีลกัษณะดังนี ้
  7.1 การจดัสภาพแวดลอ้ม เน่ืองจากสถานท่ีท่ีใชส้ าหรับการช้ีแนะสอนงานอาจจะกวา้ง
หรือเล็กเกินไป บรรยากาศในหอ้งประชุมอาจดูเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ หรือเป็นกนัเอง 
จนเกินไปหรือหอ้งประชุม มีเสียงรบกวนท่ีดงัข้ึนมา จนท าลายสมาธิของผูส้อนและผูรั้บการสอน  ควรมี
ลกัษณะท่ีเป็นคลีนิคท่ีเหมาะสมกบัการพดูคุยสะทอ้นผลงาน 
  7.2 การจดัหาอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ เน่ืองจากไม่สามารถจดัหาและจดัเตรียมอุปกรณ์
เคร่ืองมือต่างๆ  หรือมีไม่พร้อมในระหวา่งการช้ีแนะ หรือไม่สามารถสาธิตวธีิการใชอุ้ปกรณ์/ เคร่ืองมือ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองตนเองสอนได ้
  7.3 งบประมาณ เน่ืองจากองคก์รไม่ไดใ้หค้วามส าคญัท่ีจะพฒันาหวัหนา้งานใหเ้กิด
ความรู้และ ทกัษะในการสอนงาน โดยไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อการน้ีไวโ้ดยเฉพาะ 
  7.4 ครูผูส้อน หรือหวัหนา้งาน  โดยมีสาเหตุจากหลากหลายปัจจยั ดงัน้ี 
   - หวัหนา้งานขาดความรู้และไม่เขา้ใจในเน้ือหาท่ีจะสอน หลกัสูตร เน้ือหา
สาระการเรียน 
   - สภาวะไม่เอ้ืออ านวย เช่น ไม่สามารถควบคุมเวลาในการสอนงานได้  
   - ขาดทกัษะของการส่ือสารและวธีิการถ่ายทอดใหค้รูเขา้ใจ  
   - ประสบการณ์ความรู้ของ Coach ไม่มีหรือมีไม่ตรงกบัส่ิงท่ีครูตอ้งการหรือ
อาจจะไม่มีการตรวจสอบความรู้ ความเขา้ใจของครูวา่ขาดทกัษะความรู้อะไร 
   - เขา้ใจผดิคิดวา่ตนเองก าลงัสอนงานครูอยูช่อบสั่ง ขาดศิลปการจูงใจ  
   - ไม่เห็นความจ าเป็นของการสอนงานครู  
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   - หงุดหงิดหรือแสดงสีหนา้ไม่พอใจ หากครูมีค าถามหรือตอ้งสงสัย  
   - ขาดความพร้อมในดา้นสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตในขณะท่ีสอนงาน  
   - วฒันธรรมองคก์รไม่เอ้ือและไม่ไดรั้บการส่งเสริมจากผูบ้งัคบับญัชา
นอกจากหวัหนา้งานเป็นส่วนหน่ึงของการสอนงานท่ีไม่ประสบผลส าเร็จแลว้ พบวา่ครูอาจเป็นสาเหตุ
หน่ึงท่ีท าใหก้ารสอนงานประสบความลม้เหลว ครูจ าพวกน้ีมกัจะหลีกเล่ียงหรือปฏิเสธไม่ยอมท าตามท่ี
หวัหนา้งานสอน ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากไม่มีเป้าหมายในการท างาน หรือไม่สนใจท่ีจะพฒันาตนเอง กลวั
การเปล่ียนแปลง ไม่พร้อมท่ีจะรับฟัง หรือขาดความเคารพ ศรัทธาหวัหนา้งาน และอาจมี Coach มาก
เกินไป ท าใหมี้หลายแนวทางท าใหค้รูเกิดความสับสน ดงันั้นหวัหนา้งานและครูจึงมีส่วนอยา่งมากต่อ
การสนบัสนุนใหก้ารสอนงานประสบความส าเร็จ 
 8. การจัดระบบ Coaching ในองคก์รเป็นรูปธรรมชดัเจน  
  8.1 ก าหนดใหร้ะบบ Coaching เป็นนโยบายขององคก์ร 
  8.2 สร้างสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศขององคก์รใหมี้ Trust  (ความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั) 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระหวา่งหวัหนา้งานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ระหวา่งศึกษานิเทศกก์บัผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรม หรือผูรั้บการนิเทศก ์
  8.3 ก าหนดใน Job Description ของระดบัศึกษานิเทศข้ึนไปในเร่ืองการท าหนา้ท่ีเป็น 
Coach วา่จะท าอะไรบา้ง อยา่งไรเม่ือไปโรงเรียน 
  8.4 ก าหนดเร่ืองการ Coaching เป็นหน่ึงในเป้าหมายประจ าปีของระดบัศึกษานิเทศข้ึน
ไป โดยมีการวดั KPI  (Key  Performance  Index)  และเกณฑว์ดัคุณภาพ 
  8.5 เช่ือมโยงผลการท า  Coaching สู่ระบบ Performance  Management และระบบการ
จ่ายค่าตอบแทน  ก าลงัใจหรือสิทธิประโยชน์เก้ือกลูและเกียรติคุณรางวลั 
  8.6 ก าหนดและสร้าง/ฝึกวฒันธรรมองคก์รใหเ้ป็นวฒันธรรมของการเรียนรู้ (Learning 
Culture)  ซ่ึงมีทั้ง  Learning by  doing  เรียนรู้โดยการลงมือท า  Learning  by Teaching  เรียนรู้โดยการ
ถ่ายทอด และ Learning by Sharing เรียนรู้โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กนั เพื่อจะไดเ้ช่ือมโยง
ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มากบัประสบการณ์ชีวติส่วนตวั น ามาถ่ายทอดเพื่อสอนใหเ้รามีการติดต่อส่ือสารท่ีดี รู้จกั
เรียบเรียงเตรียมค าพดูก่อนหลงัจากท่ีไม่กลา้ท าใหก้ลา้และมัน่ใจมากข้ึน ท าใหไ้ดเ้พื่อน ไดใ้จ ไดใ้ห ้ได้
เสียสละ ไดป้ฏิสัมพนัธ์กนัเกิดความสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั ผูค้นในองคก์รรัก กนัมากข้ึน และน าไปสู่การ
ไวเ้น้ือเช่ือใจกนั  เกิดเป็นวฒันธรรมการเรียนรู้ร่วมกนัตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
  8.7 ประโยชน์จากการท า  Coaching  ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนส่งผลโดยตรงต่อผูนิ้เทศและ
ผูรั้บการนิเทศ  และต่อองคก์ร  

9.  ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ส่งผลต่อศึกษานิเทศก์ 
 9.1 การช้ีแนะจะช่วยแบ่งเบาภาระงาน เน่ืองจากผูเ้ขา้รับการฝึกท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ทนัเวลา 
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 9.2 มีเวลาเพียงพอท่ีจะคิดพิจารณา ปรับปรุงระบบงาน ขั้นตอนและวธีิการท างานใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ช่วยเหลือผูเ้ขา้รับการฝึกอยา่งแทจ้ริง พฒันาการสอนอยา่งต่อเน่ือง 
 9.3 มีโอกาสช้ีแจงจุดเด่นหรือจุดท่ีตอ้งการใหผู้เ้ขา้รับการฝึกปรับปรุงการท างาน การสอน 
 9.4 สามารถแจง้ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกรู้ถึงวสิัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และปัญหาการเปล่ียนแปลง 
การเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ขององคก์ร 
 9.5 มีโอกาสรับรู้ความตอ้งการท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกคาดหวงั และปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการ
ท างานของครู ปัญหาการเรียนการสอนของผูเ้ขา้รับการฝึก 
 9.6 สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีในการท างานระหวา่ง ศึกษานิเทศกก์บัผูเ้ขา้รับการฝึก 
 9.7 เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีใชผ้ลกัดนัและสนบัสนุนใหผู้เ้ขา้รับการฝึกท างานใหบ้รรลุ
เป้าหมาย ( Performance Goal) ตามแผนงานท่ีก าหนด  ผูเ้ขา้รับการฝึกจดัการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงพฤติกรรมการสอน 
 9.8 ส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศของการท างานร่วมกนัเป็นทีม บรรยากาศของสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
 

10. ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ส่งผลต่อผู้รับการประเมิน 
10.1   เขา้ใจขอบเขต เป้าหมายของงานและความตอ้งการท่ีองคก์รคาดหวงั 
10.2  ไดรั้บรู้ถึงสถานการณ์เปล่ียนแปลง ปัญหาและอุปสรรคขององคก์ารภารกิจท่ี องคก์ร

จะท าในปัจจุบนัและตอ้งการท่ีจะท าต่อไปในอนาคต 
10.3  ไดรั้บรู้ถึงปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการท างานร่วมกบัครูและมีส่วนร่วมกบัผู ้

บริการโรงเรียนในการพิจารณาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
10.4  มีโอกาสรู้จุดแขง็ จุดอ่อนของตน เพื่อสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก

ยิง่ข้ึน 
10.5  รู้จกัวางแผนล าดบัความส าคญัก่อน – หลงัของงาน รับรู้เทคนิควธีิการท างานให้

ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาท่ีองคก์รก าหนด 
10.6  สร้างขวญั ก าลงัใจ ท าใหไ้ม่รู้สึกวา่ตนเองท างานเพียงผูเ้ดียว 
10.7  เป็นแรงจูงใจ กระตุน้ใหค้รูผูเ้ขา้รับการฝึกปรับปรุงตนเอง สนใจเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  

เสมอ 
10.8  ส่งเสริมใหผู้เ้ขา้รับการฝึกมีคุณค่า ( Value) และเห็นคุณค่า ในการท างานมากข้ึน 

เน่ืองจากสอนงานท่ีถูกตอ้งตามความตอ้งการของครูผูเ้ขา้รับการฝึก ช่วยตอบสนองให้
ผูเ้ขา้รับการฝึกท างานไดบ้รรลุเป้าหมายของตนเอง 

 การสอนงานหรือชี้แนะ  ( Coaching) เป็นเทคนิคท่ีผู้เข้ารับการฝึก/ศึกษานิเทศก์ ซ่ึงคุ้นเคยกันใน
ฐานะเพ่ือนร่วมงาน รวมกลุ่มกันเพ่ือท ากิจกรรมท้ังคลินิก การสังเกตการสอน การวิจัยแบบเครือข่าย
ร่วมกัน มีความปรารถนาดีต่อกันในการท่ีกล้าจะยอมหรือพอใจท่ีจะสอนหรือชี้แนะหรือยอมรับการ
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ชี้แนะ ผู้ถกูสอนพอใจท่ีจะรับด้วยวิธีการอย่างกัลยาณมิตร  การเป็นพ่ีเลีย้งเป็นวิธีการท่ีผู้มีประสบการณ์
ให้ความช่วยเหลือผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า (หรือพ่ีดูแลน้อง : พ่ีเลีย้ง)  ท้ังเร่ืองงานวิชาชีพไปสู่
เป้าหมายท่ีได้วางไว้ร่วมกัน เทคนิคดังกล่าวเป็นเทคนิคท่ีอยู่ในกลุ่มงานการนิเทศการศึกษาของ
ศึกษานิเทศก์ เพราะการนิเทศเป็นการด าเนินงานโดยผู้มีประสบการณ์ มีความรู้มีความสามารถในการท่ี
จะใช้กระบวนการ/วิธีการ/ เทคนิคต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลืออ านวยการ ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับ
ดูแล ชี้แนะให้ค าปรึกษา คล่ีคลายปัญหา อบรม ฝึกฝนและ/หรือร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือผู้เข้ารับการฝึก
สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วดั 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.2 

เร่ือง “เทคนิคการนิเทศแบบสังเกตการสอน(Classroom Observation)” 
โครงการยกระดบัคุณภาพผูเ้ขา้รับการฝึกทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

FAQ:  1.  เทคนิคในการนิเทศแบบสังเกตการสอนมีกระบวนการอย่างไร  
2. องค์ประกอบท่ีส าคัญของการสังเกตการสอนมีอะไรบ้างท่ีศึกษานิเทศก์จ าเป็นจะต้อง
ตระหนักมากท่ีสุด 

3. ท าไมจึงสังเกตการสอน 
  

 
  

 การสะทอ้นภาพการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนจริงไดช้ดัเจน และเป็นปัจจุบนั โดยอาศยั
ขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ หลงัจากเสร็จส้ินการปฏิบติัการสอน  นั้นมีหลายวธีิ  ซ่ึงวธีิการสังเกตการเรียนการ
สอนเป็นวธีิหน่ึงในหลากหลายวธีิดงักล่าว การสังเกตการเรียนการสอนช่วยใหผู้เ้ขา้รับการฝึกทั้งผูท่ี้มี
ประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ดา้นการสอนไดพ้บแนวในการปรับปรุงและพฒันาดา้นการเรียน
การสอนอยา่งต่อเน่ืองสู่หนทางการสอนมืออาชีพ  อีกทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่
ส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึก และเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนรู้อนัทรงพลงัของผูเ้ขา้รับการฝึก   เคร่ืองมือน้ี

ผังมโนทัศนเ์ทคนคิการนเิทศ 
แบบการสงัเกตการสอนในชัน้เรยีน 
(Classroom Observation) 

Classroom 

Observation 
ผูส้งัเกต-ผูถ้กูสงัเกต 

การท างานรว่มกนั มุง่ปรบั
พฤตกิรรมการสอน การเป็น
กลัยาณมติร ประสทิธภิาพ
การท างานและความพงึ

พอใจ 
ความพงึพอใจ 

ผลลพัธ ์

Pre-Observation 

conference 
ก าหนดขอ้ตกลง ท าความ
เขา้ใจวตัถปุระสงคแ์ละสิง่

ทีต่อ้งการสงัเกต 

 

The Observation 
ครูท าการสอน ผูน้เิทศสงัเกต 
เก็บขอ้มลูดว้ยเครือ่งมอืที่

เตรยีมไว ้

 
Post -Observation 

ครบูรรยายความรูส้กึ เสนอขอ้มูล
สะทอ้นผล อภปิรายจุดด ี 

จุดพฒันา 

 

แผนการสอน 
วนั เวลา สอน 
สือ่ 
ผูเ้รยีน 

เครือ่งมอืบันทกึ
ขอ้มลู/แบบ
สงัเกตการสอน 
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สามารถใชส้ังเกตและส ารวจลกัษณะการเรียนการสอนไดใ้นหลากหลายประเด็น  ข้ึนอยูก่บัวา่ผูเ้ขา้รับ
การฝึกผูส้อนตอ้งการสังเกตและส ารวจเพื่อแกปั้ญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนเร่ือง
ใด  อยา่งไรก็ตามการสังเกตการเรียนจะไม่ไดมุ้่งประเด็นในเร่ืองการประเมินหรือการตดัสินการสอน
ของผูเ้ขา้รับการฝึกผูส้อน  แต่เป็นการท างานร่วมกนัอยา่งมีขั้นตอนท่ีเช่ือถือไดร้ะหวา่งผูเ้ขา้รับการฝึก
ผูส้อน (ท่ีถูกสังเกต) กบัผูส้ังเกต (อาจเป็นไดท้ั้ง ศึกษานิเทศก ์ผูเ้ขา้รับการฝึกผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อนผูเ้ขา้รับ
การฝึก เป็นตน้)  นัน่หมายความวา่  ผูเ้ขา้รับการฝึกผูส้อนท่ีเป็นผูถู้กสังเกตจะไม่มีความรู้สึกวา่ตนเองถูก
ประเมิน แต่เป็นการท างานร่วมกนัเพื่อสะทอ้นภาพการจดัการเรียนการสอนของผูส้อนไดช้ดัเจน  ท าให้
ผูส้อนท่ีถูกสังเกตมองเห็นจุดดีและจุดดอ้ยของการจดัการเรียนการสอนท่ีผา่นมาแลว้สามารถน าจุดดอ้ย
มาร่วมกนัอภิปรายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีดีกวา่  มาใชป้รับปรุงพฒันาอาชีพงานสอนของ
ตน  อนัก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ตวัผูเ้ขา้รับการฝึกและนกัเรียน  และยงัเป็นการตอบสนอง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีตอ้งการใหผู้เ้ขา้รับการฝึกพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนของตนเองอยูต่ลอดเวลา 
 
 เนือ้หาและความรู้ ความเข้าใจท่ีน าเสนอประกอบด้วย  ความหมายของการสังเกตการเรียนการ
สอน จุดประสงค์ในการสังเกตการเรียนการสอน  ขัน้ตอนการสังเกตการเรียนการสอน  วิธีการสังเกต
การเรียนการสอน  ข้อแนะน าท่ีผู้สังเกตท่ีมีมาตรฐานควรปฏิบัติ  คุณสมบัติพืน้ฐานในการท างาน
ร่วมกัน และตัวอย่างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสังเกตการเรียนการสอน  ตามล าดับดังต่อไปนี้  
 
ความหมายของการสังเกตการเรียนการสอน 
 คือ กระบวนการท างานร่วมกนัระหวา่งผูส้ังเกตกบัผูเ้ขา้รับการฝึกผูถู้กสังเกตในการส ารวจและ
วเิคราะห์สภาพการจดัการเรียนการสอน พฤติกรรมของผูเ้ขา้รับการฝึกและนกัเรียน  ประสิทธิภาพของ
บทเรียน  การปฏิสัมพนัธ์กนัในรูปแบบต่าง ๆ เป็นตน้  ซ่ึงมีความส าคญัในการพฒันาคุณภาพการสอน
และส่งเสริมความเช่ียวชาญดา้นการสอนของผูเ้ขา้รับการฝึกสู่มืออาชีพเป็นเทคนิคการนิเทศ การเรียนรู้
ท่ีส าคญั ซ่ึงศึกษานิเทศกก์็ใชใ้นการช่วยส่งเสริมและพฒันาผูเ้ขา้รับการฝึกอาจกล่าวไดว้า่  เทคนิคการ
นิเทศทุกแบบมักจบลงด้วยการสังเกตการสอนหรือมีกจิกรรมการสังเกตการสอนเกอืบทุกคร้ัง  
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จุดประสงค์ของการสังเกตการเรียนการสอน 
 การสังเกตการเรียนการสอนมีจุดประสงคท่ี์ผูส้ังเกตท่ีมีมาตรฐานควรปฏิบติั กล่าวโดยสรุป 4 
ขอ้ ดงัน้ี 
 1. เพื่อสังเกตการเรียนการสอนและส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนตามลกัษณะท่ีก าหนดไว ้เช่น เทคนิค
หรือวธีิการสอนของผูเ้ขา้รับการฝึก การจดัการผูเ้ขา้รับการฝึก ประโยชน์ของส่ือและอุปกรณ์ และอ่ืน ๆ 
เป็นตน้ 
 2. เพื่อท าความเขา้ใจลกัษณะการจดัการเรียนการสอนในประเด็นต่าง ๆ ท่ีผูส้อนสนใจและมี
การอภิปรายร่วมกนัเพื่อหาทางปรับปรุงพฒันา เช่น การปรับปรุงวธีิการสอน การปรับปรุงพฤติกรรม
การจดับรรยาย การปรับปรุงกระบวนการสอนส่ือ การใชกิ้จกรรม เคร่ืองมือหรือค าถาม หรือค าสั่ง เป็น
ตน้ 
 3. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์ความแตกต่างของลกัษณะการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  
 4. เพื่อก าหนดวธีิการหรือเทคนิคท่ีสามารถน ามาปรับใชใ้นหอ้งเรียนคร้ังใหม่ได้  
ขั้นตอนการสังเกตการเรียนการสอน 
 การสังเกตการเรียนการสอนตอ้งมี ขั้นตอนชดัเจน และ ขอ้มูล ท่ีไดจ้ากการสังเกตตอ้ง เช่ือถือ
ไดเ้ป็นเทคนิคของวชิาชีพ ศึกษานิเทศกท่ี์ส าคญัยิง่ ซ่ึงตอ้งวางแผนและก าหนดเคร่ืองมือบนัทึก 
บรรยากาศการเรียนการสอนโดยสรุป มี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1  ขั้นก่อนการสังเกต (Pre-observation orientation session) 
   คือ  การท่ีทั้ง 2 ฝ่าย (ผูเ้ขา้รับการฝึกผูถู้กสังเกตและศึกษานิเทศก ์ผูส้ังเกต)  
ประชุมอภิปรายและเห็นดว้ยในขอ้ตกลงท่ีก าหนดไว ้ ท าความเขา้ใจเร่ือง  จุดประสงคข์องการ
สังเกตการณ์เรียนการสอน ส่ิงท่ีตอ้งการสังเกตหรือลกัษณะในการจดัการเรียนการสอน  เทคนิคหรือ
วธีิการสอนของผูเ้ขา้รับการฝึก ธรรมชาติของวชิา นกัเรียน หอ้งเรียน เป็นตน้  รวมถึงการท าความเขา้ใจ
หรือคล่ีคลายขอ้สงสัยในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในขั้นการสังเกต  ยิง่ทั้งสองฝ่ายสามารถท าความเขา้ใจ
ในประเด็นต่าง ๆ อยา่งละเอียดเท่าไร  ยิง่ท  าใหปั้ญหาท่ีอาจจะเกิดในขั้นการสังเกตการเรียนการสอนลด
นอ้ยลงดว้ย  ทั้งยงัส่งเสริมบรรยากาศการสังเกตการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปอยา่งเขา้ใจและราบร่ืน ทั้งน้ี
รวมทั้งอธิบายแบบสังเกตและประเด็นสังเกต ผลการสังเกตเทียบกบัแผนการจดัการเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับ
การฝึกผูส้อน 
 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นการสังเกต (The observation) 
   คือ การท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกผูถู้กสังเกตอธิบายจุดประสงคก์ารสังเกตการเรียนการ
สอนใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการฝึกเชิญผูส้ังเกตนัง่ประจ าท่ีตามท่ีก าหนดและตกลงไว ้ จากนั้นผูเ้ขา้รับการฝึกผู ้
สังเกตปฏิบติัการสอนในชั้นเรียนตามปกติ  ขณะท่ีผูส้ังเกตปฏิบติัการสังเกตโดยบนัทึกและเก็บรวบรวม
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ขอ้มูลลงในเคร่ืองมือ (เช่น แบบสังเกตลกัษณะการเรียนการสอนในประเด็นต่าง ๆ แบบนัทึกรายการ
สอน เป็นตน้ ) ซ่ึงผูส้ังเกตตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงในท่ีประชุมกนัอยา่งเคร่งครัด อีกทั้งยงัแสดงถึงความ
เคารพและซ่ือสัตยต่์อส่ิงท่ีไดต้กลงไวใ้นท่ีประชุมอยา่งกลัยาณมิตรนิเทศอยา่งแทจ้ริง 
 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นหลงัการสังเกต (Post-observation) 
   คือ การท่ีทั้งศึกษานิเทศกผ์ูส้ังเกตและผูเ้ขา้รับการฝึกผูถู้กสังเกตอภิปราย  
ปรึกษาหารือร่วมกนั  โดยใชข้อ้มูลท่ีบนัทึกไวใ้นเคร่ืองมือมาประกอบการอภิปราย  โดยทั้งสองฝ่ายอาจ
เป็นผูเ้ปิดประเด็น  ควรตระหนกัและระลึกถึงจุดประสงคใ์นการสังเกต  อีกทั้งผูถู้กสังเกตยงัตอ้งเตรียม
บรรยายแสดงความรู้สึกท่ีดีต่อจุดเด่นในเหตุการณ์ของการจดัการเรียนการสอนท่ีเป็นไปอยา่งราบร่ืนท่ี
ผา่นมา และระบุจุดดอ้ยของการปฏิบติัการเรียนการสอนในชั้นเรียน  แลว้น าจุดดอ้ยท่ียงัเป็นปัญหามา
คิดหาวธีิปรับปรุงแกไ้ขเปล่ียนแปลงอยา่งเหมาะสม  เพื่อน าวธีิการหรือการเปล่ียนแปลงท่ีไดม้าใช้
พฒันาเรียนการสอนคร้ังต่อไป  นอกจากน้ีบรรยากาศในการประชุมอภิปรายจะไม่ใช่การประเมินหรือ
ตดัสินการจดัการเรียนการสอนของผูเ้ขา้รับการฝึกผูถู้กสังเกต  แต่จะเป็นการสร้างความเช่ือใจ  เคารพ
ซ่ึงกนัและกนั  และปรารถนาดีต่อกนั  โดยมีวธีิการคือ ศึกษานิเทศกผ์ูส้ังเกตควรกล่าวแต่ส่ิงท่ี
สร้างสรรค ์(จุดดีของกิจกรรมการเรียนการสอน) ของผูเ้ขา้รับการฝึกผูส้อน จากนั้นกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รับ
การฝึกผูส้ังเกตใชค้วามคิดเพื่อส ารวจดูวา่ในการจดัการเรียนการสอนส่วนใดของตนเองท่ียงัไม่พอใจ
หรือยงัมีปัญหา  และมีความตอ้งการท่ีจะแกไ้ขหรือพฒันาประเด็นปัญหานั้น ๆ ใหดี้ข้ึน  แลว้น าเสนอ
ความคิดเห็นนั้นออกมา  เพื่อใหผู้ส้ังเกตไดรั้บทราบแลว้พยายามคน้หาแนวทางท่ีจะกระตุน้ใหผู้ถู้ก
สังเกตไดใ้ชค้วามคิดพิจารณาไตร่ตรองความคิดนั้นใหไ้ดข้อ้สรุปและขอ้ปฏิบติัท่ีมีคุณภาพสูงท่ีสุดท่ีจะ
ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนคร้ังต่อไป   
 
วธีิการสังเกต 
 วธีิการสังเกตการเรียนการสอน ประกอบดว้ยวธีิ 2 วธีิ เป็นดงัน้ี  
  วธีิท่ี 1 เรียกวา่ “Unstructured approach” มีลกัษณะคือ ผูส้ังเกตการเรียนการสอน
สังเกตและบนัทึกรายละเอียดลกัษณะของการจดัการเรียนการสอน  ตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบการสังเกต 
หลงัจากนั้นทั้ง 2 ฝ่าย (ฝ่ายผูส้ังเกตซ่ึงอาจมีหลายคนศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหารโรงเรียน และฝ่ายผูถู้กสังเกต
คือผูส้อน)  ประชุม อภิปรายตามขอ้มูลท่ีบนัทึกไว ้ ซ่ึงประกอบดว้ยทั้งขอ้ดี  ขอ้ควรระวงัและวธีิการ
หลีกเล่ียง  ดงัน้ี 
   วธีิน้ีมี ข้อดี คือ ทั้ง 2 ฝ่าย สามารถอภิปรายประเด็นการจดัการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายและมีความยดืหยุน่ 
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   วธีิน้ีมี ข้อควรระวงั คือ ผลการอภิปรายอาจไม่น่าเช่ือถือ และผูถู้กสังเกตอาจมี
ความรู้สึกไม่ดี มีอคติต่อผูส้ังเกต เน่ืองจากวา่ผูส้ังเกตอาจพดูถึงจุดไม่ดีมากเกินความจริง โดยอาศยั
ขอ้มูลท่ีมีเพียงแหล่งเดียว 
   วธีิการ หลีกเล่ียง  ความรู้สึกไม่ดีและยงัไดข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ คือ การใชว้ธีิการ
สังเกตแบบ Triangulation technique มีลกัษณะเป็นการบนัทึกขอ้มูลท่ีสังเกตไดจ้ากการจดัการเรียนการ
สอนมาจาก 3 แหล่ง  ไดแ้ก่  ขอ้มูลท่ีไดม้าจากผูส้ังเกตท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ (ศึกษานิเทศกผ์ูเ้ขา้รับการฝึกผูมี้
ประสบการณ์และเช่ือถือได)้  เพื่อนผูเ้ขา้รับการฝึก หรือวดีีทศัน์ (ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีเช่ือถือได ้ แต่มี
ขอ้เสียตรงท่ีเก็บรายละเอียดไดเ้ฉพาะส่วนของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนเท่านั้น)  
เพื่อเป็นการยนืยนัขอ้มูลการสังเกตใหน่้าเช่ือถือ และไม่มีอคติ ทั้งยงัเป็นการสร้างความสบายใจแก่ทั้ง 2 
ฝ่าย อนัส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีในการท างานร่วมกนั 
  วธีิท่ี 2 เรียกวา่ “Structured approach” มีลกัษณะคือ ในการสังเกตการสอนหน่ึงคร้ัง
เจาะจงเพียงหน่ึงประเด็นหรือหน่ึงลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนเท่านั้น  ใชเ้คร่ืองมือท่ีสังเกต
เป็นแบบฟอร์มการสังเกตแต่ละประเภทมีค าสั่งช้ีแจง้และค าถามชดัเจน  ก าหนดไวใ้นฟอร์มผูส้ังเกต
ตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  ซ่ึงมีลกัษณะการสังเกตยอ่ย 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
   ลกัษณะแรก เรียกวา่  “System-based”  คือ การท่ีผูส้ังเกตใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็น
แบบฟอร์มท่ีเป็นของสถาบนัต่าง ๆ ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับอยา่งเป็นสากล  โดยผา่นการรับรอง
จากผูเ้ช่ียวชาญ  ช่วยใหกิ้จกรรมการสังเกตมีความสะดวกสบาย  แต่มีขอ้เสียคือ  เคร่ืองมืออาจไม่
เหมาะสมกบัธรรมชาติการจดัการเรียนการสอนของผูเ้ขา้รับการฝึกผูส้อนท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั  จึง
อาจท าใหไ้ม่น่าสนใจและไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
   ลกัษณะท่ี 2 เรียกวา่ “Ad hoc”  คือ  การท่ีผูส้ังเกตและผูถู้กสังเกตท าขอ้ตกลง
ร่วมกนัท่ีจะน าเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีมีมาตรฐานมาปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัจุดประสงคห์รือลกัษณะการ
จดัการเรียนการสอนและธรรมชาติการจดัการเรียนของผูเ้ขา้รับการฝึกผูถู้กสังเกต   เพื่อใหไ้ดรั้บ
ประโยชน์สูงสุด (สิริบุบผา  อุทารชาต,2007, “Classroom Observation Techniques” (Online) available: 
www.usc.educ/programs/cet/resources/observation.march,13,2009) 
 
ข้อแนะน าทีผู้่สังเกตทีม่ีมาตรฐานควรปฏิบัติ 
  1.  ควรก าหนดเพียงหน่ึงประเด็น หรือหน่ึงลกัษณะการจดัการเรียนการสอนต่อการ
สังเกต 1 คร้ัง เช่น สังเกตการณ์ใชค้  าถามของผูเ้ขา้รับการฝึก  การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษา เป็นตน้ 
  2.   ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้ังเกตเท่านั้นจะไม่มีส่วนร่วมในการสอนแต่อยา่งใด 
  3.   บนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นจริงในฟอร์มการสังเกตเท่านั้น 
  4.  อภิปรายแลกเปล่ียนขอ้มูลร่วมกบัผูถู้กสังเกต  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลยอ้นกลบัท่ีสะทอ้น
ภาพการจดัการเรียนการสอน  ฝ่ายผูถู้กสังเกตอาจเป็นฝ่ายเร่ิมก่อนหรือหลงัก็ได้  ทั้งน้ีประเด็นส าคญัอยู่
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 รหัส       : UTQ-225 นวัตกรรมการนิเทศ (Coaching) การศึกษาช้ันเรียน (Lesson study) 
 

ท่ีวา่ฝ่ายผูส้ังเกตควรใชค้  าพดูท่ีใชว้ธีิการสะทอ้นภาพการจดัการเรียนการสอนของผูถู้กสังเกตเหมือน
กระจกเงา  ใหผู้ส้ังเกตเห็นภาพเหตุการณ์ในขณะสอนไดอ้ยา่งชดัเจน วา่ตนเองไดท้  าอะไรในชั้นเรียน
บา้งนบัตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดการสังเกต  และผูส้ังเกตควรดึงจุดท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนมากล่าวเท่านั้น แลว้
กระตุน้ใหผู้ถู้กสังเกตคิดหาวธีิแกไ้ขปัญหาในจุดท่ียงัเป็นปัญหาหรือไม่พอใจในการจดัการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนของตนเอง  และผู้สังเกตไม่ควรแนะน าวิธีการท่ีควรจะเป็นตามความคิดเห็นของตนเอง   

ทั้งยงัเป็นการฝึกใหผู้เ้ขา้รับการฝึกผูถู้กสังเกตไดใ้ชค้วามคิดทบทวน  คน้หาวธีิการท่ีเหมาะสมตามสภาพ
ชั้นเรียนท่ีตนเองเขา้ใจท่ีสุด  เพื่อใหพ้บแนวทางการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดดว้ยตนเอง  วธีิการน้ีไม่ท าลาย
ความรู้สึกผูถู้กสังเกต  และไม่เกิดความรู้สึกอคติต่อผูส้ังเกต  ซ่ึงเป็นการท างานร่วมกนัภายใตบ้รรยากาศ
ท่ีส่งเสริมการพฒันาการเรียนการสอนอนัก่อประโยชน์สูงสุดต่อนกัศึกษาต่อไป  
คุณสมบัติพืน้ฐานของผู้ร่วมงาน 
 นอกจากน้ีแลว้ในการท างานร่วมกนัเพื่ออภิปรายขอ้มูลยอ้นกลบัสะทอ้นภาพขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสังเกต ท่ีส่งเสริมบรรยากาศอยา่งสร้างสรรคไ์วว้างใจกนั  ท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาอาชีพผูเ้ขา้รับการ
ฝึกต่อเน่ืองอยา่งไม่หยดุย ั้ง ผูท่ี้ท  างานร่วมกนัควรมี คุณสมบัติพืน้ฐาน 3 ประการ ไดแ้ก่ 
 ประการท่ี 1 ความเคารพซ่ึงกนัและกนั (Respect) หมายความวา่ ผูส้ังเกตตอ้งมีความเขา้ใจ
ยอมรับและใหเ้กียรติผูถู้กสังเกตทั้งทางดา้นความคิดและท่าทางท่ีแสดงออก  โดยยอมรับความแตกต่าง
ในลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคล  ปราศจากการประเมิน การตดัสิน และการมีอคติ 
 ประการท่ี 2 ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายความวา่ ผูส้ังเกตยอมรับฟังทุกส่ิงทุกอยา่งใน
ขอบเขตหรือประเด็นของการแสดงความคิดเห็น  ตอ้งมีความเขา้ใจในความรู้สึกของผูถู้กสังเกตท่ีก าลงั
ประสบปัญหาในอาชีพการสอนและมีความพยายามท่ีจะหาแนวทางแกไ้ขใหเ้หมาะสมท่ีสุด   ดงันั้นผู ้
สังเกตควรปฏิบติัตวัใหอี้กฝ่ายรู้สึกผอ่นคลาย  สบายใจมากกวา่การคาดหวงัหรือคาดคั้นในส่ิงท่ีควรจะ
เกิดข้ึนหรือถูกตอ้งท่ีสุดในการหาหนทางแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอนในขณะอภิปราย  
 ประการสุดทา้ย ความซ่ือสัตย ์( Honesty)  หมายความวา่  ผูส้ังเกตแสดงความเคารพและ
ความเห็นอกเห็นใจผูถู้กสังเกตดว้ยความจริงใจอยา่งแทจ้ริงไร้ส่ิงเคลือบแคลงสงสัยในความจริงใจน้ี  
ท าใหผู้ถู้กสังเกตนบัถือ  ศรัทธาผูส้ังเกต และมีความสุขในการท างานร่วมกนั  ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัความ
ไม่ซ่ือสัตย ์ ท่ีเป็นเพียงพฤติกรรมการเสแสร้งวา่เคารพและเห็นอกเห็นใจ  อนัเป็นสาเหตุหลกั  และ
ส าคญัอนัยิง่ใหญ่ต่อการบัน่ทอนและท าลายความสัมพนัธ์ท่ีดีและความสามคัคีระหวา่งเพื่อนร่วมงานใน
การท างานร่วมกนัเพื่อพฒันาวชิาอาชีพผูเ้ขา้รับการฝึกร่วมกนั และประเทศชาติต่อไป  
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ใบความรู้ 
แบบหรือเคร่ืองมือสังเกตการสอน 

 

 เคร่ืองมือในการสังเกตการสอนเป็นหวัใจส าคญัในการสังเกตการสอน  เพราะจะเป็นส่ิงท่ีท าให้
เป้าหมายในการสังเกตการสอน  ด าเนินไปตามจุดมุ่งหมายของการสังเกตการสอน  เคร่ืองมือดงักล่าว
ควรสร้างข้ึนดว้ยความร่วมมือระหวา่งผูเ้ขา้รับการฝึกผูส้อนและผูนิ้เทศการสอน  
การใชเ้คร่ืองมือสังเกตการสอน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสังเกตการสอนและวธีิการต่าง ๆ ดงัน้ี  
1. ใชแ้บบฟอร์มท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกและผูนิ้เทศสร้างข้ึนมา 
 ใชแ้บบฟอร์มประเมินพฤติกรรมการสอนท่ีไดส้ร้างข้ึนระหวา่งผูเ้ขา้รับการฝึกและผูนิ้เทศ  ท่ีได้
จกัเตรียมเอาไวล่้วงหนา้  มีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบับทเรียนท่ีควรจะสอน  โดยผูนิ้เทศใช้
แบบฟอร์มน้ีเป็นเคร่ืองมือในการสังเกตพฤติกรรมการสอนของผูเ้ขา้รับการฝึก  
 
2. ใชแ้บบฟอร์มมาตรฐาน 
 ใหแ้บบฟอร์มประเมินพฤติกรรมการสอนท่ีเป็นแบบมาตรฐาน  ท่ีไดส้ร้างข้ึนจากผลงานของ
การวจิยัท่ีไดท้  าการทดสอบแลว้วา่แม่นย  าและเท่ียงตรงดี 
3. ใชว้ธีิการจดบนัทึก 
 ใชว้ธีิการจดบนัทึกพฤติกรรมการเรียนการสอนและสภาวการณ์ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนใน
ขณะท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกสอนในชั้นเรียน  ตอ้งพยายามรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดเ้กิดข้ึนจริงเปรียบเสมือน
กระจกท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นภาพของการเรียนการสอน 
4. การใชเ้คร่ืองบนัทึกภาพ 
 ผูนิ้เทศและผูเ้ขา้รับการฝึกอาจจะตกลงกนัใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียง ( Audio tape) หรือเคร่ือง
บนัทึกภาพ (Video tape) ช่วยในการบนัทึกพฤติกรรมการเรียนการสอน 
5. การใชผู้ส้ังเกตการสอนเป็นกลุ่ม 
 อาจใชผู้ส้ังเกตการสอนหลาย ๆ คนโดยการสังเกตการสอนแต่ละคนท าหนา้ท่ีสังเกตการสอนท่ี
แตกต่างกนัไป  โดยรับผดิชอบสังเกตการสอนท่ีเฉพาะเจาะจง ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  
                  (นิพนธ์  ไทยพานิช 2535) 
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 รหัส       : UTQ-225 นวัตกรรมการนิเทศ (Coaching) การศึกษาช้ันเรียน (Lesson study) 
 

ตัวอย่างเคร่ืองมือและพฤติกรรมการสอนทีใ่ช้สังเกตการเรียนการสอน  มีดังนี้  
1. รูปแบบการเขียนกระดานด าของผูเ้ขา้รับการฝึก (Blackboard organization)  
2. การเคล่ือนท่ีของผูเ้ขา้รับการฝึก (Teacher movement) 
3. แบบบนัทึกรายการสังเกตการสอน (Teaching observation checklist) 
4. อ่ืน ๆ เช่น 

 การใชค้  าพดูของผูเ้ขา้รับการฝึก (Teacher Talk) ไดแ้ก่ 
       การใชค้  าถามของผูเ้ขา้รับการฝึก (Teacher questions) 
       การโตต้อบของผูเ้ขา้รับการฝึกต่อค าถามของผูเ้ขา้รับการฝึก (Teacher responses to learner 
questions) 

1. การใชค้  าสั่งของผูเ้ขา้รับการฝึก (Teacher directions) 
       การใหก้ าลงัใจค าช่ืนชมหรือใหร้างวลัของผูเ้ขา้รับการฝึก (Teacher encouragement, praise 
or reward) 

2. การวพิากษว์จิารณ์พฤติกรรมผูเ้ขา้รับการฝึกของผูเ้ขา้รับการฝึก (Teacher 
criticism of learner behavior) 

3. การควบคุมพฤติกรรมผูเ้ขา้รับการฝึกของผูเ้ขา้รับการฝึก (Teacher control 
of learner behavior) 

4. การใชค้  าพดูของผูเ้ขา้รับการฝึก (Learner Talk) ไดแ้ก่ 
5. การตอบค าถามของผูเ้ขา้รับการฝึกเม่ือโตต้อบผูเ้ขา้รับการฝึก (Learner 

responses to teacher questions) 
6. การใชค้  าถามของผูเ้ขา้รับการฝึก (Learner questions) 
7. ขอ้ความของผูเ้ขา้รับการฝึกท่ีเป็นผูเ้ร่ิมกล่าว (Learner initiated 

statements) 
8. รูปแบบการพดู-คุยของผูเ้ขา้รับการฝึกโดยทัว่ไป (การพดูช่วงเวลาการ

ท างานเด่ียว การพดูช่วงเวลา   การท างานหลกั อ่ืน ๆ)  
         {General learner talk patterns (talk during individual work period, talk during  
          Assignment time, etc.)} 
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 รหัส       : UTQ-225 นวัตกรรมการนิเทศ (Coaching) การศึกษาช้ันเรียน (Lesson study) 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการสังเกตและแบบบันทกึรายการสังเกตการสอน 
 
Classroom observation1 

Blackboard organization 
สังเกตเทคนิคและลลีาการใช้กระดานด าของผู้เข้ารับการฝึก 
 Copy everything the teacher wrote, drew or put on the blackboard in the box below. 
(ลอกทุกอยา่งท่ีผูส้อนเขียน วาด หรือ จดัวางบนกระดานด าลงในกรอบส่ีเหล่ียมขา้งล่าง
ต่อไปน้ี) 
 
 
 
 
 

 
 
 

Classroom observation2 
Teacher movement 

สังเกตลลีาการเคลือ่นไหวของผู้เข้ารับการฝึกขณะสอน 
 1. Draw in the box below the teacher and the student seating in the classroom. (วาดภาพท่ีนัง่
ของผูเ้ขา้รับการฝึกและนกัเรียนในหอ้งเรียนลงในกรอบส่ีเหล่ียม) 
 2. Put a circle (    ) to indicate each student’s presence at his/her seat. (ท าเคร่ืองหมายวงกลมท่ี
โตะ๊เพื่อบ่งช้ีวา่นกัเรียนแต่ละคนนัง่อยูท่ี่โตะ๊ของตนเอง)  
 3. Draw lines to show teacher’s movement during the lesson. (ลากเส้นเพื่อแสดงการเคล่ือนท่ี
ของผูเ้ขา้รับการฝึกในขณะด าเนินการเรียนการสอน) 

 
 

Blackboard (กระดานด า) 
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หมายเหตุ  สามารถใชก้ระดาษตามความเหมาะสมกบัปริมาณขอ้มูลท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกผูส้อนบนัทึกไวบ้น
กระดานด า  พร้อมทั้งบนัทึกเวลาในแต่ละช่วงของการท ากิจกรรมของผูเ้ขา้รับการฝึกแนบดว้ย  
 
Classroom observation 3 

Teaching observation checklist 
(Checklist use is optional and for discussion.) (การใชแ้บบบนัทึกรายการถือเป็นทางเลือกหน่ึงและ
ใชส้ าหรับประกอบการอภิปราย) 
 
1. Class Structure  (รูปแบบการเรียน) Could Improve 

(ควรปรับปรุง) 

 

Acceptable 
(ดี) 

Excellent 
(เยีย่ม) 

Not Observed 
(สงัเกตไม่ได)้ 

a. Reviews previous day’s course content. 
(ทบทวนเน้ือหาเก่า) 

 

    

b. Gives overview of day’s course content. 
(บรรยายเน้ือหาทั้งหมดแบบ 
คร่าว ๆ) 

 

    

c. Summarizes course content covered. (สรุป
เน้ือหาทั้งหมด) 

 

    

d. Directs student preparation for next class.(ให้
นกัเรียนเตรียมตวัศึกษาเน้ือหาคร้ังต่อไป) 

    

 
Comments : (ข้อคิดเห็น) ......................................................................................................................... 
Student reaction (ปฏิกริิยาของนักเรียนทีแ่สดงออก) 
a) ………………………………………………………………………………………………….. 
b) ………………………………………………………………………………………………….. 
c) ………………………………………………………………………………………………….. 
d) ………………………………………………………………………………………………….. 
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 รหัส       : UTQ-225 นวัตกรรมการนิเทศ (Coaching) การศึกษาช้ันเรียน (Lesson study) 
 

 
2. Method (วธิีการ) 

 
Could Improve 

 
Acceptable Excellent Not Observed 

a. Provides well-designed materials. 
(เตรียมส่ืออยา่งดีให)้ 

    

b. Employs non-lecture learning activities. 
(จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไม่ใช่การบรรยาย) 
(i.e. small group discussion, student-led activities)(เช่น 
การอภิปรายกลุ่มยอ่ย กิจกรรมท่ีนกัศึกษาลงมือปฏิบติัจริง) 

    

c. Invite class discussion. (ให้มีการอภิปรายทั้งชั้น)     
d. Employ class other tools/instructional aids.  
(ใชเ้คร่ืองมืออ่ืน ๆ ในชั้นเรียน/ส่ือการเรียนการสอน) 
(i.e. technology, computer, video, overheads)(เช่น 
เทคโนโลย ีคอมพิวเตอร์ วีดีโอ เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ) 

    

e. Delivers well-planned lecture. 
(บรรยายเน้ือหาท่ีวางแผนไวอ้ยา่งดี) 

    

 

Comments : ......................................................................................................................... 
Student reaction (ปฏิกริิยาของนักเรียนทีแ่สดงออก) 
a) ………………………………………………………………………………………………….. 
b) ………………………………………………………………………………………………….. 
c)…………………………………………………………..……………………………………….. 
d) ………………………………………………………………………………………………….. 
e) ………………………………………………………………………………………………….. 
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 รหัส       : UTQ-225 นวัตกรรมการนิเทศ (Coaching) การศึกษาช้ันเรียน (Lesson study) 
 

 
3. Teacher-Student Interaction 
(การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกกบันักเรียน)  

Could Improve 
 

Acceptable Excellent Not Observed 

a. Solicit student input. 
(สอบถามขอ้มูลท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกสนใจ) 

    

b. Involves a variety of student 
(ให้เด็กท่ีมีความสามารถต่างกนัมีส่วนร่วมในการ
เรียน) 

    

c. Demonstrate awareness of individual student 
learning needs. (ก่อให้เกิดความตระหนกัต่อความ
ตอ้งการดา้นการเรียนรู้เฉพาะบุคคล) 

    

 
Comments :  ......................................................................................................................... 
Student reaction (ปฏิกริิยาของนักเรียนทีแ่สดงออก) 
a) ………………………………………………………………………………………………….. 
b)…………………………………………………………………………………………………... 
c) ………………………………………………………………………………………………….. 
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 รหัส       : UTQ-225 นวัตกรรมการนิเทศ (Coaching) การศึกษาช้ันเรียน (Lesson study) 
 

 
 
 

4. Content (เนือ้หา) 
 

Could Improve 
 

Acceptable 
 

Excellent 
 

Not Observed 
 

a. Appears knowledgeable. 
(ก่อให้เกิดความรู้) 

    

b. Appears well-organized. 
(มีรูปแบบการจดัเน้ือหาท่ีดี) 

    

c. Explains concepts clearly.  
(อธิบายเน้ือหาไดช้ดัเจน) 

    

d. Relates concepts to students’ experiences 
(เช่ือมโยงเน้ือหาให้สอดคลอ้งกบัประสบการณ์
ของผูเ้ขา้รับการฝึก) 

    

e. Selects learning experiences appropriate to 
level of  learning. 
(เลือกจดักิจกรรามการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบั
ระดบัการเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับการฝึก) 

    

Comments :  ......................................................................................................................... 
Student reaction (ปฏิกริิยาของนักเรียนทีแ่สดงออก) 
a) ………………………………………………………………………………………………….. 
b) ………………………………………………………………………………………………….. 
c) ………………………………………………………………………………………………….. 
d) ………………………………………………………………………………………………….. 
e) ………………………………………………………………………………………………….. 
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 รหัส       : UTQ-225 นวัตกรรมการนิเทศ (Coaching) การศึกษาช้ันเรียน (Lesson study) 
 

 
 
5. Other comments (note either effective or ineffective teaching practices observed): 
{ข้อคิดเห็นอืน่ ๆ (บันทกึลกัษณะการจัดการเรียนการสอนทั้งทีม่ีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพที่
สามารถสังเกตได้)} 
 
     …………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………. 
      …………………………………………………………………………………………………. 
      …………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………. 
 
 

       (โณทยั อุดมบุญญานุภาพ, 2552) 
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ตวัอยา่ง 1 
แบบนัทึกการสังเกตการสอนในชั้นเรียน 

เร่ือง .................................................................. กลุ่มสาระการเรียนรู้................................................. 
ชั้น......................................... จ านวนนกัเรียน.................................. ผูส้อน....................................... 
โรงเรียน.............................................................................................................................................. 
ผูส้ังเกตการสอน..................................................... วนั เดือน ปี.......................................................... 
 
วตัถุประสงค ์
1........................................................................................................................................................... 
2........................................................................................................................................................... 
3........................................................................................................................................................... 
 
ท่ี รายการ ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

เนน้การสอนนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง 
สนองต่อนกัเรียนทั้งชั้น 
ใหค้วามสนใจนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
สร้างบรรยากาศ 
มอบหมายงานเหมาะสมกบันกัเรียน 
การแสดงออกถึงความรัก ความเมตตา 
การเสริมแรง 
การยอมรับความคิดเห็นของนกัเรียน 
การตั้งค  าถาม 

…........... 
…........... 
…........... 
…........... 
…........... 
…........... 
…........... 
…........... 
…........... 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 
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................ 
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................ 

................ 
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................ 

................ 
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................ 
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ตวัอยา่ง 2 
แบบบนัทึกการสังเกตการสอนในชั้นเรียน 

เร่ือง .................................................................. กลุ่มสาระการเรียนรู้................................................. 
ชั้น......................................... จ านวนนกัเรียน.................................. ผูส้อน....................................... 
โรงเรียน.............................................................................................................................................. 
ผูส้ังเกตการสอน..................................................... วนั เดือน ปี.......................................................... 
 
วตัถุประสงค ์
1........................................................................................................................................................... 
2........................................................................................................................................................... 
3........................................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง 1. ตารางต่อไปน้ีเป็นแบบบนัทึกพฤติกรรมผูเ้ขา้รับการฝึก พฤติกรรมนกัเรียนและบรรยากาศ
ในหอ้งเรียนช่วงเวลา 1 2 3 4 5 และ 6 เป็นเวลาท่ีสังเกตการสอนโดยก าหนดเวลาเป็นช่วงละ 10 นาที  
 2. ใหท้่านขีดเคร่ืองหมาย   ลงในช่องพฤติกรรมแต่ละช่วงเวลา 

ท่ี พฤติกรรมผูเ้ขา้รับการฝึก 
ช่วงเวลาสังเกต (ช่วงละ 10 นาที) 

หมายเหตุ 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

บรรยาย 
สาธิต/ทดลอง 
อภิปราย 
อธิบายโดยใชอุ้ปกรณ์ 
น าร้องเพลง/เกม 
ถามเป็นรายคน 
ถามทั้งชั้น 
ถามเด็กบางคน/กลุ่ม 
สนใจค าถามของนกัเรียน 
ไม่สนใจค าถามของนกัเรียน 
ดุ ลงโทษ 
ชมเชย ยกยอ่ง  
ยิม้แยม้ 

........ 
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........ 
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........ 
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14. 
15. 
16. 
17. 

เฉยเมย เคร่งเครียด 
ช่วยเหลือนกัเรียนบางคน/กลุ่ม 
ช่วยเหลือนกัเรียนทั้งหมด 
พดูเสียงปานกลาง 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

....... 

....... 

....... 
...... 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

ท่ี พฤติกรรมผูเ้ขา้รับการฝึก 
ช่วงเวลาสังเกต (ช่วงละ 10 นาที) 

หมายเหตุ 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

พดูเสียงดงัมากคลา้ยดุ 
พดูเสียงค่อย 
ยนืต าแหน่งเดียว 
เดินไปมาหนา้ชั้น 
ดูแลเด็กทั้งชั้น 
มองเฉพาะบางจุด 
กวาดสายตาไปทั้งหอ้ง 
ใหอ่้านหนงัสือพร้อมกนั 
ใหท้  ากิจกรรมกลุ่ม 
ใหท้  ากิจกรรมหนา้ชั้น 
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ท่ี พฤติกรรมนกัเรียน 
ช่วงเวลาสังเกต (ช่วงละ 10 นาที) 

หมายเหตุ 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

เงียบ 
คุยเสียงดงั 
เล่นหยอกลอ้กนั ทะเลาะกนั 
ยกมือ 
แข่งกนัตอบ 
ตอบพร้อมกนั 
ไม่ตอบ ตอบไม่ได ้
ไม่สนใจค าถามของผูเ้ขา้รับการ
ฝึก 
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 การสังเกตการเรียนการสอนเป็นหน่ึงในเทคนิคการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์มืออาชีพ
เป็นวิธีการส่งเสริมพัฒนาการวิธีการสอนของผู้เข้ารับการฝึกและเป็นวิธีการสะท้อนภาพการเรียนการ
สอน เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เข้ารับการฝึกสู่มืออาชีพ มีจุดประสงค์ใน
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การสังเกต ขัน้ตอนการสังเกต ผู้ร่วมงานกันต้องมีคุณสมบัติพืน้ฐานเฉพาะ ปฏิบัติตามขัน้ตอนและ
วิธีการท่ีชัดเจนอย่างเคร่งครัดและมีมาตรฐาน เพ่ือให้การสังเกตการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบร่ืน
และสร้างสรรค์ รวมท้ังเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเพ่ือน ามาวิเคราะห์กต้็องมีมาตรฐาน 
ส่งผลให้ได้ข้อมลูท่ีมีความน่าเช่ือถือ นั่นหมายความว่า  ข้อมลูท่ีได้จากการสังเกตต้องเป็นท่ียอมรับอย่าง
เป็น “สากล” ไม่ใช่ความเช่ือถือได้และเป็นท่ียอมรับนับถือเพียงเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ซ่ึงข้อมลูอาจ
ได้มาจากผู้สังเกตท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญท่ีน่านับถือและเป็นท่ียอมรับ เพ่ือนผู้เข้ารับการฝึกซ่ึงผู้เข้ารับการฝึกผู้
ถกูสังเกตต้องรู้สึกเคารพ เห็นอกเห็นใจ และซ่ือสัตย์ต่อกัน  ผู้นิเทศมีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาการ
เรียนการสอนอย่างดี ผู้สังเกตหรือผู้เข้ารับการฝึกอาจบันทึกเสียงหรือวีดีทัศน์แต่ต้องไม่เป็นการท าลาย
บรรยากาศการสอน 

           (โณทยั 
อุดมบุญญานุภาพ, 2552) 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.3 

เร่ือง “เทคนิคการนิเทศแบบคลนิิก”  
(Clinical Supervision) 

โครงการยกระดบัคุณภาพผูเ้ขา้รับการฝึกทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

FAQ:  1.     เทคนิคการนิเทศแบบคลินิกมีกระบวนการอย่างไร 
1. ท่ีกล่าวว่าเทคนิคการนิเทศใดๆ มกัจะจบลงท่ีห้องเรียน(ท าห้องเรียนเป็นคลินิก) ท่านเห็น

ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 
2. การให้ความส าคัญกับผลงานของผู้เข้ารับการฝึกควรพูดอย่างไร (ยกตัวอย่างสัก 2 – 3 

ประโยค) 
3. การมีของติดไม้ติดมือไปฝากผู้เข้ารับการฝึกในการเย่ียมช้ันแบบสังเกตการณ์สอนควรเป็น

ส่ิงใด ระบุสัก 1 – 2 รายการ 
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1. ทฤษฎเีทคนิคการนิเทศแบบคลนิิก (Clinical Supervision) 

 
 

หมายเหตุ : แบบสังเกตการสอนอาจใช้แบบฟอร์มจากเทคนิคการนิเทศแบบสังเกตการเรียนการสอน
แทนและเพ่ิมเติม 
ทฤษฎกีารนิเทศแบบคลนิิกตามรูปแบบของโกลด์แฮมเมอร์ 
 โกลดแ์ฮมเมอร์ ได ้เสนอรูปแบบ ( model) ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ซ่ึงเป็นล าดบัท่ีต่อเน่ือง
ของการนิเทศ (sequence of supervision) ซ่ึงความต่อเน่ืองของการนิเทศน้ีเม่ือรวมกนัเขา้เรียกวา่ วฏัจกัร
ของการนิเทศ (cycle of supervision) ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การประชุมปรึกษาก่อนการสังเกตการสอน ( pre-observation conference) 
 ขั้นตอนท่ี 2 การสังเกตการสอน ( observation) 
 ขั้นตอนท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลและก าหนดวธีิการประชุมนิเทศ ( analysis and strategy) 
 ขั้นตอนท่ี 4 การประชุมนิเทศ ( supervision conference) 
 ขั้นตอนท่ี 5 การประชุมวเิคราะห์พฤติกรรมการนิเทศ ( post-conference analysis) 
 กระบวนการของการนิเทศแบบคลินิกตามรูปแบบของโกลดแ์ฮมเมอร์ จึงประกอบดว้ย 5 
ขั้นตอนท่ีมีความต่อเน่ืองกนั ซ่ึงเรียกวา่ “ วัฏจักรของการนิเทศ” ซ่ึงเร่ิมตน้ดว้ย การประชุมปรึกษาก่อน
การสังเกตการณ์สอน เป็นพื้นฐานของความเขา้ใจและตกลงร่วมกนัระหวา่งผูเ้ขา้รับการฝึกและผูนิ้เทศ
เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน การสังเกตการสอน ซ่ึงผูนิ้เทศจะด าเนินการสังเกตการสอนจริงของผู ้

ผังมโนทัศนเ์ทคนคิการนเิทศแบบคลนิกิ 
(Clinical Supervision) 

Clinical 

Supervision 
ผูน้เิทศ-ผูรั้บการนเิทศ 

Sequence & 

Cycle of 
Supervision 

Pre-Observation 
conference 

เหตผุล จดุมุง่หมาย จดุเนน้ 
วธิกีาร 

Observation 
สงัเกตการสอน บนัทกึ

ปรากฏการณ์ 

Analysis & Strategies 
วเิคราะห ์ตคีวาม ก าหนดวธิกีารจะ

พูดคยุหรอืเสนอผลอยา่งไร 

Supervision 

Conference 
ประชมุหลงัสงัเกตการสอนให ้

ขอ้เสนอแนะ อภปิรายผล 

Post-Conference 
ประชมุ ทบทวน ชมเชย เสนอแนะ

เพือ่ด าเนนิตอ่ไป 

การท างานร่วมกนั มุง่ปรับ
พฤตกิรรมการสอน การ
เป็นกลัป์ยานมติร และ
ประสทิธภิาพความพงึ

พอใจในการท างาน 

ผลลพัธ ์
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เขา้รับการฝึก การวิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดวิธีการประชุม คือการรวบรวมขอ้มูลพฤติกรรมการสอน
ใหเ้ป็นหมวดหมู่เป็นระบบเพื่อน ามาวเิคราะห์ และในขั้นตอนน้ีผูเ้ขา้รับการฝึกและผูนิ้เทศจะร่วมกนัคิด
และวางแผนขั้นตอนของการประชุมนิเทศดว้ย การประชุมนิเทศ เป็นการใหข้อ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบั
พฤติกรรมการสอนของผูเ้ขา้รับการฝึก และในขั้นสุดทา้ยคือ การประชุมวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศ 
เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รับการฝึกและผูนิ้เทศไดป้ฏิบติัตั้งแต่เร่ิมตน้ใจขั้นตอนท่ีหน่ึง จนถึงขั้นตอนท่ี
ส่ีเพื่อคน้หาถึงพฤติกรรมการนิเทศท่ีดี และท่ีบกพร่องสมควรปรับปรุงโดยท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกมีส่วน
รับผดิชอบท่ีจะใหข้อ้มูลป้อนกลบั เก่ียวกบัพฤติกรรมการนิเทศ 
 
ทฤษฎเีทคนิคการนิเทศแบบคลนิิกตามรูปแบบของโคแกน 
 การนิเทศแบบคลินิกตามรูปแบบของโคแกน เป็นวฏัจกัรของการนิเทศ ซ่ึงประกอบดว้ย 8 
ขั้นตอนดว้ยกนั คือ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้ขา้รับการฝึกและผูนิ้เทศ ( establishing the teacher 
supervisor relationship) 
 ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผนร่วมกนักบัผูเ้ขา้รับการฝึก ( planning with the teacher) 
 ขั้นตอนท่ี 3 การวางแผนยทุธวธีิในการสังเกตการสอน ( planning the strategy of observation) 
 ขั้นตอนท่ี 4 การสังเกตการสอน ( observing instruction) 
 ขั้นตอนท่ี 5 การวเิคราะห์กระบวนการเรียนการสอน ( analyzing the teaching-learning process) 
 ขั้นตอนท่ี 6 วางแผนยทุธวธีิในการประชุมนิเทศ ( planning the strategy of the conference) 
 ขั้นตอนท่ี 7 การประชุมนิเทศ ( the conference) 
 ขั้นตอนท่ี 8 การวางแผนการสอนต่อเน่ือง ( renewed planning) 
 การนิเทศแบบคลินิกตามรูปแบบของโคแมน เป็นรูปแบบท่ีละเอียด มีขั้นตอนท่ีค่อนขา้ง
สลบัซบัซอ้น แต่ก็มีความเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม 
 
ทฤษฎเีทคนิคการนิเทศแบบคลนิิกตามรูปแบบของโบยานและโคพแลนด์ 
 การนิเทศแบบคลินิกตามรูปแบบของโบยานและโคพแลนด ์ใชช่ื้อวา่ “กระบวนกานิเทศการ
สอน” (Insturctional supervision process) ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ตอน และมีอยู ่8 ขั้น ดงัน้ี 
 ตอนที ่1 การประชุมก่อนการสังเกตการสอน (Pre-observation Conference) 
  ขั้นที ่1 ค าจ ากดัความพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีเป็นความกงัวลห่วงใยของผูเ้ขา้รับ
การฝึก 
  ขั้นที ่2  ตดัสินใจเลือกหาท่ีจะไดม้าซ่ึงการวดัพฤติกรรมการสอน โดยวดัจากพื้นฐาน
คร้ังแรก (base rate) หรือโดยการวดัพฤติกรรมการสอนโดยการตั้งมาตรการของระดบัความสามารถใน
การสอนเอาไว ้(performance criterion) 
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  ขั้นที ่3  เลือกเคร่ืองมือหรือสร้างเคร่ืองมือส าหรับใชใ้นการสอนเอาไว ้( performance 
criterion) 
 ตอนที ่2 การสังเกตการสอน ( Observation) 
  ขั้นที ่4 สังเกตพฤติกรรมการสอนท่ีเฉพาะเจาะจง 
 ตอนที ่3 การวเิคราะห์การสอน (Analysis) 
  ขั้นที ่5 การวเิคราะห์ผลท่ีไดจ้ากาการสังเกตการสอน 
  ขั้นที ่6 ช้ีระบุถึงพฤติกรรมการสอนท่ีตอ้งการเก็บรักษาเอาไว ้หรือพฤติกรรมการสอน
ท่ีตอ้งการใหเ้ปล่ียนแปลง 
 ตอนที ่4 การประชุมหลงัการสังเกตการสอน ( Postobservation conference) 
  ขั้นที ่7 ใหข้อ้มูลป้อนกลบัจากผลของการวเิคราะห์ 
  ขั้นที ่8 พิจารณาเลือกยทุธวธีิ 
 ใน 8 ขั้นน้ี เม่ือประกอบเขา้ดว้ยกนัแลว้เป้นกระบวนการของการนิเทศการสอน ท่ีแต่ละขั้นใน
กรบวนการจะมีความต่อเน่ืองกนั เช่นในขั้นท่ี 1 ท่ี 2 และท่ี 3 จะตอ้งจดัท าก่อนขั้นท่ี 4 และขั้นท่ี 4 
จะตอ้งจดัท าก่อนขั้นท่ี 5 แลว้ท าต่อเน่ืองกนัไปจนครบ 8 ขั้น ในแต่ละตอนแต่ละขั้นผูเ้ขา้รับการฝึกและ
ผูนิ้เทศจะท างานร่วมกนัไปในเกือบทุกขั้น ในบางโอกาสผูนิ้เทศจะท างานตามล าพงั (โดยเฉพาะในขั้นท่ี 
5 และขั้นท่ี 6) 
 
ทฤษฎเีทคนิคการนิเทศแบบคลนิิกตามรูปแบบของแอคคีสันและแกลล์ 
 แอคคีสันและแกลลไ์ดเ้สนอรูปแบบของการนิเทศแบบคลินิกไวอ้ยา่กะทดัรัดและชดัเจนโดยให้
ความคิดเห็นไวว้า่ วธีิการของการนิเทศแบบคลินิกนั้นหมายถึงกระบวนการหรือกิจกรรมท่ีด าเนินการ
ตามขั้นตอนการนิเทศ ซ่ึงเรียนวา่ “วฏัจกัร” (Cycle) การนิเทศแบบคลินิกตามแนวคิดของแอคคีสันและ
แกลลไ์ดเ้สนอไว ้3 ระยะ หรือ 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การประชุมปรึกษาหารือกนั ( planning conference) 
 ขั้นตอนท่ี 2 การสังเกตการสอน ( classroom observation) 
 ขั้นตอนท่ี 3 การประชุมใหข้อ้มูลป้อนกลบั ( feedback conference) 
 
ทฤษฎเีทคนิคการนิเทศแบบคลนิิกตามรูปแบบของเบล์ลอนและฮัฟฟ์แมน 
 เบลล์อนและฮฟัฟ์แมน ไดเ้สนอรูปแบบขอบการนิเทศการสอนไวใ้นลกัษณะท่ีมีส่วนใกลเ้คียง
กนักบัรูปแบบของการนิเทศการสอนไวใ้นลกัษณะท่ีมีส่วนใกลเ้คียงกนักบัรูปแบบต่าง ๆ ท่ีไดเ้สนอมา 
โดยมีอยู ่4 ขั้นตอน (phase) 
 ขั้นตอนท่ี 1 การประชุมปรึกษาก่อนการสังเกตการสอน ( pre-observation conference) 
 ขั้นตอนท่ี 2 การสังเกตการสอน ( classroom observation) 
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 ขั้นตอนท่ี 3 การประชุมปรึกษาหลงัการสังเกตการสอน ( post-observation conference) 
 ขั้นตอนท่ี 4 การวดัผลและประเมินผลพฤติกรรมการสอน ( evaluation performance) 
 เบลลอ์นและฮฟัฟ์แมน ไดใ้หข้อ้เสนอแนะไวว้า่ ความเช่ือและมีศรัทธาอนัแรงกลา้ในการ
ท างานของผูนิ้เทศนั้น เป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัมาก ผูนิ้เทศควรมีความเช่ือเก่ียวกบักระบวนการของการ
นิเทศการสอน (Lawrence Shulman,1993.(Online) available : 
www.haworthpressing.com/store/product,march,10,2010) 
 
2. Clinical Supervision : How and Why ? 
 การนิเทศแบบคลินิกเป็นโครงสร้าง (แบบวธีิท างาน) การท างานโดยตรงกบัผูเ้ขา้รับการฝึก
ผูส้อนซ่ึงรู้จกักนัดีและใชก้นัอยา่งแพร่หลายมานาน โครงสร้างน้ีมกัใชก้บัลกัษณะงานท่ีมีความสัมพนัธ์
ต่อเป็นสายตรง เช่น ผูนิ้เทศกบัผูรั้บการนิเทศ ศึกษานิเทศก ์กบัผูเ้ขา้รับการฝึกผูส้อน ผูเ้ขา้รับการฝึกท่ี
เล้ียงกบัผูเ้ขา้รับการฝึกฝึกสอน ผูเ้ขา้รับการฝึกผูป้ระสานงานกบัผูเ้ขา้รับการฝึกผูฝึ้กสอน ผูเ้ขา้รับการฝึก
ตน้แบบกบัผูเ้ขา้รับการฝึกฝึกงาน และอ่ืน ๆ  
 โดยสรุปโครงสร้างเทคนิคการนิเทศแบบคลินิกอธิบายง่ายๆ ได ้5 ขั้นตอนตามล าดบัต่อไปน้ี  
 ขั้นที ่1 การพูดคุยกบัผู้เข้ารับการนิเทศฝึกก่อนเข้าสังเกตการสอน การพดูคุยก่อนเขา้สังเกตการ
สอนนั้น ผูนิ้เทศจะนัง่พดูคุยกบัครุเพื่อก าหนด (1) เหตุผลและความมุ่งหมายของการสังเกตการสอน (2) 
จุดมุ่งเนน้ในการสังเกต (3) วธีิการและแบบสังเกตท่ีจะใช ้(4) เวลาท่ีใชใ้นการสังเกต (5) เวลาส าหรับ
การพดูคุยหลงัจากการสังเกตขอ้ก าหนดเหล่าน้ีตอ้งตกลงกนัก่อนการสังเกตการสอนจริง เพื่อใหท้ั้งผู ้
นิเทศและผูเ้ขา้รับการฝึกผูรั้บการนิเทศเขา้ใจส่ิงท่ีจะเกิดขั้น ความมุ่งหมายของการสังเกตการสอนเป็น
ตวัก าหนดเกณฑใ์นการพิจารณาเลือกจุดมุ่งเนน้ วธีิการ และเวลาในการสังเกตการสอนท่ีเหลือต่อไป  
 ขั้นที ่2 การสังเกตการสอนในช้ันเรียน ขั้นต่อไปคือการสังเกต ซึงเป็นช่วงเวลาท่ีตอ้งด าเนินการ
ใหลุ้ล่วงตามขอ้ตกลงท่ีก าหนดไวใ้นการพดูคุก่อนการสังเกต ผูส้ังเกตอาจใชก้ารสังเกตแบบเดียวหรือ
หลายแบบผสมผสานกนั และควรตะหนกัถึงความแตกต่างระหวา่งการบรรยายความเหตุการณ์ 
(description) กบัการตีความเหตุการณ์ ( interpretations) นั้น ๆ การบรรยายความคือเหตุการณ์จริงท่ี
เกิดข้ึนและมีบนัทึกไวก้ารตีความคือความหมายท่ีสรุปไดจ้ากเหตุการณ์เหล่านั้น 
 ขั้นที ่3 การวเิคราะห์และตีความการสังเกตและการก าหนดวธีิการพูดคุย ขั้นการวเิคราะห์และ
ตีความการสังเกตกบัก าหนดวธีิการสังเกตก็สามารถกระท าไดแ้ลว้ ผูนิ้เทศออกจากชั้นพร้อมดว้ยบนัทึก
การสังเกตแลว้ปลีกตวัไปอยูใ่นหอ้งท างานหรือมุมใดมุมหน่ึงเพื่อศึกษาขอ้มูลถึงแมจ้ะไม่มีเคร่ืองมือ 
แบบสอบถาม หรือแบบฟอร์มปลายเปิดใช ้ผูนิ้เทศก็สามารถเขา้ใจไดจ้ากขอ้มูลจ านวนมากท่ีมาจากการ
สังเกตนั้น (ศน. 1 เป็นแบบฟอร์มส าหรับเก็บรวบรวมภาระงานน้ีหรือแบบฟอร์มสังเกตการสอนอ่ืน ๆ 
เพื่อบนัทึกผลแบบอ่ืนท่ีไดอ้ธิบายและตกลงกบัผูเ้ขา้รับการฝึกผูถู้กสังเกตการสอน)\ 
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การตดัสินใจคร้ังสุดทา้ยท่ีผูนิ้เทศตอ้งท าในขั้นท่ี 3 ตามโครงสร้างการนิเทศแบบคลินิก คือ  
 
 
 
การเลือกวธีิการเขา้พบผูเ้ขา้รับการฝึกแบบมีปฏิสัมพนัธ์ส่วนตวั ซ่ึงจะใชก้บัผูเ้ขา้รับการฝึกใน

การพดูคุยหลกัการสังเกตการสอน ผูนิ้เทศอาจใชว้ธีิแบบช้ีน าดว้ยการเสนอขอ้มูลการสงเกตและการ
ตีความขอความเห็นจากผูเ้ขา้รับการฝึก ก าหนดเป้าหมาย และบอกผูเ้ขา้รับการฝึกวา่ตอ้งใชกิ้จกรรม
อะไรบา้ง (แบบไม่สั่งการแต่เสนอแนะ) หรือจดักิจกรรมเผือ่เลือก (แบบแสนอแนะและใหข้อ้มูล) หรือผู ้
นิเทศร่วมมือกบัผูเ้ขา้รับการฝึกผูรั้บการนิเทศ แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการสังเกตการสอน แลว้ใหผู้ ้
เขา้รับการฝึกน าเนอความตีความและท าขอ้ตกลงเพื่อการพฒันาในอนาคตร่วมกนั หรือผูนิ้เทศอาจใช้
วธีิการแบบไม่สั่งการ โดยอธิบายผลการสังเกตการสอนและกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกวเิคราะห์ตีความ 
และวางแผนของตวัเอง ผูน้ะเทศบางคนจะใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการสังเกตการณ์สอนแก่ผูเ้ขา้รับการฝึกก่อน

(ฟอร์ม ศน. 1) 
ตารางท าการส าหรับวเิคราะห์และตีความข้อมูล 

จากการสังเกตการสอน  
 

การวเิคราะห์ : เขียนขอ้คน้พบส าคญัจากการสงัเกตการสอน เขียนเฉพาะส่ิงท่ีน าไปใชไ้ดโ้ดยตรงจาก 
                        การสงัเกตของเรา 

1. ................................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................................. 
3. ................................................................................................................................................. 
4. ................................................................................................................................................. 

การตีความ : เขียนส่ิงท่ีเราเช่ือวา่ใชก้ารไดแ้ละใชก้ารไม่ไดจ้ากขอ้คน้พบส าคญั ๆ 
1. ................................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................................. 
3. ................................................................................................................................................. 
4. ................................................................................................................................................. 

................................................ผูส้อน 

................................................ผูนิ้เทศก ์

................................................ผูส้งัเกต 
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พดูคุยหลงัการสังเกต ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้ขา้รับการฝึกไดท้บทวนขอ้มูลล่วงหนา้ และน าเสนอการตีความ
เบ้ืองตน้ของพวกเขาข้ึนเองในการพดูคุยหลงัการสังเกตการสอน 
 ขั้นที ่4 การพูดคุยหลงัการสังเกตการสอน เม่ือไดแ้บบสังเกตการสอน แบบการวเิคราะห์และ
ตีความท่ีสมบูรณ์ และก าหนดวธีิการพบผูเ้ขา้รับการฝึกโดยวธีิการแบบมีปฏิสัมพนัธ์ส่วนตวัแลว้ ผูนิ้เทศ
ก็พร้อมพบผูเ้ขา้รับการฝึกในการพดูคุยหลงัการสังเกต ซ่ึงจดัขั้นเพื่ออภิปรายผลการวเิคราะห์การสังเกต 
และถา้จ าเป็นก็อาจตอ้งจดัท าแผนเพื่อพฒันาการสอนดว้ย 
 กิจกรรมล าดบัแรกท่ีตอ้งท าคือ เชิญผูเ้ขา้รับการฝึกเขา้พบ เพื่อรับทราบขอ้สังเกตจากบนัทึกและ
ส่ิงท่ีประทบัใจจาการสังเกต เพื่อสะทอ้นใหผู้เ้ขา้รับการฝึกเห็นวา่ผูนิ้เทศเห็นอะไรบา้ง จากนั้นผูนิ้เทศก็
จะด าเนินการตามวธีิการท่ีเลือกไว ้(แบบเสนอแนะและใหข้อ้มูล แบบร่วมคิดร่วมท า หรือแบบไม่สั่ง
การ) ความรับผดิชอบในการพฒันาแผนอนาคตอาจข้ึนอยูก่บัผูนิ้เทศเอง หรือร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศและ
ผูรั้บการนิเทศ หรือเป็นหนา้ท่ีของผูเ้ขา้รับการนิเทศ การพดูคุยจบลงดว้ยแผนเพื่อการพฒันาต่อไป ศน.2 
(แสดงใหเ้ห็นฟอร์มดงักล่าวและแบบฟอร์มอ่ืนจากเทคนิคการสังเกตการสอน)  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นที ่5 การติชมขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนทีผ่่านมา เป็นช่วงเวลาส าหรับทบทวนรูปแบบและ 
 
 

(ฟอร์ม ศน. 2) 
(แบบบันทึกการประชุมหลงัสังเกตการสอน) 

วนั เดือน ปี การประชุมหลงัการสงัเกตการสอน : ………………………………………………… 
เวลา : .................................................................... 
ครูผูรั้บการนิเทศ.................................................... 
ผูนิ้เทศแบบคลินิก................................................. 
 
จุดประสงค์ที่ต้องด าเนินการ :  
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
กจิกรรมที่ต้องด าเนินการเพือ่บรรลุจุดประสงค์/ข้อตกลง 
 ................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................  

วสัดุอุปกณ์ที่ต้องใช้ 
 ................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................  

วนัและเวลาในการพูดคุยก่อนการสังเกตคร้ังต่อไป 

 ................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................  
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กระบวนการ ตั้งแต่การพดูคุยก่อนเขา้สังเกตการสอนจนถึงการพดูคุยหลงัสังเกตวา่น่าพอใจ

แลว้ หรือจ าเป็นตอ้งทบทวนก่อนด าเนินการอีกคร้ังหน่ึง อาจจดัการติชมไวใ้นช่วงสุดทา้ยของการพดูคุย
หลงัการสังเกต หรือแยกพดูคุยในวนัต่อมา หรือโอกาสหนา้ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นทางการ แต่อาจเป็น
การอภิปรายพอสังเขปซ่ึงประกอบดว้ยค าถามดงัน้ี อะไรคือจุดเด่นและจุดด้อยในการด าเนินการ ควร
เสนอแนะให้เปล่ียนแปลงอะไรบ้าง การติชมมีคุณค่าทั้งทางดา้นสัญลกัษณ์และทางปฏิบติั แสดงใหเ้ห็น
วา่ผูนิ้เทศมีส่วนในความพยายามพฒันาเช่นเดียวกบัผูรั้บการนิเทศ นอกจากนั้นขอคิดเห็นของผูเ้ขา้รับ
การฝึกยงัใหโ้อกาสผูนิ้เทศไดต้ดัสินใจวา่กิจกรรมใดบา้งท่ีจะท าต่อไป ทบทวน หรือเปล่ียนแปลงเพื่อจะ
ไดท้  างานร่วมกบัผูเ้ขา้รับการฝึกอีกในอนาคต 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บัดนีก้ารนิเทศได้ด าเนินการมาครบท้ัง 5 ขั้นแล้ว ครูจะมีแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาตนเองช่ืนชมจุดเด่นของตนเอง
เป็นรูปธรรม ผู้นิเทศกต้็องเตรียมตัวเพ่ือทบทวนแผนส าหรับพูดคุยในการสังเกตการสอนคร้ังต่อไป และก าหนดจุดมุ่งเน้นกับ
วิธีการสังเกตขั้นโดยมีผลและตัวชี้วัดคือการบรรลผุลตัวชี้วัดการสอนท่ีปรารถณาให้นักเรียนในช้ันเรียนบรรลผุลส าเร็จ และมี
ความสุข ความเข้าใจดีต่อความปรารถณาดีของครูใหม่ด้วย 

โณทยั  อุดมบุญญานุภาพ 2510 
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UTQ online e-Training Course 

 ใบความรู้ที ่ 1.4 
เร่ือง “เทคนิคการนิเทศแบบวจัิยช้ันเรียน” 

( Classroom Action Research Network Team Supervision ) 
โครงการยกระดบัคุณภาพผูเ้ขา้รับการฝึกทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

ผงัมโนทศัน์เทคนิคการนิเทศแบบทมีวจัิยในช้ันเรียน  
(Classroom Action Research Network Team) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบติัการภาคสนาม
เก็บรวบรวมขอ้มูล
ศึกษาวิจยัสงัเกตการ

สอน 

Study Groups 
Supervision 
- ทีมวจิัย 
- ศึกษานิเทศก์ และครู

นักวจิัย 
- หัวหน้าคณะวจิัย

เครือข่ายการวจิัย
ระดบัโรงเรียน 

- หัวหน้ากลุ่ม – 
ผู้ร่วมงาน 

 ขั้นท่ี  2 
ขั้นวางแผนและน าแผนปฏิบติั

ร่วมกนั 

ขั้นท่ี 3 
ขั้นไตร่ตรองและ
ประเมินร่วมกนั 

สนทนากลุ่ม 

ประชุมเตรียมการ
ปฐมนิเทศ 

ประชุมปฏิบติัการ 

วิเคราะห์
ขอ้มูลรายงาน
สะทอ้นผล 

พฒันาต่อยอดขยายผล
เครือข่ายร่วมกนัปรับปรุง

อีกวงจรเผยแพร่ 
(KM/Best Practices) 

การนิเทศอยา่งมีส่วนร่วม ร่วมปฏิบติังาน ร่วม
แกไ้ขปัญหาศึกษานิเทศกแ์ละครูครบวงจร 

เป้าหมายการนิเทศเชิง
ปฏิบัติการครบวงจร 
- พฒันาศักยภาพ

ครู นักวจิัย 
- แก้ไขปัญหาช้ัน

เรียนอย่างเป็น
ระบบ 

- พฒันา
สมรรถภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

- สร้างเสริม
สมรรถภาพ 

 
-  
 

ขั้นท่ี 1 
- ขั้นระบุปัญหา 
- รวบรวมขอ้มูล 
- ศึกษาบริบท 
- เหตุผลความ

ตอ้งการ 
- ร่วมกนั 
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การวิจัยเชิงปฏิบัติในช้ันเรียนหรือกลุ่มศึกษาในโรงเรียนสามารถจัดท าให้เหมาะสมกับความ

ต้องการหรือเร่ืองอ่ืนๆ ของโรงเรียนนอกจากการนิเทศแบบคลินิก แบบผู้ชี้น าแบบท่ีลีย้งรูปแบบขงการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนหรือกลุ่มศึกษาเช่นนีอ้าจปรับจากรูปแบบภายนอกหรือพัฒนาภายใน
โรงเรียนกไ็ด้ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยผู้เข้ารับการฝึกทุกคนจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีส่วนเข้า
ร่วมในการศึกษาตลอดศึกษานิเทศก์จากเขตพืน้ท่ีฯ อาจเข้าช้ันสอนแทนหรือเย่ียมช้ันเป็นบางโอกาส 
เพ่ือผู้เข้ารับการฝึกท่ีจะได้มีโอกาสและบันทึกผลคะแนนกันใน 1 คาบ นอกจากช่วยผ่อนแรงผู้เข้ารับ
การฝึกแล้วยงัแสดงให้เห็นว่าสนับสนุนการแนะน าเตม็ท่ี อีกวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกมีเวลา
ว่างมากขึน้คือการใช้วีดีทัศน์ การบรรยาย การสอนกลุ่มใหญ่ เพ่ือท่ีผู้ เข้ารับการฝึกคนเดียวจะสอนได้ 2 
ห้อง การก าหนดเวลาเพ่ือให้สามารถใช้วิธีเพ่ือนแนะเพ่ือนศึกษานิเทศก์แนะน าทีมวิจัยได้นั้น ควร
วางแผนล่วงหน้าโดยหัวหน้าฝ่ายวิชาการร่วมกับผู้เข้ารับการฝึก ท างานหนักมากนัก  
 อีกหน่ึงเร่ืองคือการจดัการกลุ่มผูเ้ขา้รับการนิเทศกเ์พราะการนิเทศเป็นกลุ่มมุ่งเนน้ความมี
มาตรฐาน ในวงการศึกษาไม่มีกฎตายตวัท่ีสามารถน ามาใชไ้ดท้นัที โดยปกติแลว้ผูเ้ขา้รับการฝึกควร
จบัคู่กนัเองเพื่อใหท้  างานไดส้ะดวก และไม่จ  าเป็นตอ้งมีความสามารถและประสบการณ์เท่ากนั อาจจดัผู ้
เขา้รับการฝึกท่ีมีประสบการณ์เขา้คู่กบัผูเ้ขา้รับการฝึกใหม่ ผูเ้ขา้รับการฝึกท่ีมีความสามารถกบัผูเ้ขา้รับ
การฝึกระดบัปานกลาง หรือผูเ้ขา้รับการฝึกระดบัปานกลางกบัผูเ้ขา้รับการฝึกท่ีก าลงัไต่เตา้เรียนรู้ 
สมาชิกในกลุ่มควรมีความเขา้ใจและสะดวกใจเบ้ืองตน้ จึงไม่ควรจดัผูเ้ขา้รับการฝึกท่ีมีความคิด
เหมือนกนัหรือต่างกนัมากเกินไปเขา้คู่กนั เป้าหมายคือการจบัคู่ท่ีมีความแตกกนัแต่ยงัสามารถท างาน
ร่วมกนัได ้
 ในหลายโรงเรียน ผูเ้ขา้รับการนิเทศกบ์างคนเสนอช่ือผูเ้ขา้รับการนิเทศกท่ี์จะท างานร่วมกนัได้
ต่อผูอ้  านวยความสะดวกหรือหวัหนา้ ซ่ึงจะจดัทีมใหเ้หมาะสมกบัความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย วธีิการ
น้ีจึงใชไ้ดผ้ลดีท่ีสุด วธีิการในอุดมคติคือ ควรจบัคู่ผูเ้ขา้รับการฝึกโดยยดึหลกัความสามารถดา้นพุทธิ
พิสัย (cognitive growth) เช่น ผูเ้ขา้รับการฝึกท่ีมีประสบการณ์สูงเร่ืองการจดัการชั้นเรียนจบัคู่กบัผูเ้ขา้รับ
การฝึกท่ีมีประสบการณ์ในการประเมินผลนกัเรียน ผูเ้ขา้รับการฝึกวจิยัแต่ละคนควรมีทกัษะดา้นพุทธ
พิสัย ในดา้นท่ีอีกฝ่ายหน่ึงขาด การสร้างทีมมีการเลือกระหวา่งวธีิในอุดมคติซ่ึงจบัคู่โดยยดึหลกัพุทธิ
พิสัย หรือจบัคู่แบบสะดวกโดยยดึหลกัความตอ้งการความอุ่นใจเม่ือเร่ิมโปรแกรมใหม่ การจบัคู่ท่ีเขา้ได้
จะดีท่ีสุดเม่ือเร่ิมโปรแกรม และหลงัจากผูเ้ขา้รับการฝึกคุน้เคยกบัวธีิเพื่อนแนะเพื่อนแลว้ ผูอ้  านวยความ
สะดวกก็จะจดัทีมใหม่โดยจบัคู่แบบพุทธพิสัยเพิ่มข้ึน 
 องคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงของโปรแกรมเพื่อนแนะเพื่อนทีมวจิยั คือ การสังเกต
ความกา้วหนา้ของกลุ่มอยา่งใกลชิ้ดหวัหนา้กลุ่มควรเป็นวทิยากรใหแ้ก่ทีมงานไดเ้ช่น ในการประชุม
เตรียมการ เม่ือตกลงกนัแลว้วา่จะสังเกตการณ์สอนของผูเ้ขา้รับการฝึกตรงจุดใดนวตักรรมการวจิยัมี
อะไรบกพร่อง แต่พอถึงเวลาจริงอาจพลาด การสังเกตในบางจุด โปรแกรมการฝึกอบรมจะตอบปัญหา
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ดงักล่าวได ้แต่การปฐมนิเทศไม่สามารถครอบคลุมความตอ้งการทั้งหมดได ้ผูน้ าในการวจิยัตอ้งสังเกต
ความตอ้งการของกลุ่ม ตอบ ปัญหา จดัหาแหล่งคน้ควา้ และใหค้วามช่วยเหลือเม่ือจ าเป็น ศึกษานิเทศก์
เขตพื้นท่ีฯ ร่วมออกแบบและฝังตวั ณ โรงเรียนเป้าหมายเป็นวนัหรือสัปดาห์ 
 อยา่งไรก็ตาม  ระบบการเฝ้าสังเกตอยา่งละเอียดการเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลไม่ใช่
ส่ิงจ าเป็นผูน้ าหรือผูอ้  านวยความสะดวกอาจตรวจสอบกบักลุ่มเพื่อนแนะเพื่อนวจิยัทุก 2-3 สัปดาห์ ใน
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ล่ะคร้ัง ผูน้  าอาจใหแ้ต่ละกลุ่มเขียนบนัทึกความกา้วหนา้ของกลุ่ม ผู ้
อ  านวยความสะดวกหรือหวัหนา้ควรแน่ใจวา่กระบวนการวจิยัปฏิบติัการของเราด าเนินไปอยา่งเป็น
ระบบมีขั้นตอนของเรา ตามเคา้โครงการวจิยัปฏิบติัการและวธีิการหรือเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล
สังเกตการสอนเม่ือใชน้วตักรรมการวจิยัซ่ึงจดัไวเ้ป็นหมวดหมู่ภายในหอ้งสมุดมีปริมาณเพียงพอใหผู้ ้
เขา้รับการฝึกน าไปใชโ้ดยมุ่งเนน้ไปท่ีการเรียนการสอนเป็นส่ิงแรก และปรับใหก้บัการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนของผูเ้ขา้รับการฝึกมีการพฒันาคุณภาพ การประชุม การวางแผนปฏิบติัการวจิยัของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ หรือการก าหนดเวลาในแผนงานของกลุ่ม ตอ้งแยกออกจากกนัเพื่อท าส่ิงต่อไปน้ีใหส้มบูรณ์  

1. ทบทวนเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย จุดประสงค ์ท่ีมีร่วมกนั 
2. ก าหนดหวัขอ้วจิยัเพื่อศึกษาเป้าหมายการเรียนรู้ของนกัเรียน (โดยผา่นการอ่าน การ

วางแผนหลกัสูตรร่วมกนั การเขา้ร่วมสัมมนาหรือการประชุม ถ่ายท าวดีิทศัน์สภาพชั้นเรียนของตนเอง
หรือชั้นเรียนผูอ่ื้น) 

3. วางแผนปฏิบติัการในชั้นเรียนของตนเอง ก าหนดการเปล่ียนแปลง การสอน การประเมิน 
และกิจกรรมท่ีปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนั โดยค านึงถึงทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้หรือการช่วยเหลือจากสมาชิกของ
กลุ่มศึกษาอ่ืนๆ 

4. รวบรวมขอ้มูลการเรียนรู้ท่ีเป็นปัจจุบนั เพื่อตดัสินวา่มีความกา้วหนา้เพียงใด  
5. จดัท ารายงานความกา้วหนา้ของแต่ละคน จากงานเด่ียวไปสู่งานกลุ่มศึกษา และทั้งโรงเรียน

เป็นภาพรวม 
6. การสนทนากลุ่มวจิยั หรือผูเ้ช่ียวชาญ (Focus Group) เพื่อวเิคราะห์ วพิากษ ์ยนืยนั 

ใคร่ครวญ ผลการศึกษา 
วธีิอ่ืนท่ีจะสร้างกลุ่มศึกษาใหเ้หมาะสมกบัโรงเรียน คือ การใหผู้เ้ขา้รับการฝึกในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ตั้งแต่ตน้ปีการศึกษามาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานสาระการเรียนรู้ 
ความคาดหวงัรายปี/มาตรฐานช่วงชั้นปัญหาส าคญัท่ีตอ้งการแกไ้ขหรือพฒันา ฯลฯ และจดักลุ่มผูมี้
เป้าหมายการเรียนรู้คลา้ยคลึงกนัท างานร่วมกนั หลงัจากนั้นก าหนดการเปล่ียนแปลง การปฏิบติัการวจิยั 
และกระบวนการไตร่ตรองท่ีเป็นแบบเดียวกนั 

ทั้ง 2 กรณีดงักล่าว กลุ่มศึกษาตอ้งมุ่งเนน้ความสนใจไปในดา้นการปรับปรุงสู่การเรียนรู้ในชั้น
เรียนของตนและติดตามผล (หรือขยายผล) การวจิยัอยา่งกวา้ง ๆ โดยมีล าดบัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

1. ขั้นระบุปัญหารวบรวมขอ้มูล 
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•   อะไรคือเป้าหมายการเรียนรู้สูงสุดส่ิงแรกของนกัเรียน  
• เรารู้ไดอ้ยา่งไรวา่การแสดงออกของนกัเรียนสัมพนัธ์กบัเป้าหมายท่ีตั้งไวเ้พียงใด  
• เราใชอ้ะไรเป็นขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการเรียนรู้ของนกัเรียนในขณะน้ี เพื่อไป

เปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีไดใ้นภายหลงั(หมายรวมการก าหนดปัญหา การก าหนด
วตัถุประสงคก์ารวจิยั 

2. ขั้นวางแผนและน าแผนไปปฏิบติั 
•   การเปล่ียนแปลงใดท่ีเราตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในชั้นเรียน  
•   เราอยากใหเ้พื่อนช่วยอะไรบา้ง  
•   วนัเร่ิมและวนัครบก าหนดท่ีจะไดเ้ห็นการเปล่ียนแปลงในการเรียนการสอน 

3. ขั้นไตร่ตรองและการประเมิน 
•   หลงัจากการปฏิบติัตามแผนไดร้ะยะหน่ึง ขอ้มูลใดท่ีจะรวบรวมเพื่อก าหนด

ความกา้วหนา้หรือความบกพร่องและน าไปใชเ้ป็นวงจรวจิยัคร้ังต่อไป  
•   เราจะปรับปรุงกระบวนการท างานวจิบัคราวหนา้อยา่งไร  

ควรแยกระบุประเด็นปัญหาออกจากการวางแผนและการน าไปใชก้ลุ่มตอ้งมีความชดัเจนเร่ือง
ของการเรียนการสอนวา่ส่ิงใดควรมาก่อน และตอ้งเขา้ใจขอ้มูลพื้นฐานก่อนลงมือปฏิบติั ขอ้ผดิพลาดท่ี
เกิดข้ึนบ่อย ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ มกัใชค้วามรู้สึกในการจดัอนัดบัความส าคญั (อยา่งท่ีเรียกวา่
ใชห้วัใจในการประเมิน “ใจฉนัคิดวา่เราตอ้งท าเร่ืองเหล่าน้ีใหดี้ข้ึน”) เพื่อใหป้ระสิทธิภาพ ทีมวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแต่ละทีมตอ้งมีขอ้มูลมาสนบัสนุนในจุดท่ีมุ่งปรับปรุงใหไ้ดม้าตรฐานและสัมฤทธ์ิผล เช่น 
การเขียน การอ่าน การแกโ้จทยปั์ญหา คณิตศาสตร์ วนิยัและมารยาท ทกัษะการคิดวเิคราะห์ และอ่ืน ๆ 
จากนั้นผูเ้ขา้รับการฝึกจึงพฒันาแผนปฏิบติัการรวมทั้งหาทางช่วยเพื่อน และรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั
สมรรถนะของนกัเรียนซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้อยา่งเป็นรูปธรรม  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

         ตวัอยา่งสั้น ๆ ต่อไปน้ีอาจมีประโยชน์ ในโรงเรียนแห่งหน่ึง กลุ่มวิจยัเชิงปฏิบติัการร่วมกนัตามกลุ่มของครูท่ีสอนบูรณา
การแบบวิทยาการ ครูในกลุ่มทบทวนผลการทบสอบวดัความรู้โดยทัว่ไปดา้นวิทยาศาสตร์ของเครือข่ายสามชยั หรือ โรงเรียน ...... 
หรือห้องเรียน ชั้น ม.5 ฯลฯ ในปีท่ีผา่นมา และคน้พบวา่นกัเรียน ส่วนใหญ่ไดค้ะแนนต ่าในบางจุดประสงค ์ ครูจึงศึกษาจุดประสงคน์ั้น
เป็นพิเศษและเห็นปัญหาชดัเจนข้ึน คือ ทีมไม่ไดส้อนครอบคลุมเน้ือหาวิทยาศาสตร์และการน าไปประยกุตใ์ชด้งัท่ีมีอยูใ่นขอ้สอบ ทีมครู
ยงัคงใชวิ้ธีการบูรณาการแบบวิทยาการเหมือนเดิม แต่เพ่ิมแผนเพ่ือเติมเตม็ตรงจุดประสงคท่ี์ขาดหายในสาระท่ี ..... หน่วยหวัขอ้วิชาดา้น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีเทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม ครูสงัเกต ช้ีแนะ และทบทวน ตวัอยา่งงานของนกัเรียนในระหวา่งปีการศึกษา ซ่ึง
สมัพนัธ์กบัจุดมุ่งเนน้ร่วมกนัดา้นการเรียนการสอน ผลลพัธ์จากการประเมิน NT ของ สพท. ในปีต่อมาปรากฏวา่นกัเรียนกวา่ร้อยละ 90 
มีผลการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดี 
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บทสรุปในโครงสร้างการนิเทศท่ีกล่าวมา ส่ิงส าคัญในการท างานคือการวางโครงสร้างท่ีเป็น
มิตร (กัลยาณมิตร) กับผู้รับการนิเทศ มีเวลาทรัพยากรเป็นตัวสนับสนุน สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมายและ
ระดับความจ าเป็นของโรงเรียน โครงสร้างเหล่านีอ้าจประกอบด้วยการปฏิสัมพันธ์แบบบุคคลต่อบุคคล 
(การนิเทศแบบคลินิกหรือเพ่ือนแนะเพ่ือน) หรือปฏิสัมพันธ์แบบกลุ่ม (ทีมวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือกลุ่ม
ศึกษา) หรือท้ังสองแบบ (เพ่ือนผู้ ช่ืนชม) โครงสร้างปฏิสัมพันธ์ ทางวิชาชีพต้องก าหนดจุดสนใจว่าจะ

สังเกตอะไรแล้วเรียนรู้ร่วมกันท้ังการสอนและการเรียนของนักเรียน 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.6 

เร่ือง “การนิเทศการเรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพ” 
ส่ือ/เคร่ืองมือนิเทศแบบประเมินแผนการเรียนรู้ 

โครงการยกระดบัคุณภาพผูเ้ขา้รับการฝึกทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
FAQ:  1.ท าไมรายการตัวชี้วดัและรายการประเมินคุณภาพแผนการเรียนรู้(แผนการสอน) ท่ีเน้นผู้เข้ารับ
การฝึกและตระหนักในส่ือการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึก(Leaning Study) จะมีความส าคัญ 
    2.ศึกษานิเทศก์ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกประสบความส าเร็จในการสอนตามความต้องการของผู้เข้า
รับการฝึกได้หรือไม่และควรท าอย่างไร 

3.ศึกษานิเทศก์จะใช้ประโยชน์จากสถิติผลการประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างไร 
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แบบประเมินการจัดแผนการจัดการเรียนรู้และหน่วยการจัดการเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้…………….…..ช่ือหน่วยการเรียนรู้เร่ือง………………….. 
ชั้น……………….เวลา…………………ผูเ้ขา้รับการฝึกผูส้อน…………………… 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่ือท่ีตรงกบัความเห็นของท่าน 
4  หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด   3  หมายถึง  เหมาะสมมาก 
2  หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย   1  หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

รายการ ความเหมาะสม 

4 3 2 1 
1.ช่ือหน่วยการเรียนกะทดัรัด ชดัเจน ครอบคลุมเน้ือหาสาระ น่าสนใจ     
2.มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดัมีความเช่ือมโยงกนัอยา่งเหมาะสม     
3.ความสอดคลอ้งของสาระส าคญั กบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั     
4.ความครอบคลุมของสาระส าคญักบัตวัช้ีวดัทั้งหมดของหน่วยฯ     
5.ความเหมาะสมของจ านวนชัว่โมง     
6.ความครบถว้นของสาระการเรียนรู้กบัตวัช้ีวดั     
7.ความครบถว้นของทกัษะ/กระบวนการกบัตวัช้ีวดั     
8.ความครบถว้นของคุณลกัษณะกบัตวัช้ีวดั     
9.ความเหมาะสมของผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงานเพื่อการประเมินผลการ
เรียนรู้ รวบยอดของหน่วยฯ 

    

10.กิจกรรมการเรียนรู้ สามารถท าใหผู้เ้ขา้รับการฝึกมีความรู้ ทกัษะ/
กระบวนการและคุณลกัษณะ ครบตามตวัช้ีวดัของหน่วยฯ และเนน้
สมรรถนะส าคญัท่ีหลกัสูตรแกนกลางฯก าหนด 

    

11.ความเหมาะสมของส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้     
12.ความเหมาะสมของวธีิการวดั และประเมินผลการเรียนรู้     
13.ความเหมาะสมของเคร่ืองมือวดั และประเมินผลการเรียนรู้     
14.ความเหมาะสมของเกณฑก์ารวดั และประเมินผลการเรียนรู้     
15.หน่วยการเรียนรู้สามารถน าไปจดัการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้ขา้รับการฝึกได้
จริง 

    

รวมคะแนน/สรุปผลการประเมิน     
หรือ คะแนนเฉลีย่     
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เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพของหน่วยการเรียนรู้ 
กรณใีช้คะแนนรวม 
 คะแนน 15 – 30  หมายถึง   ปรับปรุง  คะแนน 31 – 40 หมายถึง  พอใช ้
 คะแนน  41 – 50 หมายถึง   ดี   คะแนน 51 – 60 หมายถึง  ดีมาก 
 
กรณใีช้คะแนนเฉลีย่ 
 คะแนน 1.00 – 1.75  หมายถึง   ปรับปรุง  คะแนน 1.76 – 2.50 หมายถึง  พอใช ้
 คะแนน  2.51 – 3.25 หมายถึง   ดี   คะแนน 3.26 – 4.00 หมายถึง  ดีมาก 
 เม่ือหน่วยการเรียนรู้ท่ีไดอ้อกแบบมีคุณภาพผา่นเกณฑก์ารประเมินแลว้ ผูเ้ขา้รับการฝึกผูส้อน
จึงน าไปจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการฝึก เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกมีความรู้ความสามารถตามท่ีหลกัสูตร
สถานศึกษาก าหนดและมีคุณภาพตามท่ี สพท. ไดมุ้่งหมายไว ้
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 รหัส       : UTQ-225 นวัตกรรมการนิเทศ (Coaching) การศึกษาช้ันเรียน (Lesson study) 
 

 

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.6 

เร่ือง “บทความ COACHING  SUPERVISION” 
โครงการยกระดบัคุณภาพผูเ้ขา้รับการฝึกทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
 Coaching Supervision Techniques: อกีหน่ึงเทคนิคในการพฒันาสมรรถนะการ
นิเทศของศึกษานิเทศก์สู่คุณภาพการสอนของผู้เข้ารับการฝึก 

…………………………………………………………………… 
FAQ:   

1. Coaching Techniques คืออะไร 
2. Coaching Techniques ส าคัญอย่างไรต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของศึกษานิเทศก์  
3. สมรรถนะด้านความรู้เก่ียวกับหลักสูตรและการสอนแต่ละสาระบวกกับความสามารถใน

ศิลปะการชี้แนะ ความฉลาดทางอารมณ์(EQ) ของศึกษานิเทศก์ มีความส าคัญต่อการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาผู้เข้ารับนิเทศได้อย่างไร 

4. กระบวนการช้ีแนะ เพ่ือให้การนิเทศการเรียนรู้ด าเนินไปอย่างราบร่ืน เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพควร เป็นอย่างไร 
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(กจิกรรมข้อ 7 อ่านบทความ) 
COACHING  SUPERVISION : อกีหน่ึงเทคนิคในการพฒันาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาของ
ศึกษานิเทศก์สู่คุณภาพการสอนของผู้เข้ารับการฝึก 

โณทยั   อุดมบุญญานุภาพ 
notai.u@hotmail.com 

----------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
            แผนภาพ : ศึกษานิเทศก์   บทบาทและเทคนิคท่ีหลากหลายในการพัฒนา 
 
  
การช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกจ าเป็นต้องใช้กลุ่มบุคคล  บทบาท  และกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือน าพาผู้
เข้ารับการฝึกไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีพึงประสงค์ จากแผนภาพแสดงให้เห็นว่ามีมิติของการช่วยเหลือผู้เข้ารับ
การฝึกให้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 4 มิติ  คือ การนิเทศ  ( Supervision)  การเป็นพ่ีเลีย้ง
ให้ค าปรึกษา ( Mentoring) การฝึกอบรม  ( Training)  และการช้ีแนะสอนงาน  ( Coaching)  ท่ี
ผู้ รับผิดชอบงานพัฒนาควรใช้บทบาทเหล่านีใ้นจังหวะท่ีเหมาะสมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ียัง่ยืน  ดังนี้ 
 การนิเทศ หรือการนิเทศการศึกษา  เป็นการด าเนินการโดยผูมี้ประสบการณ์ในการใช้
กระบวนการหรือวธีิการต่าง ๆ ในการใหค้วามช่วยเหลือ  อ านวยการ ก ากบั  ดูแล  เพื่อคุณผูเ้ขา้รับการ
ฝึกสามารถพฒันาความรู้ ความสามารถไดต้ามเป้าหมาย ขององคก์ร เป็นโครงสร้างใหญ่ท่ีมีกลไกลและ
เทคนิคท่ีเหลากหลาย ซ่ึงลว้นอยูใ่นกระบวนการนิเทศการศึกษาทั้งส้ิน 
 การเป็นพีเ่ลีย้ง ใหค้  าปรึกษา  เป็นวธีิการท่ีผูท่ี้มีประสบการณ์ใหค้วามช่วยเหลือผูท่ี้มี
ประสบการณ์นอ้ยกวา่ใหไ้ดรั้บการพฒันาทั้งเร่ืองวชิาชีพและการด าเนินชีวติใหพ้ฒันาไปสู่เป้าหมายท่ี
ไดว้างไวร่้วมกนั   

การนิเทศ 
(Supervision) 

การเป็นพ่ีเล้ียง 
(Mentoring) 

การฝึกอบรม 
(Training) 

การช้ีแนะ 
(Coaching) 

เนน้มาตรฐาน เนน้ตามศกัยภาพ 

ทั่วไป 

เฉพาะ 

เนน้ความรู้ ความเขา้ใจ 
จ านวนมาก กลุ่มใหญ่ 

เนน้การน าไปใช ้

กลุ่มยอ่ย รายบุคคล 
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 รหัส       : UTQ-225 นวัตกรรมการนิเทศ (Coaching) การศึกษาช้ันเรียน (Lesson study) 
 

 
  
การฝึกอบรม  เป็นวธีิการใหค้วามเขา้ใจในการปฏิบติังาน โดยมีหลกัสูตรและวธีิการในการด าเนินการ
เฉพาะใหไ้ดผ้ลตามมาตรฐานท่ีวางไว  ้
 การช้ีแนะ  เป็นวธีิการในการพฒันาสมรรถภาพการท างานของครูหรือผูเ้ขา้รับการฝึก  โดยเนน้
ไปท่ีการท างานใหไ้ดต้ามเป้าหมายของงานนั้น หรือการช่วยใหส้ามารถน าความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอยูแ่ละ/
หรือไดรั้บการฝึกอบรมมาไปสู่การปฏิบติัได้ 
 บทบาทการนิเทศและการเป็นพีเ่ลีย้ง  มีลกัษณะเป็นบทบาทใหญ่หรือทัว่ไป  มีบทบาทยอ่ย
ซอ้นอยูม่ากมาย ไดแ้ก่ การประสานกบักลุ่มบุคคลเพื่อมาช่วยเหลือการจดัการเรียนการสอนของคุณผูเ้ขา้
รับการฝึก  ประสานผูบ้ริหารในเร่ืองนโยบาย การอ านวยความสะดวกในเร่ืองต่าง ๆ และการวางระบบ
การท างานร่วมกนั 
 บทบาทการฝึกอบรมและการช้ีแนะ  มีลกัษณะเป็นบทบาทยอ่ยหรือเฉพาะของการนิเทศและ
การเป็นพี่เล้ียง เป็นบทบาทท่ีท างานในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของผูเ้ขา้รับการฝึกโดยตรง  
 บทบาทการนิเทศและการฝึกอบรม  เป็นการท างานท่ีเนน้มาตรฐานของงานนั้น กล่าวคือมี
มาตรฐานและตวัช้ีวดัไว ้แลว้ด าเนินการพฒันาใหเ้กิดผลตามมาตรฐานนั้น แต่ในมิติของการนิเทศและ
การฝึกอบรมนั้นเนน้ไปท่ีการช่วยใหผู้เ้ขา้รับการฝึกมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีนิเทศหรืออบรมเป็น
หลกั  และเป็นบทบาทท่ีใชก้บัครู/ศึกษานิเทศก ์ผูเ้ขา้รับการฝึก กลุ่มใหญ่หรือมีจ านวนมาก 
 บทบาทการเป็นพีเ่ลีย้งและการช้ีแนะ  เป็นการท างานท่ีเนน้ตามศกัยภาพหรือความสามารถของ
บุคคล เป็นการช่วยใหคุ้ณผูเ้ขา้รับการฝึกน าความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอยูห่รือท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมไป
ปฏิบติัใหเ้กิดผล  ดงันั้นจึงใชใ้นการพฒันากลุ่มคนจ านวนนอ้ยอยา่งเขม้ขน้ ตามประกบการท างานอยา่ง
ใกลชิ้ด เช่น สังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน พิจารณาผลงานนกัเรียนร่วมกนักบัผูเ้ขา้รับการฝึกเป็นการ
พฒันาในบริบทการท างานในโรงเรียน 
 บทบาททั้งหมดมีความเก่ียวโยงสัมพนัธ์กนั การพฒันาผูเ้ขา้รับการฝึก  จ  าเป็นตอ้งอาศยับทบาท
ต่าง ๆ ในจงัหวะท่ีเหมาะสมมาใชอ้ยา่งผสมผสานกนั โดยมีเป้าหมายร่วมกนัคือ การช่วยใหเ้กิดผลใน
การปฏิบติัในชั้นเรียนท่ีย ัง่ยนืได ้ตวัอยา่งเช่น : 
 
 เม่ือพบว่าอุปสรรคท่ีท าให้การสอนกระบวนการคิด เกิดจากนักเรียนมีปัญหาเร่ืองสุขภาพ
อนามยัท าให้คิดไม่ได้ดี กใ็ช้บทบาทการนิเทศ ประสานผู้ท่ีเก่ียวข้องมาใช้ความช่วยเหลือหาทาง
แก้ปัญหา 
 ในการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับนวตักรรมการสอนกระบวนการคิดให้แก่ผู้เข้ารับการ
ฝึก ต้องใช้บทบาทในการออกแบบการจัดการฝึกอบรมท่ีช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้ความเข้าใจเร่ือง
การสอนกระบวนการคิด 
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 รหัส       : UTQ-225 นวัตกรรมการนิเทศ (Coaching) การศึกษาช้ันเรียน (Lesson study) 
 

 เม่ือผู้เข้ารับการฝึกกลับไปท่ีโรงเรียนเพ่ือน าความรู้ใหม่ท่ีได้ไปจัดการเรียนการสอน กต้็อง
อาศัยบทบาทการช้ีแนะท่ีไปช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกเช่ือมโยงความรู้ใหม่ท่ีได้ไปสู่การเรียนการสอนของ
ตนเองให้ได้ 
 
 ต่อมาเม่ือด าเนินการช้ีแนะไปสักระยะ  พบว่าผู้เข้ารับการฝึกยงัขาดความรู้ความเข้าใจท่ีจ าเป็นท่ี
ท าให้การสอนกระบวนการคิดยงัไม่ดีนัก เช่น มีปัญหาเร่ืองการใช้ค าถามกระตุ้นคิด  เร่ืองการใช้
เคร่ืองมือส่งเสริมการคิด  (Thinking tools) กอ็าจมีการจัดอบรมในเร่ืองเฉพาะเพ่ิมเติมแล้วตามไปชี้แนะ
ต่อ จึงเป็นวงจรท่ีต่อเน่ืองสลับกันไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ  ดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ : บทบาทโยงสัมพนัธ์ท่ีขบัเคล่ือนและสร้างความเขม้แขง็มัน่ใจสู่เป้าหมายการพฒันา 
 
 ด้วยเหตุท่ีภาษาท่ีใช้ในภาษาอังกฤษว่า Train  แปลว่า รถไฟ และ Coach แปลว่า รถม้า เลยพูด
กันว่าการพาผู้เข้ารับการฝึกไปสู่จุดหมายท่ีวางไว้ต้องใช้พาหนะหลายอย่างท่ีส าคัญคือ รถไฟ กับรถม้า 
ต้องพานั่งรถไฟ แล้วต่อรถม้าอยู่หลายเท่ียวจึงจะถึงเป้าหมายท่ีต้องการ และมีข้อเตือนใจว่าการใช้
พาหนะอย่างเดียว วิธีการเดียวไปถึงเป้าหมายได้ยาก 
 นอกจากวิธีการและบทบาทดังกล่าวแล้ว เร่ืองของทิศทางหรือเป้าหมายอันเป็นดวงดาวในการ
พัฒนากมี็ความส าคัญไม่แพ้กัน ต้องมีความชัดเจน ท้าทายแต่ไปถึงได้   ทุกคนต่างพร้อมกันและฟันฝ่า
อุปสรรคร่วมกันถึงเป้าหมายด้วยกัน 
 
 
ยุทธวธีิการช้ีแนะ  (Coaching Approach) 
 ใหล้องนึกถึงวา่เวลาจะเดินทางไปท่ีใด  หากไม่ไกลจนเกินไปนกัเราก็สามารถเดินไปไดเ้อง แต่
หากระยะทางไกลการเดินก็ดูเป็นเร่ืองยุง่ยากล าบาก  จึงจ าเป็นตอ้งหาพาหนะมาช่วยใหส้ะดวกสบายข้ึน  

การฝึกอบรม 

(Training) 

การช้ีแนะ 
(Coaching) 

การฝึกอบรม 

(Training) 
ความสามารถใน

การท างาน 

การให้ความรู้หรือ 
ทกัษะในการท างาน 

การท างาน 

ในสภาพการณ์จริง 
การไปสู่เป้าหมาย 

ท่ีตอ้งการ 
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 รหัส       : UTQ-225 นวัตกรรมการนิเทศ (Coaching) การศึกษาช้ันเรียน (Lesson study) 
 

ในลกัษณะเดียวกนัน้ีเอง  โลกของการท างาน  งานบางอยา่งท่ีไม่ซบัซอ้นนกั  บุคคลก็สามารถปฏิบติัจน
ส าเร็จไดด้ว้ยตนเอง แต่หากเป็นงานท่ีตอ้งใชท้กัษะความสามารถขั้นสูงก็ยิง่ตอ้งมีวธีิการเขา้มาช่วยเหลือ
มากยิง่ข้ึน และงานการสอนก็ถือเป็นงานท่ีซบัซอ้นท่ีสุดอาชีพหน่ึง จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัการช้ีแนะมาก
เป็นทวคูีณ 
 
 ประวัติความเป็นมาของการชี้แนะ  (Coaching) มีเร่ืองท่ีน่าสนใจ ดังนี ้
 Zeus และ Skiffington (2002) ได้อธิบายว่า ค าว่า Coaching ปรากฏขึน้ในภาษาอังกฤษราวปี 1500 ซ่ึงหมายถึง ยานพาหนะ
ชนิดหน่ึงท่ีใช้ขนส่งคนจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง  แนวคิดของการขนส่งนีไ้ด้น ามาใช้ในการชี้แนะให้บคุคลท างานมาอย่างต่อเน่ือง แต่ก็

ไม่ได้เป็นระบบนัก จนกระท่ังปี 1850 การชี้แนะถกูน าไปใช้ในมหาวิทยาลัยในอังกฤษ หมายถึง ผู้ติว  ( Tutor)  หรือบคุคลท่ีช่วยให้
นักเรียนท่ีเตรียมตัวสอบ  อย่างไรกต็ามการชี้แนะในยคุน้ันเป็นไปในลักษณะของการส่ังการ  การบอก หรืออธิบายความรู้  ( Passive  
passenger)  ศิริกานดา  ศรีชลัมภ์  (2547)  เขียนถึงวิธีการศึกษาของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดว่า 
 “...ไม่ใชก้ารบรรยาย การสอนจะเป็นแบบมอบหมายให้มีอาจารยท่ี์ปรึกษา คือ ติวเตอร์แต่ละสปัดาห์จะไปพบกบัติวเตอร์ 

พร้อมกบันกัศึกษาอีกประมาณ 3 – 4 คน ในแต่ละวิชาท่ีเรียนนั้น   ติวเตอร์จะให้หนงัสือกบับทความวิชาการให้ไปเขียนเร่ืองประมาณ 3 – 
4 หนา้ เม่ือน ามาส่งแลว้ก็มานัง่ถกเถียงกนั  ซ่ึงเป็นการเรียนท่ีใชก้ารระดมความคิด เขา้ใชร้ะบบน้ีโดยตลอดในสปัดาห์หน่ึงจะตอ้งเรียน

แบบน้ีประมาณ 6 – 7 ชัว่โมง...” 
 ราวปี  1930 – 1940 มีการใช้การชี้แนะโดยกลุ่มคนท่ีเรียกว่า พ่ีเลีย้ง  (Mentor)  เพ่ือช่วยเหลือบคุคลให้สามารถท างานได้ตามท่ี
พ่ีเลีย้งต้องการให้เกิดขึน้ ถือเป็นยคุแรก ๆ  ท่ีถือว่าการชี้แนะเป็นบทบาทหน้าท่ีของพ่ีเลีย้ง  การชี้แนะในการบริหารธุรกิจ ได้ปรากฏคร้ัง
แรกในเอกสารการบริหารธุรกิจในปี  1950  ซ่ึงถือเป็นทักษะของการบริหารอย่างหน่ึง 
 ต่อมาได้แพร่ขยายแนวคิดการชี้แนะไปยงัแคนาดา มีการผนวกเอาการชี้แนะทักษะชีวิตและการชี้แนะทางธุรกิจเข้าด้วยกัน ใน
ระยะแรกการชี้แนะเป็นวิชาชีพท่ีปฏิบัติการดูแลต่อเน่ืองจากการฝึกอบรมและมีการแต่งตั้งบคุคลท าหน้าท่ีเป็นการเฉพาะ 
 การชี้แนะในปัจจุบันได้แตกแขนงออกมาจากหลักการและการปฏิบัติในสาขาจิตวิทยาการกีฬา ( Sport psychology)  น ามา
ปรับใช้ในวงการธุรกิจ  การบริหาร และการชี้แนะทักษะชีวิต ในระยะต่อมาเร่ิมมีการน าแนวคิดเร่ืองการชี้แนะมาใช้เกือบทุกวงการ มีผู้

ชี้แนะ (Coach)  หรือพ่ีเลีย้ง (Mentor)  ท่ีถือเป็นวิชาชีพเฉพาะในต่างประเทศมีองค์กรวิชาชีพนีเ้ข้ามาดูและพัฒนาทักษะการชี้แนะดูคง
เป็นเร่ืองใหม่มาก  เพราะเวลาพูดกันในวงนักการศึกษาทีไรคนมักเข้าใจถึงโค้ชของนักกีฬาอยู่ทุกทีไป 
 
 
 
COACHING  TECHNIQUE 
ความหมาย  (Definition) 
 มีคนแปล ค าวา่ Coaching เป็นภาษาไทยหลายค า  บางคนใชท้บัศพัทไ์ปเลยก็มี แต่ผูเ้ขียนชอบ
ค าท่ีง่ายอยา่ง  “การช้ีแนะ”  เพราะการช้ีเป็นการบอกทิศทางให ้การแนะก็เป็นการเสนอแนวทางใหเ้ดิน
ไปสู่ทิศนั้น ส่วนการจะเดินไปทิศนั้นหรือจะเลือกเดินอยา่งใดก็ข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจเลือกของผูรั้บการ
ช้ีแนะเป็นหลกั 
 การช้ีแนะ คือ วธีิการในการพฒันาสมรรถภาพการท างานของบุคคลโดยเนน้ไปท่ีการท างานให้
ไดต้ามเป้าหมายของงานนั้น หรือ การช่วยใหส้ามารถน าความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอยูแ่ละ/หรือไดรั้บการ
ฝึกอบรมมาไปสู่การปฏิบติัได ้
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จากความหมายของการช้ีแนะท่ีไดป้ระมวลมา อาจสรุปได ้5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 1. มีลกัษณะเป็นกระบวนการ คือ  ประกอบดว้ยวธีิการหรือเทคนิคต่าง ๆ ท่ีวางแผนไวอ้ยา่งดี 
ด าเนินการตามขั้นตอนจนกระทัว่บรรลุเป้าหมาย  
 2. มีเป้าหมายท่ีตอ้งการ ไปใหถึ้ง 3 ประการ คือ  
  2.1 การแกปั้ญหาในการท างาน  
  2.2 พฒันาความรู้ทกัษะหรือความสามารถในการท างาน  
  2.3 การประยกุตใ์ชท้กัษะหรือความรู้ในการท างาน  
 3. มีลกัษณะปฏิสัมพนัธ์ ระหวา่งผูช้ี้แนะกบัผูรั้บการช้ีแนะ  คือ  เป็นกลุ่มเล็กหรือรายบุคคล 
(one – on – one  relationship and personal support)  และใชเ้วลาในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 4. มีหลกัการพื้นฐานในการท างาน ไดแ้ก่  
  4.1 การเรียนรู้ร่วมกนั ( Co – construction) คือ ไม่มีใครรู้มากกวา่ใคร  จึงตอ้งเรียนไป
พร้อมกนั 
  4.2 การใหค้น้พบวธีิการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  
  4.3 การเสริมพลงัอ านาจ  ( Empowerment) เป็นการช่วยคน้หาพลงัในตวับุคคล  เม่ือคน้
เจอก็คืนพลงันั้นใหเ้ขาไป 
 5. เป็นกระบวนการท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาวชิาชีพ กล่าวคือ ในการพฒันาวชิาชีพตอ้งมี
ความสัมพนัธ์กบัวธีิการพฒันาอ่ืน ๆ ล าพงัการช้ีแนะอยา่งเดียวไม่อาจท าใหก้ารด าเนินงานส าเร็จได้ 
 
ความส าคัญของการช้ีแนะ  (Coaching  Significant) 
 กระบวนการ วธีิการในการพฒันาครู/ศึกษานิเทศกผ์ูเ้ขา้รับการฝึกประจ าการนั้นมีหลากหลาย
มาก ซ่ึงต่างมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงการสอนของผูเ้ขา้รับการฝึกแตกต่างกนัไป วธีิการท่ีถือวา่มี
ประสิทธิภาพและช่วยใหผู้เ้ขา้รับการฝึกไดพ้ฒันาการสอนไดอ้ยา่งย ัง่ยนืวธีิหน่ึง คือ การช้ีแนะ เน่ืองจาก
สามารถท าใหผู้เ้ขา้รับการฝึกเกิดความรู้  ทกัษะและสามารถน าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดผลในทางปฏิบติัได ้
ซ่ึงเป็นเป้าหมายปลายท่ีมุ่งหวงัใหเ้กิดข้ึนดงัตาราง 
 

ประเภทของการพฒันาวชิาชีพ 
(Continuoting  development components) 

ระดับของผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

ความ
ตระหนัก 

ความรู้/
เข้าใจ 

ทกัษะ การ
น าไปใช้ 

การใหศึ้กษาคน้ควา้  การอ่าน หรือการฟังบรรยาย     
การใหเ้ห็นแบบอยา่งและการไดส้ังเกต     
การปฏิบติังานท่ีดี     
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การใหฝึ้กปฏิบติัในสถานการณ์จ าลองและมีเพื่อนผูเ้ขา้
รับการฝึกใหข้อ้มูลป้อนกลบั 

    

การรับการช้ีแนะการสอนในชั้นเรียนเพื่อพฒันา
ความสามารถในการสอน 

    

ท่ีมา  : http://virtualschoolnew.lftm.ncsl.org.uk 
 Gottesman (2000)  ใหข้อ้มูลไวว้า่ในการถ่ายโยงทกัษะใหม่  ( Transfer/Internalization of new 
skills)  เม่ือเราใชว้ธีิการถ่ายโยงการเรียนรู้ดว้ยวธีิการช้ีแนะแก่ผูเ้ขา้รับการฝึก  และผูบ้ริหาร ความรู้และ
ทกัษะใหม่จะมีความงดงามคงทนมากวา่วธีิการอ่ืน ๆ กล่าวคือ หลงัรับการช้ีแนะสามารถจดจ าความรู้ได้
ถึงร้อยละ 90 และแมว้า่เวลาจะผา่นไปนานระดบัความรู้ความเขา้ใจก็ยงัคงอยูใ่นระดบัร้อยละ  90  ดงัน้ี 

วธีิการทีใ่ช้ในการพฒันา 
บุคลากร 

ระดับความรู้ในระยะส้ัน 
(know  level or short term) 

ระดับของความรู้ในระยะยาว 
(application level long term) 

ใหค้วามรู้เชิงทฤษฎี (Theory) 20% 5% 
การสาธิต  (Demonstration) 35% 10% 
การเป็นแบบอยา่งและแนะน า
วธีิปฏิบติั (Modeling and 
guided practice) 

70% 20% 

การใหป้ฏิบติัและรับขอ้มูล
ป้อนกลบั  (Feedback) 

80% 25% 

การช้ีแนะ  (Coaching) 90% 90% 
(Gottesman.B.2000) 

 
หลกัการของการช้ีแนะ  (Coaching  Principles)   8  ประการส าคัญ ดังแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสร้างความสมัพนัธ์และความ
ไวว้างใจ (Trust and rapport) 

การทบทวนและสะทอ้นผลการท างาน 
(After action review and 

Reflection) 

การช้ีแนะท่ีน าไปใชไ้ดจ้ริง 
(Work  on real content) 

การเสริมพลงัอ านาจ 
(Empowerment) 

การท างานอยา่งเป็นระบบ  
(Systematic Approach) 

1 

2 

3 7 

8 

 

Coaching 

Supervision 

Technique 
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แผนภาพ  :  (Coaching  Principles)   (เฉลมิชัย พนัธ์เลศิ.2550, มนตรี  ภูมี,2549,Moon.2004) 
 

1. การสร้างความสัมพนัธ์และความไว้วางใจ  (Trust  and rapport) 
 การช้ีแนะเป็นเร่ืองของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูช้ี้แนะกบัผูเ้ขา้รับการฝึกรายบุคคลหรือกลุ่มผูเ้ขา้
รับการฝึก  ความเช่ือถือและความไวว้างใจของผูเ้ขา้รับการฝึกท่ีมีต่อผูช้ี้แนะมีส่วนส าคญัท่ีท าใหก้าร
ด าเนินการช้ีแนะเป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

2. การเสริมพลงัอ านาจ  (Empowerment) 
 การช้ีแนะเป็นกระบวนการท่ีช่วยใหผู้เ้ขา้รับการฝึกไดค้น้พบพลงั หรือวธีิการท างานของตนเอง
เป็นวธีิการท่ีท าใหเ้กิดความย ัง่ยนืและผูเ้ขา้รับการฝึกสามารถพึ่งพาความสามารถของตนเองได ้
เป้าหมายปลายทางของการช้ีแนะ คือ การท าใหผู้เ้ขา้รับการฝึกสามารถพฒันาการเรียนการสอนไดด้ว้ย
ตนเอง สามารถก ากบัตนเอง ( Self – director) ได ้ ในระยะแรกท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกยงัไม่สามารถท าดว้ย
ตนเองไดเ้พราะยงัขาดเคร่ืองมือ ขาดวธีิการคิด และกระบวนการท างาน ผูช้ี้แนะจึงเขา้ไปช่วยเหลือใน
ระยะแรก จนกระทัง่ผูเ้ขา้รับการฝึกไดพ้บวา่ตนเองสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง เป็นช่วยคน้หาพลงัท่ีซ่อน
อยูใ่นตวัผูเ้ขา้รับการฝึกออกมา แลว้ผูช้ี้แนะก็คือ    พลงันั้นใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการฝึกไปใหผู้เ้ขา้รับการฝึกได้
ใชพ้ลงันั้นในการพฒันางานของตนเองต่อไป 

3. การท างานอย่างเป็นระบบ  (Systematic  approach) 
 การด าเนินการช้ีอยา่งเป็นระบบ  มีขั้นตอนของกระบวนการท่ีชดัเจน ช่วยใหผู้เ้ขา้รับการฝึกได้
จดัระบบการคิด การท างาน สามารถเรียนรู้และพฒันางานไดดี้ยิง่ข้ึน เน่ืองจากการช้ีแนะเป็น
กระบวนการพฒันาวชิาชีพท่ีต่อเน่ือง ในระยะแรกผูเ้ขา้รับการฝึกอาจไม่คุน้เคยกบัวธิการเหล่าน้ีมากนกั 
ท าใหผู้ช้ี้แนะจ าเป็นตอ้งออกแบบกระบวนการอยา่งเป็นระบบ ท่ีช่วยใหผู้เ้ขา้รับการฝึกไดเ้รียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง 

การช้ีแนะในบริบทโรงเรียน 

(Onsite  coaching) 

การมีเป้าหมายและจุดเนน้ร่วมกนั 

(Focusing) 

การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
(On -going  development) 4 

5 

6 
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4. การพฒันาทีต่่อเน่ือง (On-going development) 
 การช้ีแนะเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ และพฒันาการเรียนการสอนได ้ใชเ้วลานานในการท าความ
เขา้ใจและฝึกปฏิบติัใหเ้กิดเผลตามเป้าหมาย  การด าเนินการช้ีแนะจึงเป็นการพฒันาท่ีมีความต่อเน่ือง
ยาวนาน ตราบเท่าท่ีมีความรู้ใหม่ทางการสอนเกิดข้ึนมากมาย  และมีประเด็นทางการสอนท่ีตอ้งท า
ความเขา้ใจและน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน การด าเนินการช้ีแนะก็ยงัคงด าเนินการคู่ขนานไป
กบัการจดัการเรียนการสอน จนดูเหมือนเป็นงานท่ีไม่อาจเร่งร้อนใหเ้กิดผลในเวลาอนัสั้นได ้ จึงเป็น
งานท่ีตอ้งค่อยเป็นค่อยไป 

5. การช้ีแนะแบบมีเป้าหมายหรือจุดเน้นร่วมกนั  (Focusing) 
 ในโลกของการพฒันาบุคลากรผูเ้ขา้รับการฝึกใหส้มารถจดัการเรียนการสอนไดน้ั้น  มีเร่ืองราว
ท่ีตอ้งปรับปรุงและพฒันามากมายหลายจุด  ดงันั้น
หลกัวชิาการพี่เล้ียงจึงตอ้งตกลงร่วมกนักบัคุณผูเ้ขา้รับ
การฝึกวา่เป้าหมายสุดทา้ยท่ีตอ้งการใหเ้กิด คืออะไร  
แลว้ร่วมกนัวางแผน  วางเป้าหมายยอ่ย ๆ เพื่อไปสู่
จุดหมายนั้น  กล่าวคือ การก าหนดประเด็นช้ีแนะ
ร่วมกนั  การก าหนดบทบาทใครคือผูช้ี้แนะใคร 

6. การช้ีแนะในบริบทในโรงเรียน  (Onsite  coaching) 
 การปฏิบติัการช้ีแนะมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยใหผู้เ้ขา้รับการฝึกสามารถน าความรู้ ทกัษะการสอน
ท่ีมีอยูไ่ปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน การประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะท่ีดีเกิดข้ึนในสภาพการท างาน
จริง การด าเนินการช้ีแนะจึงควรเกิดข้ึนในการท างานในบริบทของโรงเรียนการด าเนินการช้ีแนะ 
เป็นการท างานเชิงลึก เขม้ขน้ เป็นการช่วยใหผู้เ้ขา้รับการฝึกเคล่ือนจากความรู้ความเขา้ใจในการสอน
แบบ      ผวิเผนิ  (Surface  approach)  
 
 
ไปสู่การท าความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงมากข้ึน  ( Deepapproach)  (Moon, 2004)  โดยอาศยักระบวนการลงมือ
ปฏิบติั ลงมือท างานการช้ีแนะ จึงหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้ตอ้งเขา้ไปท างานร่วมกบัผูเ้ขา้รับการฝึกในโรงเรียน 

7. การช้ีแนะทีน่ าไปใช้ได้จริง  (Work on real content) 
 การช้ีแนะในประเด็นหรือเน้ือหาสาระท่ีเป็นรูปธรรม  ( being concrete)  มีลกัษณะเป็น
พฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตได ้ ปฏิบติัไดจ้ริง  ช่วยใหผู้เ้ขา้รับการฝึกสามารถปรับปรุงหรือพฒันาการ
เรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  การท่ีผูช้ี้แนะเป็นบุคคลภายนอกโรงเรียนจึงมีขอ้จ ากดั
ตรงท่ีไม่สามารถอยูก่บัผูเ้ขา้รับการฝึกไดต้ลอดเวลา  การพบปะผูเ้ขา้รับการฝึกในแต่ละคร้ังจึงมีคุณค่า
มาก ดงันั้น จึงควรใชเ้วลาท่ีมีจ  ากดันั้นใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด การช้ีแนะแต่ละคร้ังจึงเนน้ไปท่ีการน า
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ความรู้หรือทกัษะไปใชไ้ดจ้ริง  ไดแ้นวปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมและเป็นขั้นตอน  ไม่เสียเวลาไปกบัการ
อภิปรายหรือพดูคุยกนัเชิงทฤษฎี  (Kninght, 2004)   

8. การทบทวนและสะท้อนผลการด าเนินงาน (After action review  and reflection) 
 การสะทอ้นผลการท างาน  ( reflection)  เป็นวธีิการท่ีช่วยใหผู้เ้ขา้รับการฝึกไดคิ้ดทบทวนการ
ท างานท่ีผา่นมา สรุปเป็นแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอนคร้ังต่อไป  การช้ีแนะจึงใชก้ารสะทอ้น
ผลการท างานน้ีเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเรียนรู้จนไดอี้กช่ือหน่ึงวา่   “การช้ีแนะแบบมองยอ้นสะทอ้น
ผลการท างาน ” ( Reflectiove  
coaching)  การช้ีแนะช่วยใหบุ้คคล
ไดส้ะทอ้นความสามารถของตนเพื่อ
หาจุดท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ เป็น
การช่วยเหลือรายบุคคลในการน า
ความรู้ไปใชใ้นการท างานและพฒันา
ความสามารถของตน ไม่ใช่การสอน
ส่ิงใหม่ จุดพื้นฐานของการช้ีแนะอยู่
บนพื้นฐานของความรู้หรือทกัษะท่ีมีอยูแ่ลว้ (เฉลิมชยั พนัธ์เลิศ.2550, มนตรี  ภูมี,2549,Moon.2004) 
 
 
 
กระบวนการช้ีแนะ  (Coaching  Process) 
 กระบวนการช้ีแนะเป็นกระบวนการท่ีช่วยใหบุ้คคลไดรู้้จกัช่วยเหลือตนเอง ( Coaching is a 
process of helping people to help themselves)  มีนกัการศึกษาน าเสนอกระบวนการช้ีแนะท่ีหลากหลาย 
เน่ืองจากการช้ีแนะมีกระบวนการเฉพาะ ไดแ้ก่ การช้ีแนะทางปัญญา  ( Cognitive coaching)  การช้ีแนะ
การสอน (Instructional coaching)  เพื่อนช้ีแนะ  (Peer  coaching)  ซ่ึงการช้ีแนะต่าง ๆ มีรายละเอียดค่อน
มากไม่อาจน าเสนอในบทความน้ีไดท้ั้งหมด อยา่งไรก็ตามกระบวนการช้ีแนะโดยทัว่ไปมีขั้นตอนของ
กระบวนการ ดงัน้ี 

1. ขั้นก่อนการช้ีแนะ  (Pre – coaching) 
  ก่อนด าเนินการช้ีแนะ  มีการตกลงร่วมกนัเก่ียวกบัประเด็นหรือจุดเนน้ท่ีตอ้งการช้ีแนะ
ร่วมกนั  เน่ืองจากการด าเนินการช้ีแนะเนน้ไปท่ีการเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การปฏิบติัจริง เป็นการท างาน
เชิงลึก  ( Deep approach)  ดงันั้นประเด็นท่ีช้ีแนะจึงเป็นจุดเล็ก ๆ  แต่เขม้ขน้ ช่วยใหเ้ขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง 
แจ่มแจง้ ช่วยคล่ีปมบางประการใหเ้กิดผลในการปฏิบติัไดจ้ริง ในกรณีการสอนกระบวนการคิดมี
ประเด็นมากมายท่ีตอ้งช่วยกนัขยบัขบัเคล่ือนไปทีละประเด็น เช่น การใชค้  าถามกระตุน้คิด การใช้
กิจกรรมท่ีช่วยใหคิ้ดได ้อยา่งหลากหลาย การใชผ้งักราฟฟิก  ( graphic  organizer) การใชผ้งัมโนทศัน์  
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(Mind Mapping)  มาใชใ้นการน าเสนอความคิด  การช่วยใหน้กัเรียนอธิบายกระบวนการคิด
กระบวนการท างานของตนเอง ซ่ึงในประเด็นเหล่าน้ีก็ยงัมีประเด็นยอ่ย ๆ ท่ีซ่อนอยูม่ากมาย  ทั้งผูช้ี้แนะ
และคุณผูเ้ขา้รับการฝึกแต่ละคนก็ตอ้งวางแผนร่วมกนัวา่ในแต่ละคร้ังท่ีด าเนินการช้ีแนะนั้น  จะช้ีแนะลง
ลึกเฉพาะในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นพิเศษ 

2. ขั้นการช้ีแนะ  (Coaching) 
 ในขั้นของการช้ีแนะประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย  3  ขั้น คือ 
 2.1 การศึกษาตน้ทุนเดิม เป็นขั้นท่ีผูช้ี้แนะพยายามท าความเขา้ใจวธีิคิด วธีิการ  

ท างานและผลท่ีเกิดข้ึนจากการท างานของคุณผูเ้ขา้รับการฝึกวา่อยูใ่นระดบัใด  เพื่อเป็นขอ้มูลในการต่อ
ยอดประสบการณ์ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัผูเ้ขา้รับการฝึกแต่ละคน  ซ่ึงในขั้นน้ีอาจใชว้ธีิการต่าง ๆ กนั
ไปตามสถานการณ์ ไดแ้ก่ 

1) การใหผู้เ้ขา้รับการฝึกบอกเล่า อธิบายวธีิการท างานและผลท่ีเกิดข้ึน 
2) การพิจารณาร่อยรอยการท างานร่วมกนั เช่น แผนการสอน ช้ินงานของ

นกัเรียน 
3) การสังเกตการสอนในชั้นเรียน 

  2.2 การใหคุ้ณผูเ้ขา้รับการฝึกประเมินการท างานของตนเอง เป็นขั้นท่ีช่วยใหผู้เ้ขา้รับ
การฝึกไดท้บทวนการท างานท่ีผา่นมาของตนเอง  โดยใชต้วัอยา่งท่ีเป็นรูปธรรมท่ีผา่นมา ไดแ้ก่ การ
สอนท่ีเพิ่งจบไปแลว้  ช้ินงานท่ีนกัเรียนเพิ่งท าเสร็จเม่ือสักครู่มาใชป้ระกอบการประเมิน ขั้นตอนน้ีเป็น
ขั้นหน่ึงท่ีพบวา่  ผูเ้ขา้รับการฝึกไม่ไดต้ระหนกัรู้ในส่ิงท่ีตนเองสอนหรือกระท าลงไปนกั แต่การท่ีจดัให้
มีโอกาสได ้ “นึกยอ้นและสะทอ้นผลการท างาน ”   ช่วยใหผู้เ้ขา้รับการฝึกไดท้บทวนและไตร่ตรองวา่
ตนเองไดใ้ชค้วามรู้ ความเขา้ใจไปสู่การปฏิบติัอยา่งไร มีอุปสรรคปัญหาใดเกิดข้ึนบา้ง ค าถามท่ีมกัใช้
กนัในขั้นน้ีมี ค  าถามหลกั คือ 
   - อะไรท่ีท าไดดี้  
   - มีวธีิการอ่ืนอีกหรือไม่/กระท าอยา่งเตม็ท่ีหรือยงั  
   - จะใหดี้กวา่น้ีถา้ ...  
   - มีจุดอ่อนอะไรท่ีพบเห็น...  
   - ครอบคลุมเน้ือหา และวตัถุประสงคก์ารสอนหรือไม่เพียงใด 
   - มีมิติอ่ืนอีกหรือไม่  ฯลฯ  
  2.3 ขั้นต่อยอดประสบการณ์ เป็นขั้นท่ีผูช้ี้แนะมีขอ้มูลจากการสังเกตการท างานและฟัง
ผูเ้ขา้รับการฝึกอธิบายความคิดของตนเอง แลว้จึงลงมือต่อยอดประสบการณ์ในเร่ืองเฉพาะนั้นเพิ่มเติม 
ซ่ึงผูช้ี้แนะตอ้งอาศยัปฏิภาณในการวนิิจฉยัใหไ้ดว้า่คุณผูเ้ขา้รับการฝึกตอ้งการความช่วยเหลือในเร่ืองใด  
หากไม่แน่ใจก็อาจใชว้ธีิการสอบถามขอขอ้มูลเพิ่มเติมในขั้นต่อยอดประสบการณ์มกัมีการด าเนินการ
ใน 2 ลกัษณะ  คือ 
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   1) เม่ือพบวา่คุณผูเ้ขา้รับการฝึกมีความเขา้ใจท่ีผดิพลาดบางประการ หรือมี
ปัญหาก็จ  าเป็นตอ้งแกไ้ข ปรับความรู้ความเขา้ใจใหถู้กตอ้งและช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหา 
   2) เม่ือพบวา่คุณผูเ้ขา้รับการฝึกเขา้ใจหลกัการสอนดี  แต่ยงัขาดประสบการณ์
ในการออกแบบการเรียนการสอน ก็จ  าเป็นเพิ่มเติมความรู้แบ่งปันประสบการณ์ 
 
 3. ข้ันสรุปผลการช้ีแนะ  ( Post – coaching) 
  เป็นขั้นตอนท่ีผูช้ี้แนะเปิดโอกาสใหคุ้ณผูเ้ขา้รับการฝึกไดส้รุปผลการช้ีแนะเพื่อใหไ้ด้
หลกัการส าคญัไปปรับการเรียนการสอนของตนเองต่อไป  มีการวางแผนท่ีจะกลบัมาช้ีแนะร่วมกนัอีก
คร้ังวา่ความรู้ ความเขา้ใจอนัใหม่ท่ีไดรั้บการช้ีแนะคร้ังน้ีจะเกิดผลในทางปฏิบติัเพียงใด  รวมไปถึงการ
ตกลงร่วมกนัเร่ืองใหค้วามช่วยเหลืออ่ืน ๆ เช่น หาเอกสารมาใหศึ้กษาประสานงานกบับุคคลอ่ืน ๆ 
แนะน าแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 

1) เราควรบอกวธีิการแกปั้ญหาไปเลยหรือไม่ 
2) เราควรร่วมมือกบัคุณผูเ้ขา้รับการฝึกในการแกปั้ญหาดว้ยการใหข้อ้มูลบางอยา่ง

และหาทางแกร่้วมกนัหรือไม่ 
3) เราควรใหคุ้ณผูเ้ขา้รับการฝึกไดเ้รียนรู้และแกปั้ญหาดว้ยตวัเองหรือไม่ 

 การบอกวธีิการแกปั้ญหาใหไ้ปเลยกบัการปล่อยใหผู้เ้ขา้รับการฝึกพยายามหาวธีิแกปั้ญหาดว้ย
ตนเองก็มีขอ้ดี ขอ้เสียต่างกนัไป  ดงัน้ี (Costa and  Garmston.  2002) 
 
 

ข้อดี ข้อจ ากดั 
- ปัญหาจะถูกแกไ้ขอยา่งรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 
- การแกปั้ญหาจะสอดคลอ้งกบัความเช่ือ

และค่านิยมของผูช้ี้แนะเอง 
- ผูช้ี้แนะรู้สึกพอใจท่ีเป็นผูใ้หค้วาม

ช่วยเหลือแก่ครูผูเ้ขา้รับการฝึก 
- ผูเ้ขา้รับการฝึกยอมรับวา่ผูช้ี้แนะเป็น

ผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ 
- ผูช้ี้แนะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบักระบวนการ

แกปั้ญหามากข้ึน 

- ปัญหาท่ีใหแ้นวทางแกไ้ขไปอาจจะเป็น
การแสดงออกท่ีผวิเผนิของประเด็นท่ี
ลึกซ้ึงของปัญหา 

- คุณผูเ้ขา้รับการฝึกจะพึ่งพาผูช้ี้แนะเพื่อ
แกปั้ญหาในอนาคตหรือต าหนิถา้หาก
แนวทางแกไ้ขท่ีใหไ้ม่มีประสิทธิผล 

- คุณผูเ้ขา้รับการฝึกไดเ้รียนรู้
กระบวนการแกปั้ญหาเพียงเล็กนอ้ย
เท่านั้น 

- คุณผูเ้ขา้รับการฝึกอาจไม่น าน า
ทางแกไ้ขปัญหาท่ีไดรั้บไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาไดจ้ริง 
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- คุณผูเ้ขา้รับการฝึกอาจจะเกิดความไม่
พอใจเพราะเขารู้สึกวา่ตนเองไม่ดีพอ
หรือไม่มีคุณลกัษณะท่ีดีตามเง่ือนไข 

- ผูช้ี้แนะอาจพลาดโอกาสส าหรับการให้
คุณผูเ้ขา้รับการฝึกไดพ้ฒันา
ความสามารถในการช้ีแนะตนเอง 

 การใช้เคร่ืองมือหรือรูปแบบการใช้ภาษาในการช้ีแนะมี 2 มิติ  คือ มิติของการผลักดัน ( Push)  
และมิติของการฉุดดึง  (Pull) การมีระดับของการผลักดันอย่างสุดขัว้  คือ การบอกความรู้ ( Telling)  ไป
จนถึงระดับการฉุดดึงสูงสุด คือ การรับฟัง  ( Listening)  ท้ังนี ้ วิธีการเหล่านีเ้ป็นการช่วยให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้ท้ังส้ิน แต่หากมีจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละวิธี
แตกต่างกันไป ศึกษานิเทศก์ผู้มีบทบาทและภารกิจเป็นผู้ชี้แนะจึงเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ต่าง ๆ และผู้เข้ารับการฝึกแต่ละคน มีข้อเตือนใจว่าหากใช้มิติของการผลักดันได้แก่  การบอก การ
อธิบาย การสอน การสาธิต การแนะน าเพียงด้านเดียว ไม่ถือว่าเป็นการช้ีแนะท่ีแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมือ 

ฉุดดงึ 
ครู 

ผู้ช้ีแนะ 

ผลกัดนั 

        การแนะน า 
       การสอน 

การบอก 

การรับฟัง 
การทา้ทายให้ท  างาน 

การถามค าถามปลายเปิด 

การให้ขอ้มูลป้อนกลบั 
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     แผนภาพ : เคร่ืองมือ/วธีิการช้ีแนะ (Costa&Garmston,2002) 
 
กลวธีิการช้ีแนะ  (Coaching  Techniques) 
 กลวธีิในการช้ีแนะเป็นความรู้เชิงปฏิบติั  ( Practical  knowledge)  ท่ีผูช้ี้แนะไดค้น้พบในการลง
มือปฏิบติัการช้ีแนะกบัครูศึกษานิเทศก ์ผูเ้ขา้รับการฝึกในสถานการณ์การท างานจริง  แลว้เก็บเป็นกลวธีิ
เฉพาะของตนไวใ้ชใ้นการด าเนินการช้ีแนะของตนเอง หากผูช้ี้แนะไดมี้เวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์
การใชก้ลวธีิในการช้ีแนะเหล่าน้ีอยา่งต่อเน่ือง ก็จะช่วยขยายประสบการณ์การช้ีแนะใหก้วา้งขวางเพิ่ม
มากข้ึน กลวธีิท่ีน าเสนอน้ีจึงเป็นตวัอยา่งบางตอน ดงัน้ี 
 1. เดินทลีะก้าว กนิข้าวทลีะค า   หมายความวา่ การเดินไปสู่จุดหมาย  ตอ้งเร่ิมเติมไปทีละกา้ว 
ความส าเร็จจึงเกิดอยูก่บัทุกกา้วท่ีเดินไป  เป้าหมายของการกินขา้วคือ การอ่ิม  แต่ก็ตอ้งอาศยัการกินไป
ทีละค า เหมือนการด าเนินการช้ีแนะ เป็นธรรมดาท่ีผูช้ี้แนะและคุณผูเ้ขา้รับการฝึกสามารถตั้งเป้าหมายท่ี
ไปถึงร่วมกนัได ้แต่การไปถึงเป้าหมายก็เร่ิมจากการท างานเล็ก ๆ พฒันาไปเร่ือย ๆ 
 2. กลวธีิจับถูก ไม่จับผดิ   การช้ีแนะเนน้ไปท่ีการช่วยครูศึกษานิเทศก ์ผูเ้ขา้รับการฝึกมองหาวา่
ท าส่ิงใดไดดี้  ถูกตอ้งเหมาะสมแลว้แมจ้ะเป็นเร่ืองเล็กนอ้ยก็ตามี  เป็นวธีิการท่ีช่วยใหผู้เ้ขา้รับการฝึกไม่
รู้สึกอึดอดั เวลามีผูช้ี้แนะมาท างานดว้ยการจบัถูกท าใหผู้เ้ขา้รับการฝึกไดเ้ห็นคุณค่าในตนเอง  และฮึก
เหิมท่ีจะพฒันางานการเรียนการสอนของตนเองต่อไป 
 3. กลวธีิปัญหาของใคร  คนนั้นก็ตอ้งแก ้ผูเ้ขา้รับการฝึกมีแนวโนม้พึ่งพาผูช้ี้แนะใหแ้กไ้ขปัญหา
ใหซ่ึ้งหากผูช้ี้แนะตกหลุมพรางอนัน้ีก็ตอ้งคอยแกปั้ญหาใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอยูร่ ่ าไป  การช้ีแนะท่ีดีจึงไม่
รับปัญหาของผูเ้ขา้รับการฝึกเขา้มาแกไ้ขเสียเอง แต่พยายามช่วยเหลือใหผู้เ้ขา้รับการฝึกคน้พบวธีิการ
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
 4. กลวธีิชมสองอย่าง  ช้ีจุดบกพร่องหน่ึงอยา่ง หากจ าเป็นตอ้งช้ีใหเ้ห็นจุดบกพร่องในการ
ท างานก็ตอ้งใชต่้อเม่ือคุณผูเ้ขา้รับการฝึกและผูช้ี้แนะคุน้เคย ไวว้างใจกนัพอสมควร ทั้งผูเ้ขา้รับการฝึก
ยนิดีรับฟังขอ้บกพร่องของตนเอง อยา่งไรก็ดีผูช้ี้แนะตอ้งยดึหลกัไม่  “ติ” มากกวา่ “ชม”  จึงตอ้งยดึหลกั
วา่ใหช้มในประเด็นท่ีท าไดดี้อยา่งนอ้ย  2  เร่ือง และช้ีขอ้บกพร่องเพื่อใหป้รับปรุงเพียงประเด็นเดียว
เท่านั้น 
 5. กลวธีิการถามไม่ต้องหวงัค าตอบ   การถามค าถามของผูช้ี้แนะ  ช่วยใหคุ้ณผูเ้ขา้รับการฝึกได้
พิจารณาอยา่งรอบดา้นมากข้ึน แบบอยา่งของค าถามเหล่าน้ีช่วยใหคุ้ณผูเ้ขา้รับการฝึกเก็บไวถ้ามตนเอง
ได ้ดงันั้นในบางค าถามตอ้งอาศยัเวลาในการคิดพิจารณาก็อาจเป็น “ค าถามฝากใหคิ้ด ”  ไม่จ  าเป็นตอ้ง
บงัคบัใหคุ้ณผูเ้ขา้รับการฝึกตอ้งตอบใหไ้ดใ้นขณะนั้น 
 6. กลวธีิให้การบ้าน ต้องตามมาตรวจ  หลงัจากเสร็จส้ินการช้ีแนะในแต่ละคร้ัง จ  าเป็นท่ีจะตอ้ง
วางแผนร่วมกนัส าหรับการช้ีแนะในคร้ังต่อไป  ครูศึกษานิเทศก ์ผูเ้ขา้รับการฝึกตอ้งน าบทเรียนท่ีไดค้ร้ัง
น้ีไปปรับปรุงการสอนของตนเองเป็นเหมือนการใหก้ารบา้นไว ้ แลว้ก็กลบัมาตรวจดูวา่สามารถ
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 รหัส       : UTQ-225 นวัตกรรมการนิเทศ (Coaching) การศึกษาช้ันเรียน (Lesson study) 
 

ปรับปรุงไดดี้เพียงใดเพื่อหาทางช้ีแนะต่อไป ไม่ใหก้ารบา้นแต่ใหก้ารท างานในชั้นเรียน/โรงเรียน  ( Seat  
work/Authentic  Performance)  ท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกมีโอกาสไดพ้บเห็นพฤติกรรมการท างาน ความตั้งใจ 
มุ่งมัน่ (AQ)  ตามศกัยภาพและการบริหารอารมณ์ของนกัเรียน (EQ) 
 7. กลวธีิถ้าจะบอก ต้องมีทางเลอืก  การบอกวธีิการแกปั้ญหาใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการฝึกใชใ้น
สถานการณ์ท่ีมีเวลาจ ากดั หรือในกรณีท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือนบางประการ ผูช้ี้แนะ
อาจเลือกใชว้ธีิการบอกหรือสั่งใหท้  า อยา่งไรก็ตามในวธีิท่ีบอกหรือสั่งนั้น ควรมีอยา่งนอ้ย 2 ทางเลือก 
เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกสามารถตดัสินใจเลือกปฏิบติัใหเ้หมาะสมกบัสภาพท่ีเหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุด 
 8. กลวธีิแกล้งท าเป็นไม่รู้   ผูช้ี้แนะอาจท าบทบาทของผูท่ี้ไม่รู้ ไม่เขา้ใจ ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกช่วย
อธิบายหรือใหค้  าแนะน าก็จะช่วยพฒันาความสามารถของผูเ้ขา้รับการฝึกไดดี้ทีเดียว 
 9. กลวธีิอดทนฟังให้ถึงทีสุ่ด  ในบางกรณีท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอาจมีเร่ืองมากมายท่ีอยากบอกเล่าให้
ผูช้ี้แนะฟังหลายเร่ืองอาจไม่เขา้ท่า หากแต่ผูช้ี้แนะสามารถอดทนฟัง โดยไม่ตดับทหรือแทรกแซง ก็จะ
ไดเ้ขา้ใจความคิดของผูเ้ขา้รับการฝึกมากข้ึน  บางทีผูเ้ขา้รับการฝึกก็อาจไดคิ้ดทบทวนในส่ิงท่ีตนเองพดู
มาไดบ้า้ง 
 10. กลวธีิเราเรียนรู้ร่วมกนั  ผูช้ี้แนะไม่จ  าเป็นตอ้งรู้ไปเสียทุกเร่ือง ผูช้ี้แนะไม่จ  าเป็นตอ้งเก่งกวา่
ผูเ้ขา้รับการฝึกแต่ถือวา่ทั้งผูช้ี้แนะและผูเ้ขา้รับการฝึกสามารถเรียนรู้จากกนัและกนัไดเ้สมอ  ปัญหาบาง
เร่ืองท่ีต่างไม่เขา้ใจก็ตอ้งมาช่วยกนัหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั 
 
 
บทส่งท้าย  (Enduring  Understanding/Coaching  Theme) 
 1. บทความนีเ้ขียนในลักษณะค าพูดคุยฉีกแนวกับการเขียนท่ียึดถือหลักวิชาการไปบ้าง เพราะ
ค านิเทศช้ีแนะใช้ศิลปะการพูดคุยระหว่างศึกษานิเทศก์กับผู้เข้ารับการฝึกแบบกัลยาณมิตรเป็นส าคัญ  
 2. การชี้แนะเป็นกระบวนการเชิงลึกท่ีไม่อาจเรียนรู้ได้ด้วยการอ่านหรือศึกษาจากเอกสารได้
เพียงเท่านั้น หากแต่ความรู้ท่ีแท้จริงคือ การได้ลงมือปฏิบัติการชี้แนะจริง ๆ  ภายใต้การมีวิธีคิด และ
ระบบคิดท่ีมีประสิทธิภาพมีทักษะและความคล่องแคล่วช านาญการ  กล่าวคือ  ท าในส่ิงท่ีถกูต้องและ
ด้วยวิธีการท่ีถกูต้อง จึงเป็นความรู้ท่ีชัดแจ้ง  (Do  the right  things  and  do the  things  right) 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่ 2.1 

หน่วยที ่2  การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) 
เร่ือง  นิยามและหลกัการศึกษาช้ันเรียน 

โครงการยกระดบัคุณภาพผูเ้ขา้รับการฝึกทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
 

 
FAQ  :  LS  หมายถึงอะไร  และมีหลกัการอย่างไร 

 
 
 การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study  :  LS)  เป็นแนวทางการพฒันารูปแบบการสอน 
ของผูเ้ขา้รับการฝึกท่ีเนน้การพฒันาการเรียนรู้ใหน่้าสนใจ   และมีคุณภาพ  รวมทั้งเป็นการช่วย
สนบัสนุนให ้
ผูเ้ขา้รับการฝึกผูส้อนไดป้รับปรุงและพฒันาศกัยภาพการสอนของตนเองได้ เน่ืองจากตวัผูส้อน และ
วธีิการสอน 
ของผูเ้ขา้รับการฝึกผูส้อนเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน   
 การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)  คืออะไร 
  Lesson หมายถึง บทเรียน ชั้นเรียน ชัว่โมงเรียน ส่ิงเรียนรู้จากประสบการณ์  
  Study หมายถึง การศึกษาท่ีอยูภ่ายใตก้ารเรียนรู้อยา่งมีเหตุมีผลคือ การวจิยั  
การศึกษา การคน้ควา้ การวเิคราะห์ การพิจารณา หรือการเล่าเรียนรู้ Lesson Study มีความหมายคือ  
การศึกษาวจิยับทเรียน หรือการวจิยัแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดัแก่นกัเรียน  เป็นการศึกษาเพื่อหา 
ค าตอบท่ีเป็นระบบตามระเบียบวธีิการวจิยัเชิงทดลอง  การวจิยับทเรียน  เป็นการท างานร่วมกนัของ 
กลุ่มผูเ้ขา้รับการฝึกเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย และการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจะตอ้งมีการสังเกต การ
วเิคราะห์  
และทบทวนร่วมกนั การก าหนดประเด็นของผูเ้ขา้รับการฝึกผา่นกระบวนการเหล่าน้ีก็เพื่อท่ีจะปรับปรุง
วธีิคิด 
ของเด็กและการท าใหบ้ทเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่ 2.2 
การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) 
เร่ือง  กระบวนการศึกษาช้ันเรียน 

โครงการยกระดบัคุณภาพผูเ้ขา้รับการฝึกทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
 
              FAQ  :  1)  LS  มีกระบวนการอย่างไร 

 2)  แต่ละขั้นตอนของ  LS  จะปฏิบัติการอย่างไร 
 

 
                 กระบวนการ Lesson study เป็นกระบวนการส าหรับใชพ้ฒันาวชิาชีพผูเ้ขา้รับการฝึกท่ีใช้
การวจิยัเป็นรากฐานในการด าเนินงาน โดยเกิดจากการร่วมมือ แบ่งปันประสบการณ์และการท างาน
ร่วมกนัของผูเ้ขา้รับการฝึก  หรือระหวา่งผูเ้ขา้รับการฝึกกบัผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการเรียนการสอนของผู ้
เขา้รับการฝึก ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอน 
ส าคญั ดงัน้ี 
  1.  การวางแผน (planning)  
  2.  การน าไปใชแ้ละการสังเกต   (implementing  and  observing)   
  3.  การอภิปรายและสะทอ้นผลบทเรียน(discussing  and  reflecting) 
 ขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานของ Lesson Study 
 กระบวนการของ Lesson Study นั้น ผูเ้ขา้รับการฝึกผูส้อนจะตอ้งค านึงถึงส่ิงเหล่าน้ี 
  1)  จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายท่ีตอ้งการทั้งในระดบัหลกัสูตร ระดบัรายวชิา   และ 
ระดบัหน่วยการเรียนหรือบทเรียน (unit  or  lesson)    
  2)  วางแผนการวจิยับทเรียน (research  lisson)  เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย 
ท่ีก าหนดไว ้  

4) ท าการศึกษาอยา่งรอบคอบเก่ียวกบัการตอบสนองของผูเ้ขา้รับการฝึกท่ีมีต่อ
บทเรียน  รวมถึงพฤติกรรมการเรียนรู้  การมีส่วนร่วมและการปฏิบติัตวัของผูเ้ขา้
รับการฝึก  ซ่ึงขั้นตอนกระบวนการพื้นฐานของ Lesson Study  ประกอบดว้ย 3 
ขั้นตอน ดงัน้ี 
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   ขั้นตอนที่  1  การวางแผน (planning)  
    วธีิด าเนินการ     
    1.   ก าหนดตารางเวลาการด าเนินงานร่วมกนั เช่น  วนั/เวลา ส าหรับประชุม 
วางแผน  จ านวนคร้ังของการประชุม  วนั/เวลาส าหรับร่วมกนัพฒันาบทเรียน  ก าหนดช่วงเวลาของ 
การน าบทเรียนไปใช ้เป็นตน้  
    2.  ร่วมกนัอภิปรายถึงสภาพปัญหาท่ีพบในชั้นเรียนปัจจุบนัพร้อมแนวทาง 
แกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส่ื้อการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้  คุณลกัษณะผูเ้ขา้รับการฝึก  
สภาพแวดลอ้มในชั้นเรียน เทคนิคการสอน วธีิสอน  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้   
เป็นตน้  (นอกเหนือจากผูเ้ขา้รับการฝึกผูส้อนและคณะท างานแลว้  หากสามารถเชิญผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
สอน หรือผูเ้ขา้รับการฝึกผูมี้ประสบการณ์ในการสอนมาร่วมในการแสดงความคิดเห็น  และเปล่ียน
ประสบการณ์ดว้ย  จะเป็นการดียิง่)  
      3.  ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตอ้งการศึกษา   
ทั้งจุดมุ่งหมาย มาตรฐานการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  สาระการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ 
หรือบทเรียน  และแผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกและคณะท างานมีความเขา้ใจตรงกนั
ก่อนร่วมกนัศึกษาบทเรียน 
    4.  ร่วมกนัพิจารณาเลือกบทเรียนหรือหวัขอ้ท่ีจะท าการศึกษาดว้ย  
กระบวนการ  และก าหนดจุดมุ่งหมายในการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัค าถามการวจิยัท่ีกลุ่มตอ้งการ 
หาค าตอบ 
    5.  ร่วมกนัพิจารณาออกแบบกลวธีิการสอน  กิจกรรมการเรียนรู้  
การประเมินผลการเรียนรู้ รวมถึงการเลือกใชส่ื้อการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้  ท่ีเหมาะสมกบับทเรียน 
เพื่อช่วยใหผู้เ้ขา้รับการฝึกบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว  ้
    6.  ร่วมกนัพิจารณาและเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีกลุ่มเห็นวา่เหมาะสม  
ท่ีจะใชร่้วมกนั  
  ขั้นตอนที่  2  การน าไปใช้และการสังเกต  (implementing  and  observing)  
   วธีิด าเนินการ    ผูเ้ขา้รับการฝึกคนหน่ึงในกลุ่มน าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีร่วมกนั
จดัท าข้ึนนั้น ไปใชส้อนจริงในชั้นเรียน โดนมีสมาชิกผูเ้ขา้รับการฝึกคนอ่ืนๆและ/หรือผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การสอนมาเฝ้าสังเกตกระบวนการเรียนการสอนโดยบนัทึกลงในแบบบนัทึกการสังเกต  หรืออาจบนัทึก
วดิีทศัน์ เพื่อเป็นขอ้มูลในการศึกษา.พฤติกรรมและการตอบสนองของผูเ้ขา้รับการฝึกในระหวา่งการ
เรียนการสอน  
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  ขั้นตอนที่  3  การอภิปรายและสะท้อนผลบทเรียน  (discussing  and  reflecting)  
   วธีิด าเนินการ      
    1.  เม่ือการสอนเสร็จส้ิน ตวัผูเ้ขา้รับการฝึกผูส้อน และคณะผูส้ังเกตทั้งหมดจะ
ร่วมกนัวเิคราะห์และประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชส้อนไปโดยใชข้อ้มูลจากการบนัทึกการสังเกต
และวดีีทศัน์  เพื่อร่วมกนัหาแนวทางการแกปั้ญหาและพฒันาบทเรียนหรือแผนการจดัการเรียนรู้ใหมี้
ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
    2.  สมาชิกผูเ้ขา้รับการฝึกคนต่อไป จะน าบทเรียนหรือแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี
ปรับปรุงและพฒันาแลว้น้ีไปใชใ้นหอ้งเรียนอ่ืนต่อไป โดยมีเพื่อนผูเ้ขา้รับการฝึกและคณะผูส้ังเกต
ปฏิบติังานเช่นเดิม  จนส้ินสุดการน าไปใชต้ามแผนท่ีก าหนด 
 
    3.  เม่ือกลุ่มไดท้  าการปรับปรุงแกไ้ขบทเรียนหรือแผนการเรียนจนเป็นท่ี  
พอใจของสมาชิกทุกคนแลว้ จึงจดัท าเป็นรูปเล่มรายงานผลการศึกษาชั้นเรียน ท าใหเ้ราไดท้ราบ 
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอน  
   จะเห็นวา่กระบวนการ  Lesson  Study  จะมีความคลา้ยคลึงกบัการวจิยั 
ในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR) นัน่เอง    
 
 กระบวนการ การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) มีดงัน้ี 
  1) เลือกหวัขอ้การวจิยั (Choose a research theme) โดยกลุ่มผูเ้ขา้รับการฝึกร่วมกนัสร้าง
หวัขอ้การศึกษา มองท่ีภาพกวา้งของโรงเรียนมีจุดเนน้ท่ีการตั้งหวัขอ้การศึกษาเก่ียวกบัทกัษะหรือเจต
คติการมีส่วนร่วมของนกัเรียน การศึกษาอาจตั้งหวัขอ้วา่...จะเพิ่มการอิสระในการคิดของนกัเรียนในวชิา
คณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งไร เป็นตน้ 
  2) จบัประเด็นการวจิยั (Focus the research)  ผูเ้ขา้รับการฝึกเลือกจุดมุ่งหมายและหน่วย
ท่ีจะศึกษา เป็นประเด็นการวจิยัความสามารถและความตอ้งการของผูเ้ขา้รับการฝึกภายใตห้น่วยการ
เรียนน้ี ดงัตวัอยา่ง ผูเ้ขา้รับการฝึกอาจเลือกหน่วยการเรียนเร่ือง “การเปล่ียนรูปทรงเรขาคณิต” และ
จุดมุ่งหมายของการเพิ่มความสามารถของนกัเรียน ก็คือการใชว้ธีิคิดอยา่งมีอิสระท่ีจะประยกุตก์าร
เปล่ียนรูปทรงภายใตข้อ้ก าหนดร่วมอยา่งเดียวกนัและสอดคลอ้ง 
  3) สร้างบทเรียน (Create the lesson)  ผูเ้ขา้รับการฝึกเลือกบทเรียนจากหน่วยมาพฒันา
และติดตามตน้แบบ (Template) แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดส้ร้างข้ึน ตน้แบบน้ีตอ้งมีความเหมาะสมตาม
สาระหลกัสูตรโรงเรียน ท่ีเช่ือมโยงกบัช่ือเร่ืองบทเรียนและทกัษะดา้นเน้ือหาท่ีไดรั้บก่อนเรียน  และเพื่อ
เป็นเน้ือหาท่ีเรียนในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป แม่แบบแผนการจดัการเรียนรู้น้ียงัเนน้วธีิประเมินการคิด
ระหวา่งบทเรียนอีกดว้ย 

http://www.utqonline.in.th/


 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย62 

 

 รหัส       : UTQ-225 นวัตกรรมการนิเทศ (Coaching) การศึกษาช้ันเรียน (Lesson study) 
 

 
  4) สอนและสังเกตบทเรียน (Teach and observe the lesson)  เม่ือเขียนแผนการจดั 
การเรียนรู้ร่วมกนัแลว้ บทเรียนจะถูกสอนโดยสมาชิกของกลุ่มและจะไดรั้บการสังเกตจากสมาชิก 
คนอ่ืน ๆ เป็นขั้นตอน “ร่วมกนัสังเกตการสอน” เพื่อเก็บขอ้มูลต่างๆ ในชั้นเรียน มุ่งท่ีการจบั 
ประเด็นวธีิการคิดของเด็ก ไม่ใช่ท่ีความสามารถการสอนของผูเ้ขา้รับการฝึก  
  5) สนทนาบทเรียน (Discuss the lesson)  กลุ่มสมาชิกน าบทเรียนและน าขอ้สังเกต 
ต่าง ๆ จากบทเรียนมาสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั การสนทนาควรท าทนัทีในวนัเดียวกนั  
  6) ทบทวนบทเรียน (Revise the lesson)  การทบทวนบทเรียนตอ้งอยูใ่นพื้นฐาน 
ของการสังเกตและการวเิคราะห์ และมีการน าบทเรียนไปใชอี้กโดยผูเ้ขา้รับการฝึกสมาชิกท่ีไดรั้บเลือก
ในกลุ่ม มีการท าซ ้ าคือ การสังเกต การสนทนาและการทบทวนอีกคร้ัง 
  7) การสรุปรายงานขอ้คน้พบ (Document the findings)  เม่ือส้ินสุดกระบวนการ  
กลุ่มจดัท ารายงานในระบบเครือข่ายในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากหวัขอ้และจุดมุ่งหมายท่ีไดต้ั้งไว้ 
วงจรการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) 

 
ก าหนดจุดมุ่งหมาย 

 
                                                                                     วเิคราะห์และวางแผน 
 
รายงานผลตามจุดมุ่งหมาย 

                   สอนและสังเกต 
 

 
สนทนาและทบทวน                 สนทนาและทบทวน 

 
สอนและสังเกต 

  
 ระยะเวลาของกระบวนการท่ีท าในญ่ีปุ่นมีความแตกต่างกนัไป  อาจสามารถขยายเวลา 
เป็นหลายปี ขนาดของกลุ่มผูเ้ขา้รับการฝึกก็มีความแตกต่างดว้ยแต่โดยทัว่ไปอยูร่ะหวา่ง 4-6 คน โดย
กลุ่มน้ีจะรวมเอาทั้งผูบ้ริหารและผูเ้ช่ียวชาญภายนอกเขา้ดว้ย โดยปกติแลว้แต่ละกลุ่มจะท างานปีละ 2-3 
บทเรียน ทางท่ีดีท่ีสุดใหคิ้ดวา่ การวจิยับทเรียนเป็นเหมือนสะพาน สะพานท่ีก่อแบบข้ึนมา 
โดยผูเ้ขา้รับการฝึกมาท างานและร่วมมือกนัก่อสะพานวางขา้มหลกัสูตร โดยมองวา่จะใชบ้ทเรียนและ
ทกัษะทั้งหลายอยา่งไรจึงจะเช่ือมโยงไปยงัระดบัคะแนนท่ีตั้งไวไ้ด้ ดงันั้น กระบวนการศึกษาชั้นเรียนจึง
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เป็นการช่วยเอาความแบ่งแยกของผูเ้ขา้รับการฝึกทิ้งไป ทั้งระหวา่งการท างานของผูเ้ขา้รับการฝึกและ
การแบ่งแยกดา้นทกัษะการสอนของผูเ้ขา้รับการฝึก จะเร่ิมตน้อยา่งไรในการท าการศึกษาชั้นเรียน 
(Lesson Study) จะเป็นการดีท่ีสุด หากเร่ิมจากกลุ่มผูเ้ขา้รับการฝึกเล็ก ๆ  ท่ีมีความสนใจและอาสา
มาร่วม หากสะดวกท่ีจะหาผูเ้ขา้รับการฝึกผูส้อนต่างระดบัชั้นจากโรงเรียนอ่ืนก็จะเป็นการเร่ิมตน้ท่ีดี  
กลุ่มริเร่ิมอาจท าจากส่ิงง่าย ๆ จากบางสาระวชิาของกระบวนการ มากกวา่การท าเตม็กระบวนการอยา่ง
สมบูรณ์ เช่น การเพียงไดเ้ขา้ร่วมมือกบักลุ่มผูเ้ขา้รับการฝึก ร่วมสังเกตการณ์เขา้ถึงจุดหมายของนกัเรียน
ก็ถือวา่คุม้ค่าและไดเ้ร่ิมตน้ท่ีดี  ดงันั้น การไดพ้ฒันาบทเรียนร่วมกนัและไดร่้วมกนัดูวา่จุดมุ่งหมายของ
บทเรียนและวตัถุประสงคมี์ความเหมาะสมกบัหลกัสูตรท่ีใชก้บันกัเรียนชั้นต่าง ๆ อยา่งไร และจะวดั
ความคิดของนกัเรียนระหวา่งบทเรียนนั้นอยา่งไร ก็ถือวา่เป็นส่ิงท่ีสร้างคุณค่ามาก  การสังเกตบทเรียน 
(ขอ้ควรจ าคือ : การเพง่ความสนใจต่อวธีิคิดของเด็ก ไม่ใช่เนน้การดูท่ีความสามารถของผูเ้ขา้รับการฝึก)  
และแน่นอนวา่ การสนทนาจากขอ้สังเกตร่วมกนั มนัจะเกิดพลงัการฝึกท่ีสร้างการหยัง่รู้ท่ียิง่ใหญ่และได้
ปรับปรุงความรู้วชิาการดว้ยในทวนบทเรียน คือการมีผูเ้ขา้รับการฝึกอ่ืนน าบทเรียนไปสอนและมีการ
สังเกตบทเรียนซ ้ าอีก (จะมีความน่าสนใจมากหากจะใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอ่ืนไดท าการสอนนกัเรียนของ
คุณ วธีิการน้ี 
อาจน าไปสู่การหาคุณค่าในวธีิคิด การหาจุดเด่น และจุดดอ้ยของนกัเรียนของคุณ)  วธีิการศึกษา 
ชั้นเรียน (Lesson study) ผูเ้ขา้รับการฝึกเป็นผูต้ ั้งค  าถาม แลว้ใหเ้ด็กใหค้  าตอบอยา่งหลากหลาย ซ่ึงผูเ้ขา้
รับการฝึกจะตอ้งท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงค าตอบของเด็กๆ ไปสู่ความรู้ ซ่ึงสุดทา้ยเด็กก็จะไดสู้ตรหรือนิยาม
ทางคณิตศาสตร์ แต่ท่ีแตกต่างจากการเรียนแบบเดิมคือ นิยามหรือสูตรท่ีเด็กไดจ้ากการเรียนเช่นน้ีนั้น  
จะไดจ้ากความเขา้ใจของตวัเด็ก และเขาจะสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ยตวัเอง  จึงเป็นการเรียน
ในทางกลบักนัของการสอนในหอ้งเรียนคณิตศาสตร์ในปัจจุบนั ท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกผูส้อนจะเป็นผูเ้ร่ิมให้
ค  านิยามทางคณิตศาสตร์กบันกัเรียน เช่น บอกลกัษณะของรูปทรงปริซึมเป็นอยา่งไร หรือ การหา
ปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตตอ้งใชสู้ตร กวา้ง x ยาว x สูง 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่ 2.3 

การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) 
เร่ือง  คุณค่าและประโยชน์การศึกษาช้ันเรียน 

โครงการยกระดบัคุณภาพผูเ้ขา้รับการฝึกทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
 

 
          FAQ  :  1)  LS  มีประโยชน์อย่างไร 

2)  จะวางแผนปฏิบัติ  LS  อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 
 

 
 “การศึกษาชั้นเรียน”  เป็นกระบวนการพฒันาการเรียนรู้ในหนา้งานผูเ้ขา้รับการฝึก  และ
เป็นการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับการฝึกไปในขณะเดียวกนั  การท างานในลกัษณะน้ีจึงเป็นวงจรการ
ท างานต่อเน่ือง  อุปมาวา่ “แต่งแลว้หยา่ไม่ได”้ การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) คือ ระบบการพฒันา
วชิาชีพผูเ้ขา้รับการฝึกแบบหน่ึงของญ่ีปุ่นท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐานของการพฒันา  ซ่ึงผูเ้ขา้รับการฝึกญ่ีปุ่น
จะตอ้งไดรั้บการพฒันาตั้งแต่เร่ิมตน้วชิาชีพผูเ้ขา้รับการฝึกลกัษณะท่ีส าคญัของระบบดงักล่าวคือ กลุ่มผู ้
เขา้รับการฝึกญ่ีปุ่นจะพบกนัเป็นระยะๆ เพื่อร่วมกนัพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ สร้างสรรคน์วตักรรม
การสอน การทดลองใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวในหอ้งเรียนจริง และการปรับปรุงแผนร่วมกนั  
 
 แนวคิดพืน้ฐานการศึกษาช้ันเรียน  
  1.  วธีิการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอน 
ในหอ้ง เรียนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  อนัเป็นคุณค่าของ  LS  ก็คือการพฒันาและปรับปรุง 
บทเรียน 
  2.  การก าหนดการเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนเพื่อการพฒันาการเรียนรู้   
ของผูเ้ขา้รับการฝึกในชั้นเรียนเป็นส าคญั 

3. การแลกเปล่ียนความรู้และปัญหาในหอ้งเรียนร่วมกนักบัผูเ้ขา้รับการฝึกคนอ่ืน  ๆ  
และการใหก้ลุ่มผูเ้ขา้รับการฝึกรับรู้เป้าหมายของการสอนร่วมกนั  เป็นการศึกษาและ
พฒันาการเรียนการสอนและวชิาชีพผูเ้ขา้รับการฝึกอยา่งย ัง่ยนื 
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 ข้ันตอนการวางแผนพฒันาวชิาชีพผู้เข้ารับการฝึกด้วย “การศึกษาช้ันเรียน” 
       ขั้น 1  ขั้นการก าหนดปัญหา (Defining the Problem) “การศึกษาชั้นเรียน (Lesson  
Study) เป็นระบบท่ีเนน้กระบวนการแกปั้ญหา และการท าใหก้ารก าหนดปัญหาน าไปสู่แรงจูงใจ 
และการก าหนดกรอบในการท างานของกลุ่มผูเ้ขา้รับการฝึก 
  ปัญหาอาจเร่ิมในลกัษณะกวา้งหรือทัว่ไป  เช่นจะท าใหน้กัเรียนสนใจคณิตศาสตร์ 
ไดอ้ยา่งไร หรือเป็นประเด็นเฉพาะเจาะจงเช่น จะพฒันาความเขา้ใจของนกัเรียนในการบวก 
เศษส่วนท่ีส่วนไม่เท่ากนัอยา่งไร ปกติปัญหาท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกเลือกมกัจะเป็นปัญหาท่ีมาจาก
ประสบการณ์การสอนในหอ้งเรียนท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน หรืออาจเป็นปัญหานโยบาย
ระดบัชาติ 
  ขั้น 2  ขั้นการวางแผนบทเรียน (Planning the lesson) เม่ือเป้าหมายการเรียนรู้ 
ถูกก าหนดหรือเลือกโดยกลุ่มผูเ้ขา้รับการฝึก กลุ่มผูเ้ขา้รับการฝึกจะเร่ิมประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผน
บทเรียน เป้าหมายของการวางแผนบทเรียนไม่เพียงแต่เพื่อใหไ้ดบ้ทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  และสร้าง
ความเขา้ใจไดจ้ริง 
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีกลุ่มผูเ้ขา้รับการฝึกสร้างข้ึนจะตอ้งน าไปเสนอต่อท่ีประชุมผูเ้ขา้รับ
การฝึกในระดบัโรงเรียน เพื่อรับฟังการสะทอ้น และน าขอ้มูลท่ีไดรั้บกลบัมาปรับปรุงและพฒันา  ขั้น
การวางแผนน้ีอาจใชเ้วลาเป็นเดือนหรือหลายเดือนก่อนท่ีจะน าไปสู่การใช้ จริงในหอ้งเรียน 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่ 2.4  การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) 
เร่ือง  ตัวอย่างและผลการออกแบบการศึกษาช้ันเรียน 

โครงการยกระดบัคุณภาพผูเ้ขา้รับการฝึกทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
 

 

 

   FAQ  :  1)  กรณตัีวอย่างทีท่่านศึกษาเป็นอย่างไร 

               2)  กรณตัีวอย่าง  LS  ทีท่่านต้องการเป็นอย่างไร 

3)  ถ้าจะออกแบบการศึกษาช้ันเรียนทีส่อดคล้องกบัปัญหาและ  

                    ความต้องการของท่าน  1  กรณปัีญหา  จะท าได้หรือไม่ 
                    และเป็นอย่างไร 
 

 ตวัอยา่งขั้นตอนกระบวนการ Lesson Study ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
จากขั้นตอนกระบวนการพื้นฐานของ Lesson Study ท่ีประกอบดว้ยการวางแผน การน าไปใช ้และ 
การสังเกต และการอภิปรายและการสะทอ้นผลนั้น สามารถน ามาประยกุตเ์ขา้กบัการเรียนการสอน 
วชิาคณิตศาสตร์ ไดด้งัน้ี   

1. ก าหนดเวลาตารางการด าเนินงาน  
       ก าหนดวนั/เวลาส าหรับประชุมและวางแผนด าเนินงานตั้งแต่เร่ิม 
กระบวนการจนจบกระบวนการ  
       ก าหนดจ านวนคร้ังของการประชุมร่วมกนั  
       ก าหนดวนั/เวลาในการร่วมกนัพฒันาบทเรียน  
       ก าหนดช่วงเวลาในการน าบทเรียนไปใช้ (ก่ีคร้ัง)  
       ก าหนดกรอบประเด็น/เน้ือหาสาระการประชุมในแต่ละคร้ัง  
    2.  วเิคราะห์สถานการณ์การเรียนการสอนปัจจุบนั  
       ร่วมกนัทบทวนถึงภาพรวมของสถานการณ์หรือสภาพปัจจุบนั 
ในการจดัการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์  
       ร่วมกนัอภิปรายถึงประเด็นปัญหาท่ีพบในการเรียนการสอน 
คณิตศาสตร์ของสมาชิกผูเ้ขา้รับการฝึกแต่ละคน  
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       ศึกษาขอ้เทจ็จริง ส่ิงท่ีเป็นปัญหาในชั้นเรียนและแนวทางในการปรับปรุง 
การเรียนการสอนร่วมกนั  
       ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ 
ทั้งจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั สาระการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้หรือบทเรียน   
ประมวลการสอนหรือโครงการสอนเพื่อใหส้มาชิกผูเ้ขา้รับการฝึกเขา้ใจตรงกนัเพราะร่วมกนัศึกษา
บทเรียน  
       ร่วมกนัอภิปรายบทเรียน/หวัขอ้คณิตศาสตร์ท่ีเลือกท า  Lesson Study  
เพื่อหาวธีิพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับบทเรียนนั้นๆ   
       เลือกและเตรียมส่ือการเรียนรู้/เอกสารและแหล่งการเรียนรู้  
ท่ีเหมาะสมกบับทเรียน  
       น าแบบทดสอบก่อนเรียนใหส้ าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกท าก่อนเร่ิมเรียน
บทเรียนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือสะทอ้นภาพเก่ียวกบัพื้นฐานความรู้ของผูเ้ขา้รับการฝึกรวมถึงใชจ้  าแนก
ลกัษณะของผูเ้ขา้รับการฝึกส าหรับบทเรียนท่ีจะสอน  
       จดัท าแบบทดสอบหลงัเรียนไวส้ าหรับประเมินผลการเรียนรู้ของ  
ผูเ้ขา้รับการฝึกหลงัจากจบบทเรียนนั้นแลว้    
    3.  เตรียมแผนการจดัการเรียนรู้ lesson plan ส าหรับบทเรียน 
                              ประเด็นส าคญัท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกควรน ามาพิจารณาร่วมกนัในการออกแบบ
การเรียนการสอนและการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้  มีดงัน้ี  
       ศึกษาความคิดรวบยอดหรือทกัษะท่ีจ าเป็นท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
และมาตรฐาน  
       ศึกษาความคิดรวบยอดหรือทกัษะท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกไดเ้รียนรู้มาแลว้   
       ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของบทเรียน  
ท่ีสอดคลอ้งกบัความคิดรวบยอดและทกัษะท่ีจ าเป็นต่าง ๆ  
       คน้หาขอ้บกพร่องหรือประเด็นท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกเขา้ใจผดิในการเรียน
บทเรียนน้ีในอดีต  
       เลือกใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและมีการออกแบบใบงาน 
ท่ีช่วยในการเพิ่มความเขา้ใจ ความคิดรวบยอดและทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไดดี้ยิง่ข้ึน  
       ออกแบบและกลวธีิการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีช่วยส่งเสริม 
การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้ขา้รับการฝึกและผูเ้ขา้รับการฝึกท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบับทเรียน
เพื่อช่วยใหผู้เ้ขา้รับการฝึกมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว  ้ 
       ก าหนดระยะเวลาในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้และแนวทาง 
การประเมินการเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับการฝึก   
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