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ค ำน ำ 
 

เอกสารหลักสูตรอบรมแบบ e-Training นวัตกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำชั้นเรียน เป็นหลักสูตร
ฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและ
พ้ืนที่เป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online โดยความร่วมมือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร โดยพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพ โดยใช้หลักสูตรและวิทยากรที่มีคุณภาพ เน้นการพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยี
การสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในทุกที่ทุกเวลา  

 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หวัง

เป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรอบรมแบบ e-Training นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาชั้นเรียน จะสามารถน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
ทั้งนี้เพ่ือยังประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของประเทศไทยต่อไป 
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หลักสูตร 
นวัตกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำชั้นเรียน 
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ชื่อหลักสูตรรำยวิชำ นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาชั้นเรียน 
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รำยละเอียดหลักสูตร 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ เทคนิคการนิเทศแบบสังเกตการสอนและเยี่ยมชั้น เทคนิคการ
นิเทศแบบคลินิก เทคนิคการนิเทศแบบวิจัยชั้นเรียน การนิเทศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สื่อ/เครื่องมือ
นิเทศแบบประเมินแผนการเรียนรู้ บทความ COACHING SUPERVISION นิยามและหลักการศึกษาชั้น
เรียน กระบวนการศึกษาชั้นเรียน คุณค่าและประโยชน์การศึกษาชั้นเรียน ตัวอย่างและผลการออกแบบ
การศึกษาชั้นเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการเกี่ยวกับการนิเทศการเรียนรู้ทั้ง 4 เทคนิคที่มี
ประสิทธิภาพ 
 2. มีความสามารถในการเรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการนิเทศจนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์
เทคนิคการนิเทศแต่ละแบบเป็นผังมโนทัศน์ (Mind Map) ได ้
 3. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการศึกษาชั้นเรียน 
 4. มีความสามารถในการร่วมออกแบบการศึกษาชั้นเรียนกับผู้เข้ารับการฝึกได้อย่างน้อย 1 กรณี
ปัญญา 
 
สำระกำรอบรม 

ตอนที่ 1 นวัตกรรมการนิเทศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
ตอนที่ 2 การศึกษาชั้นเรียน 

 
กิจกรรมกำรอบรม 

1. ท าแบบทดสอบก่อนการอบรม 
2. ศึกษาเนื้อหาสาระการอบรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมจากใบความรู้ 
4. สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ 
5. ท าใบงาน/กิจกรรมที่ก าหนด 
6. แสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่สนใจ 
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากรประจ าหลักสูตร 
8. ท าแบบทดสอบหลังการอบรม  

 
 
 



T E P E - 0 0 2 2 5  นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาช้ันเรียน 

5 | ห น้ า  
 

สื่อประกอบกำรอบรม  
1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ใบความรู้ 
3. วีดิทัศน์ 
4. แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
5. กระดานสนทนา (Web board) 
6. ใบงาน 
7. แบบทดสอบ 

 
กำรวัดผลและประเมินผลกำรอบรม 

วิธีการวัดผล 
1. การทดสอบก่อนและหลังอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้คะแนนการทดสอบหลัง

เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
2. การเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ส่งงานตามใบงานที่ก าหนด เข้าร่วมกิจกรรมบนกระดาน

สนทนา 
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หลักสูตร TEPE-00225 
นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาชั้นเรียน 
 

เค้าโครงเนื้อหา 
ตอนที่ 1 นวัตกรรมกำรนิเทศกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ 
เรื่องท่ี 1.1 เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ 

 เรื่องท่ี 1.2 เทคนิคการนิเทศแบบสังเกตการสอนและเยี่ยมชั้น 
 เรื่องท่ี 1.3 เทคนิคการนิเทศแบบคลินิก 
 เรื่องท่ี 1.4 เทคนิคการนิเทศแบบวิจัยชั้นเรียน 
 เรื่องท่ี 1.5 การนเิทศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สื่อ/เครื่องมือนิเทศแบบประเมินแผนการเรียนรู้ 

เรื่องท่ี 1.6 บทความ COACHING SUPERVISION 
 แนวคิด 

1. เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching Techniques) 
2. เทคนิคการสังเกตการสอนและเยี่ยมชั้น (Observation Classroom and Classroom 

Visitation Techniques) 
3. เทคนิคการนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision Techniques) 
4. เทคนิคการนิเทศแบบทีมวิจัยชั้นเรียน (Classroom Action Research Network Team 

Techniques) 
วัตถุประสงค์ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการเกี่ยวกับการนิเทศการเรียนรู้ทั้ง 4 เทคนิคที่

มีประสิทธิภาพ 
2. มีความสามารถในการเรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการนิเทศจนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์

เทคนิคการนิเทศแต่ละแบบเป็นผังมโนทัศน์ (Mind Map) ได้ 
 
ตอนที่ 2 กำรศึกษำชั้นเรียน 
เรื่องที่ 2.1 การศึกษาชั้นเรียน เรื่อง นิยามและหลักการศึกษาชั้นเรียน 
เรื่องท่ี 2.2 การศึกษาชั้นเรียน เรื่อง กระบวนการศึกษาชั้นเรียน 
เรื่องท่ี 2.3 การศึกษาชั้นเรียน เรื่อง คุณค่าและประโยชน์การศึกษาชั้นเรียน 
เรื่องท่ี 2.4 การศึกษาชั้นเรียน เรื่อง ตัวอย่างและผลการออกแบบการศึกษาชั้นเรียน 
แนวคิด 
1. นิยามและหลักการศึกษาชั้นเรียน 
2. กระบวนการศึกษาชั้นเรียน 
3. คุณค่าและประโยชน์การศึกษาชั้นเรียน 
4. ตัวอย่างและผลการออกแบบการศึกษาชั้นเรียน 



T E P E - 0 0 2 2 5  นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาช้ันเรียน 

9 | ห น้ า  

วัตถุประสงค์ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการศึกษาชั้นเรียน 
2. มีความสามารถในการร่วมออกแบบการศึกษาชั้นเรียนกับผู้เข้ารับการฝึกได้อย่างน้อย 1 

กรณีปัญญา 
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ตอนที่ 1 นวัตกรรมการนิเทศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 

เรื่องที่ 1.1 เทคนิคการนิเทศแบบช้ีแนะ 
 
Coaching เป็นเทคนิคหนึ่งของการนิเทศการศึกษาที่ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้  อัน

จะเป็นตัวจักรส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จโดยมุ่งเน้ นให้บุคลากรในสถานศึกษา/องค์กรมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานดีขึ้นและสถานศึกษา/องค์กรมีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง 

 

เทคนิคกำรนิเทศแบบชี้แนะ 
Coaching เป็นการชี้แนะสอนงานผู้ เข้ารับการฝึกและศึกษานิเทศก์ ผู้ชี้แนะสอนงาน 

(Coach) ซึ่งศึกษานิเทศก์และผู้บริหารทุกระดับ สามารถเป็นผู้สอนงานได้ ผู้ถูกสอนงาน (Coachee) 
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ร่วมงานที่อยู่ในทีมหรือกลุ่มงานเดียวกัน หรือศึกษานิเทศก์กับผู้เข้ารับการฝึกผู้สอน 
ผู้นิ เทศกับผู้ รับการนิ เทศ การสอนงานจะเน้นไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ( Individual 
Performance) และพัฒนาศักยภาพ (Potential) ผู้ร่วมงานได้ Coaching เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่ง
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศเป็นการสื่อสาราแบบสองทาง (Two 
Ways Communication) ได้ ร่วมกันแก้ ไขปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้นจากการท างาน ก่อ ให้ เกิด
ความสัมพันธ์อันดี อย่างไรก็ตามการที่จะ Coaching ได้ดีนั้นต้องมีความพร้อมทั้งผู้สอนและผู้ถูกสอน
หรือผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
 Mentoring การเป็น พ่ี เลี้ยงและการให้ค าปรึกษา (Mentor) เป็นการให้ผู้ที่ มีความรู้
ความสามารถหรือเป็นที่ยอมรับ หรือผู้บริหารในหน่วยงานให้ค าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือรุ่นน้อง
หรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ากว่า (Mentee) ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานเพ่ือให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
การเป็นพ่ีเลี้ยงอาจไม่เกี่ยวกับหน้าที่ในปัจจุบันโดยตรง ผู้ที่เป็น Mentee เป็นได้ ทั้งพนักงานใหม่ 
หรือพนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์กรมาก่อน โดยเป็นกลุ่มคนที่มีผลงานโดดเด่นกว่าคนอ่ืน โดย 
Mentor จะเป็นแม่แบบ และเป็นผู้สอนงานให้กับ Mentee รวมทั้งให้ก าลังใจ สนับสนุนและให้ความ
ช่วยเหลือให้ Mentee มีโอกาสได้เติบโตหรือได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยให้โอกาสหรือ
เวทีที่จะแสดงผลงาน แสดงฝีมือและความสามารถในการท างาน กล่าวโดยสรุป Coaching คือการ
ชี้แนะเป็นผู้สอนให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นการชี้แนะผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศในเรื่องของงานที่
รับผิดชอบในเรื่องหลักนิเทศและการสอน โดยผู้รับการสอนจะเป็นผู้ที่มีผลงานอยู่ในระดับมาตรฐาน 
ส่วน Mentoring นั้นเป็นการให้ค าปรึกษาหรือสอนให้กับผู้เข้ารับการฝึกใหม่ รับท างานใหม่ พนักงาน
ใหม่หรือพนักงานที่มีอยู่เดิมที่มีผลงานอยู่ในระดับสูงกว่ามาตรฐาน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานและอ่ืน 
ๆ ที่จะท าให้ศักยภาพของพนักงานสูงขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต  

Coaching and Mentoring เป็นหนึ่งในเทคนิคการนิเทศการศึกษาที่ส าคัญที่จะช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้อันจะเป็นตัวจักรส าคัญที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จและเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาโรงเรียน องค์กร ตัวผู้เข้า
รับการฝึกและบุคลากรในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
 



T E P E - 0 0 2 2 5  นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาช้ันเรียน 

11 | ห น้ า  

 
 

1. ระบบ Coaching Supervision Technique 
1.1 ควำมหมำยของ Coaching Supervision Technique 
Coaching หมายถึง การสอนงานลูกน้องของตนเอง การสอนงานเป็นเทคนิคหนึ่งในการ

พัฒนาบุคลากรหรือลูกน้องของตน ทั้งนี้จะเรียกผู้สอนงานว่า “Coach” โดยปกติผู้เป็น Coach 
สามารถเป็นได้ทั้งผู้บริหารระดับสูง (Top Management Level) เช่น ผู้อ านวยการระดับกลาง 
(Middle Management level) เช่น ผู้จัดการฝ่าย และระดับต้น (Low Management level) เช่น 
หัวหน้างาน ส่วนผู้ถูกสอนงานโดยปกติจะเป็นลูกน้องที่อยู่ภายในทีม หรือกลุ่มงานเดียวกันเรียกว่า 
Coachee 

การสอนงานจัดได้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่ง ที่หัวหน้างานใช้เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา
ลูกน้อง ให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) 
ในการท างานนั้นๆ ให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายหรือผลงานที่
หัวหน้างานต้องการหรือคาดหวังให้เกิดขึ้น (Result Oriented) โดยจะต้องตกลงและยอมรับร่วมกัน 
(Collaborative) ระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง ทั้งนี้ การสอนงานนอกจากจะมุ่งเน้นไปที่การ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานของลูกน้อง (Individual Performance) ในปัจจุบันแล้ว การสอนงานยัง
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ (Potential) ของลูกน้อง เพื่อให้ลูกน้องมีพัฒนาการของความรู้ ทักษะ
และความสามารถเฉพาะตัว และมีศักยภาพในการท างานที่สูงขึ้นต่อไป เพ่ือความก้าวหน้าในหน้าที่
การงานอันน ามาซึ่งต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต (อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธ์, 2548) 

1.2 แนวคิดเกี่ยวกับกำรสอนงำน  
การสอนงานคล้ายกับการฝึกนักกีฬาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้นักกีฬาสามารถเล่น

กีฬาได้เต็มความสามารถ เดิมทีนั้นผู้ฝึกจะชี้แนวทางและสอนแนะวิธีการเล่นให้อย่างต่อเนื่อง แ ต่

ผังมโนทัศน์เทคนิคการนเิทศแบบชี้แนะสอนงาน (Coaching) 

Coaching 
Supervisior 

ผู้บริหาร – ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ผู้เชี่ยวชาญ-ผู้ใฝ่รู ้
หัวหน้า-ลูกน้อง 

•เป็นกระบวนการ  

•มีเป้าหมาย  

•มีปฏิสัมพันธ ์ 

•มีหลักการร่วมกัน  

•เป็นการพัฒนาสมรรถนะ
และวิชาชพี 

สื่อสาร 2 ทาง มุ่งผลการ
ท างานและศักยภาพของครู 

หรือทีม 

ชี้แนะ 
รับฟัง ท้าทาย ถามเปิด ให้

ข้อมูลย้อนกลับ 

ผลักดัน แนะน า สอน บอก 

Pre-Coaching 
ข้อตกลง วางแผนร่วมกัน 

ออกแบบค าถาม 

 

 
Coaching 

ปฏิบัติร่วมกันชีแ้นะ บอก ถาม 
พิจารณาผลงาน แผนการสอน ชิ้นงาน 

ประเมินผลงานต่อยอด 

 
Post-Coaching 

ยอมรับความสามารถ สรุปผลชี้แนะ 
ให้โอกาส แก้ไขดว้ยตนเอง 

ข้อแนะน า 
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ปัจจุบันนอกจากสอนแนะแล้ว ผู้ฝึกจะช่วยให้นักกีฬาวิเคราะห์ว่าตนเองจะเล่นได้ดีที่สุดในสภาวะ
แวดล้อมอย่างไร และถ้าจะเล่นให้ได้ดีที่สุดอย่างนั้นทุกครั้งจะมีอะไรเป็นอุปสรรคบ้าง เพื่อหาทางขจัด
ให้หมดไป ในท านองเดียวกันผู้บังคับบัญชาที่สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาจะช่วยให้ผู้ถูกสอนสามารถ
สะท้อนภาพการปฏิบัติงานของตนเอง ตระหนักว่าตนก าลังท างานอะไรอยู่และมีวิธีท าอย่างไร เพ่ือ
เรียนรู้จากการปฏิบัติงานนั้น ขณะเดียวกันผู้สอนงานจะให้ข้อมูลความรู้ที่จ าเป็น ซึ่งผู้สอนยังขาดอยู่ 
ศึกษานิเทศก์กับผู้เข้ารับการฝึกก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน 

การสอนงานที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงขึ้นอยู่กับทักษะของผู้สอนและความสามารถใน
การรับ (Receptiveness) ของผู้ถูกสอนเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแวดล้อมของการสอน
งานด้วย เช่น ความชัดเจนในเกณฑ์ตัดสินความส าเร็จประสิทธิภาพของการให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นต้น 
ถ้าการสอนมีประสิทธิภาพจะช่วยให้สภาพแวดล้อมการท างานดีด้วย การพูดคุยสนทนาระหว่างการ
สอนงานจะช่วยให้ผู้ถูกสอนเข้าใจดีขึ้นว่า ผู้บังคับบัญชามีความคาดหวังจากการปฏิบัติงานของเขา
อย่างไร ท าให้มีการให้ข้อมูลย้อนกลับกันอย่างสม่ าเสมอ และเปิดโอกาสให้ต้องคิดถึงมาตรฐานและ
เกณฑ์ในการน าไปสู่ความส าเร็จในขณะปฏิบัติงาน การสอนงานที่มีประสิทธิภาพจะสัมพันธ์กับ
บรรยากาศของการเรียนรู้ ซึ่งทั้งสองประการนี้จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

1.3 บทบำทหน้ำที่ของผู้เป็น Coach  
ผู้เป็น Coach ควรเป็นผู้รักการอ่าน รักการแสวงหาความรู้ และเป็นผู้ขวนขวายหา

ข้อมูลความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งแสวงหาประสบการณ์ใหม่ จากการเข้ากลุ่มหรือสมาคม
ต่างๆ เพ่ือจะได้น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาท าหน้าที่บทบาทนักฝึกอบรม นักพัฒนา/นัก
เปลี่ยนแปลงผู้ให้ค าปรึกษา นักจิตวิทยา นักแก้ไขปัญหา นักคาดคะเน นักคิด/นักประดิษฐ์ และนัก
ปฏิบัติ บทบาทดังกล่าวจะแสดงออกในบทบาทใดนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป ซึ่ง
บางครั้งอาจแสดงบทบาทเดียว หรือแสดงมากว่าหนึ่งบทบาท เรียกว่า บทบาทผสมผสาน  (Mixed 
Roles) 

1.4 ลักษณะนิสัยของผู้เป็น Coach  
ไม่ว่าผู้เป็น Coach จะสวมบทบาทใดก็ตาม จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของลักษณะนิสัยที่ดี

เป็นที่ยอมรับของลูกน้อง ลักษณะนิสัยที่ดี ได้แก่ การยอมรับความจริง เห็นอกเห็นใจ มองโลกในแง่ดี 
กระตือรือร้น ชอบให้โอกาส ยืดหยุ่น มั่นใจในตนเอง กล้ารับผิดและรับชอบและมองไปข้างหน้า ควร
หลีกเลี่ยงลักษณะนิสัยที่ไม่ดี ได้แก่ การไม่ไว้วางใจ ขี้ร าคาญ เอาแต่ได้ ถือตัว ชอบเปรียบเทียบ รอ
ไม่ได้ ไม่ม่ันใจในตนเอง ไม่หวังดี และไม่รีบร้อน 

1.5 แนวทำง หลักปฏิบัติและวิธีกำรในกำรเป็น Coach  
การสอนงานจะเกิดขึ้นได้ ผู้สอนงานและผู้ถูกสอนงานต้องมีความพร้อมด้วยกันทั้ง 2 

ฝ่าย โดยไม่จ ากัดว่าจะต้องเป็นเวลาใดที่แน่นอน เกิดข้ึนได้ทุกเม่ือทุกเวลา ความพร้อม ได้แก่ 
1.5.1 เรื่องเวลา ควรก าหนดเวลาให้พอดีกับเนื้อหาที่ต้องการจะสอนและถ่ายทอด

ได้อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
1.5.2 อารมณ์ ควรมีสภาพจิตใจหรือสภาวะอารมณ์ที่ปกติ พร้อมที่จะถ่ายทอด

ข้อมูล 
1.5.3 สุขภาพร่างกาย เพราะการมีสภาพร่างกายที่พร้อมจะส่งผลต่อไปยังจิตใจ/

ความคิด 
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1.5.4 ข้อมูลเกี่ยวกับ 
   - เนื้อหา/ขอบเขตงานที่ต้องรับผิดชอบ 
   - ฝังโครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ นโยบายต่าง ๆ ขององค์กร 
   - กลุ่มเป้าหมาย เช่น ศึกษานิเทศก์ ผู้เข้ารับการฝึก นักเรียน 
   - ข้อมูลเกี่ยวกับลูกน้องตนเองหรือผู้มีส่วนร่วม 

1.5.5 สถานที่ พิจารณาถึงจ านวนของผู้สอนและผู้รับการสอนและลักษณะอุปกรณ์
ที่จะน ามาสาธิต 

1.5.6 อุปกรณ์เครื่องมือ ควรมีการทดสอบประสิทธิภาพในการท างานของอุปกรณ์/
เครื่องมือว่าสามารถใช้การได้/ท างานได้ตลอดเวลาที่ท าการสาธิตหรือนิเทศ 

1.5.7 เข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู้ของลูกน้องที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยว่า เขาจะเรียนรู้ ได้ดี
เมื่อไร เช่นเขาอยากเรียนรู้ได้ดีเมื่อเขาอยากเรียนหรือท าให้เขารู้ว่าถูกคาดหวังอะไร หรือเมื่อได้เอาสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้จริงและได้ผล 

1.5.8 ความพร้อมของผู้สอนงานกับผู้ถูกสอนงาน ย่อมมีส่วนผลักดัน ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การสอนงานของหัวหน้างานประสบผลส าเร็จ 

1.6 รูปแบบของกำรเรียนรู้และกำรรับรู้  
การรับรู้ของแต่ละคนจะมีขีดจ ากัดตามระยะเวลาที่ก าหนด การก าหนดระยะเวลาที่

พอประมาณเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป ย่อมจะท าให้ลูกน้องสามารถรับรู้และเรียนรู้ในสื่อที่
หัวหน้างานสอนหรือถ่ายทอดได้ดีกว่า เวลาที่เหมาะสมประมาณหนึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่ง น่าจะเพียงพอ 
หากจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานาน ควรจัดให้มีเวลาพักสมอง (Break) เพ่ือให้ลูกน้องมีโอกาสได้หยุด
ทบทวนความคิดและข้อมูลที่หัวหน้างานได้สอนไปแล้ว 

การศึกษาวิเคราะห์และเลือกวิธีการหรือเทคนิคในการสอนงานให้เหมาะสม โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือให้การท างานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ถูกก าหนดขึ้น ตลอดจนการให้
ค าแนะน าถึงแหล่งข้อมูลที่ควรติดตาม และการเปิดใจและเต็มใจที่จะตอบข้อซักถามต่างๆ ให้แก่
ลูกน้องไม่แสดงสีหน้าร าคาญหรือต่อว่า เมื่อลูกน้องพยายามคิดหาทางพัฒนาและปรับปรุงระบบหรือ
กระบวนการท างานให้รวดเร็ว สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และร่วมกันรับผลลัพธ์ที่ออกมา 
ไม่ว่าผลลัพธ์นั้นจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ตาม 

1.7 กำรสอนงำนที่ไม่บรรลุผลส ำเร็จ มีลักษณะดังนี้ 
1.7.1 การจัดสภาพแวดล้อม เนื่องจากสถานที่ที่ใช้ส าหรับการสอนงานลูกน้อง

อาจจะกว้างหรือเล็กเกินไป บรรยากาศในห้องประชุมอาจดูเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ หรือเป็น
กันเอง จนเกินไปหรือห้องประชุม มีเสียงรบกวนที่ดังขึ้นมา จนท าลายสมาธิของผู้สอนและผู้รับการ
สอน 

1.7.2 การจัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เนื่องจากไม่สามารถจัดหาและจัดเตรียม
อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ หรือมีไม่พร้อมในระหว่างการสอนงาน หรือไม่สามารถสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์/ 
เครื่องมือที่เก่ียวข้องกับเรื่องตนเองสอนได้ 

1.7.3 งบประมาณ เนื่องจากองค์กรไม่ได้ให้ความส าคัญที่จะพัฒนาหัวหน้างานให้
เกิดความรู้และ ทักษะในการสอนงาน โดยไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้โดยเฉพาะ 

1.7.4 ตัวผู้สอน หรือหัวหน้างาน โดยมีสาเหตุจากหลากหลายปัจจัย ดังนี้ 
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- หัวหน้างานขาดความรู้และไม่เข้าใจในเนื้อหาที่จะสอน หลักสูตร เนื้อหา
สาระการเรียน 

- สภาวะไม่เอ้ืออ านวย เช่น ไม่สามารถควบคุมเวลาในการสอนงานได้ 
- ขาดทักษะของการสื่อสารและวิธีการถ่ายทอดให้ลูกน้องเข้าใจ 
- ประสบการณ์ความรู้ของ Coach ไม่มีหรือมีไม่ตรงกับสิ่งที่ลูกน้องต้องการ

หรืออาจจะไม่มีการตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจของลูกน้องว่าขาดทักษะความรู้อะไร 
- เข้าใจผิดคิดว่าตนเองก าลังสอนงานลูกน้องอยู่ชอบสั่ง ขาดศิลปการจูงใจ 
- ไม่เห็นความจ าเป็นของการสอนงานลูกน้อง 
- หงุดหงิดหรือแสดงสีหน้าไม่พอใจ หากลูกน้องมีค าถามหรือต้องสงสัย 
- ขาดความพร้อมในด้านสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตในขณะที่สอนงาน 
- วัฒนธรรมองค์กรไม่เอื้อและไม่ได้รับการส่งเสริมจากผู้บังคับบัญชานอกจาก

หัวหน้างานเป็นส่วนหนึ่งของการสอนงานที่ไม่ประสบผลส าเร็จแล้ว พบว่าลูกน้องอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ท าให้การสอนงานประสบความล้มเหลว ลูกน้องจ าพวกนี้มักจะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธไม่ยอมท าตามที่
หัวหน้างานสอน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากไม่มีเป้าหมายในการท างาน หรือไม่สนใจที่จะพัฒนาตนเอง กลัว
การเปลี่ยนแปลง ไม่พร้อมที่จะรับฟัง หรือขาดความเคารพ ศรัทธาหัวหน้างาน และอาจมี Coach 
มากเกินไป ท าให้มีหลายแนวทางท าให้ลูกน้องเกิดความสับสน ดังนั้นหัวหน้างานและลูกน้องจึงมีส่วน
อย่างมากต่อการสนับสนุนให้การสอนงานประสบความส าเร็จ 

1.8 กำรจัดระบบ Coaching ในองค์กรเป็นรูปธรรมชัดเจน  
1.8.1 ก าหนดให้ระบบ Coaching เป็นนโยบายขององค์กร 
1.8.2 สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศขององค์กรให้มี Trust (ความไว้เนื้อเชื่อ

ใจกัน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชา ระหว่างศึกษานิเทศก์กับผู้เข้ารับ
การฝึก 

1.8.3 ก าหนดใน Job Description ของระดับหัวหน้างานขึ้นไปในเรื่องการท า
หน้าที่เป็น Coach 

1.8.4 ก าหนดเรื่องการ Coaching เป็นหนึ่งในเป้าหมายประจ าปีของระดับหัวหน้า
งานขึ้นไป โดยมีการวัด KPI (Key Performance Index) และเกณฑ์วัดคุณภาพ 

1.8.5 เชื่อมโยงผลการท า Coaching สู่ระบบ Performance Management และ
ระบบจ่ายค่าตอบแทน ก าลังใจหรือสิทธิประโยชน์เกื้อกูลและเกียรติคุณรางวัล 

1.8.6 ก าหนดและสร้าง/ฝึกวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมของการเรียนรู้ 
(Learning Culture) ซึ่งมีทั้ง Learning by doing เรียนรู้โดยการลงมือท า Learning by Teaching 
เรียนรู้โดยการถ่ายทอด และ Learning by Sharing เรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน 
เพ่ือจะได้เชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้มากับประสบการณ์ชีวิตส่วนตัว น ามาถ่ายทอดเพ่ือสอนให้เรามีการ
ติดต่อสื่อสารที่ดี รู้จักเรียบเรียงเตรียมค าพูดก่อนหลังจากท่ีไม่กล้าท าให้กล้าและมั่นใจมากขึ้น ท าให้ได้
เพ่ือน ได้ใจ ได้ให้ ได้เสียสละ ได้ปฏิสัมพันธ์กันเกิดความสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ผู้คนในองค์กรรักกัน
มากขึ้น และน าไปสู่การไว้เนื้อเชื่อใจกัน เกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันตามเป้าหมายที่วางไว้ 

1.8.7 ประโยชน์จากการท า Coaching ประโยชน์ที่เกิดขึ้นส่งผลโดยตรงต่อผู้นิเทศ
และผู้รับการนิเทศ และต่อองค์กร  
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1.9 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นส่งผลต่อศึกษำนิเทศก์ 
1.9.1 การสอนงานจะช่วยแบ่งเบาภาระงาน เนื่องจากผู้เข้ารับการฝึกท างานได้อย่าง

ถูกต้องและทันเวลา 
1.9.2 มีเวลาเพียงพอที่จะคิดพิจารณา ปรับปรุงระบบงาน ขั้นตอนและวิธีการ

ท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอย่างแท้จริง 
1.9.3 มีโอกาสชี้แจงจุดเด่นหรือจุดที่ต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกปรับปรุงการท างาน 
1.9.4 สามารถแจ้งให้ผู้เข้ารับการฝึกรู้ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และปัญหาการ

เปลี่ยนแปลง การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ขององค์กร 
1.9.5 มีโอกาสรับรู้ความต้องการที่ผู้เข้ารับการฝึกคาดหวัง และปัญหา อุปสรรคที่

เกิดข้ึนในการท างานของลูกน้อง ปัญหาการเรียนการสอนของผู้เข้ารับการฝึก 
1.9.6 สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างานระหว่าง ศึกษานิเทศก์กับผู้เข้ารับการฝึก 
1.9.7 เป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ผลักดันและสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกท างานให้

บรรลุเป้าหมาย (Performance Goal) ตามแผนงานที่ก าหนด ผู้เข้ารับการฝึกจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงพฤติกรรมการสอน 

1.9.8 ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการท างานร่วมกันเป็นทีม บรรยากาศของสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

10. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นส่งผลต่อลูกผู้รับกำรประเมิน 
10.1  เข้าใจขอบเขต เป้าหมายของงานและความต้องการที่องค์กรหัวหน้าคาดหวัง 
10.2  ได้รับรู้ถึงสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ปัญหาและอุปสรรคขององค์การภารกิจที่ 

องคก์รจะท าในปัจจุบันและต้องการที่จะท าต่อไปในอนาคต 
10.3  ได้รับรู้ถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการท างานร่วมกับหัวหน้างานและมี

ส่วนร่วมกับหัวหน้างานในการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
10.4  มีโอกาสรู้จุดแข็ง จุดอ่อนของตน เพ่ือสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 
10.5  รู้จักวางแผนล าดับความส าคัญก่อน – หลังของงาน รับรู้เทคนิควิธีการท างาน

ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาที่หัวหน้างานหน่วยงานก าหนด 
10.6  สร้างขวัญ ก าลังใจ ท าให้ไม่รู้สึกว่าตนเองท างานเพียงผู้เดียว 
10.7  เป็นแรงจูงใจ กระตุ้นให้ลูกน้องผู้เข้ารับการฝึกปรับปรุงตนเอง สนใจเรียนรู้สิ่ง

ใหม่ ๆ เสมอ 
10.8  ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกมีคุณค่า (Value) และเห็นคุณค่า ในการท างานมาก

ขึ้น เนื่องจากสอนงานที่ถูกต้องตามความต้องการของผู้เข้ารับการฝึก ช่วยตอบสนองให้ผู้เข้ารับการฝึก
ท างานได้บรรลุเป้าหมายของตนเอง 
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สรุป 

 การสอนงานหรือชี้แนะ (Coaching) เป็นเทคนิคที่ผู้เข้ารับการฝึก/ศึกษานิเทศก์ ซึ่ง
คุ้นเคยกันในฐานะเพ่ือนร่วมงาน รวมกลุ่มกันเพ่ือท ากิจกรรมทั้งคลินิก การสังเกตการสอน การ
วิจัยแบบเครือข่ายร่วมกัน มีความปรารถนาดีต่อกันในการที่กล้าจะยอมหรือพอใจที่จะสอนหรือ
ชี้แนะหรือยอมรับการชี้แนะ ผู้ถูกสอนพอใจที่จะรับด้วยวิธีการอย่างกัลยาณมิตร การเป็นพ่ีเลี้ยง
เป็นวิธีการที่ผู้มีประสบการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า (หรือพ่ีดูแลน้อง : พ่ี
เลี้ยง) ทั้งเรื่องงานวิชาชีพไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ร่วมกัน เทคนิคดังกล่าวเป็นเทคนิคท่ีอยู่ในกลุ่ม
งานการนิ เทศการศึกษาของศึกษานิ เทศก์ เพราะการนิ เทศเป็นการด าเนินงานโดยผู้มี
ประสบการณ์ มีความรู้มีความสามารถในการที่จะใช้กระบวนการ/วิธีการ/ เทคนิคต่าง ๆ ในการ
ให้ความช่วยเหลืออ านวยการ ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแล ชี้แนะให้ค าปรึกษา คลี่คลายปัญหา 
อบรม ฝึกฝนและ/หรือร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือผู้ เข้ารับการฝึกสามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัด 
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เรื่องที่ 1.2 เทคนิคการนิเทศแบบสังเกตการณส์อนและเยี่ยมชั้น 
 

การสะท้อนภาพการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนจริงได้ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน โดย
อาศัยข้อมูลที่เชื่อถือได้ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติการสอน นั้นมีหลายวิธี ซึ่งวิธีการสังเกตการเรียน
การสอนเป็นวิธีหนึ่งในหลากหลายวิธีดังกล่าว การสังเกตการเรียนการสอนช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกท้ังผู้
ที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ด้านการสอนได้พบแนวในการปรับปรุงและพัฒนาด้านการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่องสู่หนทางการสอนมืออาชีพ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส าคัญและจ าเป็นอย่าง
ยิ่งส าหรับผู้ เข้ารับการฝึก และเป็นเครื่องมือที่ ใช้ในการเรียนรู้อันทรงพลังของผู้ เข้ารับการฝึก 
เครื่องมือนี้สามารถใช้สังเกตและส ารวจลักษณะการเรียนการสอนได้ในหลากหลายประเด็น ขึ้นอยู่กับ
ว่าผู้เข้ารับการฝึกผู้สอนต้องการสังเกตและส ารวจเพ่ือแก้ปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียน
การสอนเรื่องใด 
 
เทคนิคกำรนิเทศแบบสังเกตกำรณ์สอนและเยี่ยมชั้น 

 
  

การสังเกตการเรียนจะไม่ได้มุ่งประเด็นในเรื่องการประเมินหรือการตัดสินการสอนของผู้เข้า
รับการฝึกผู้สอน แต่เป็นการท างานร่วมกันอย่างมีขั้นตอนที่เชื่อถือได้ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกผู้สอน (ที่
ถูกสังเกต) กับผู้สังเกต (อาจเป็นได้ทั้ง ศึกษานิเทศก์ ผู้เข้ารับการฝึกผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือนผู้เข้ารับการฝึก 
เป็นต้น) นั่นหมายความว่า ผู้เข้ารับการฝึกผู้สอนที่เป็นผู้ถูกสังเกตจะไม่มีความรู้สึกว่าตนเองถูก
ประเมิน แต่เป็นการท างานร่วมกันเพ่ือสะท้อนภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนได้ชัดเจน ท า
ให้ผู้สอนที่ถูกสังเกตมองเห็นจุดดีและจุดด้อยของการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาแล้วสามารถน าจุด

ผังมโนทัศน์เทคนิคการนิเทศ 
แบบการสังเกตการสอนในชั้นเรียน (Classroom Observation) 

 
Classroom Observation 

ผู้สังเกต-ผู้ถูกสังเกต 

การท างานร่วมกัน มุ่งปรับพฤติกรรมการ
สอน การเป็นกัลยาณมิตร ประสิทธิภาพการ

ท างานและความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ 

Pre-Observation conference 
ก าหนดข้อตกลง ท าความเข้าใจ

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ต้องการสังเกต 

 

The Observation 
ครูท าการสอน ผู้นิเทศสังเกต เก็บ
ข้อมูลด้วยเครื่องมือที่เตรียมไว ้

 
Post -Observation 

ครูบรรยำยควำมรู้สึก เสนอข้อมูลสะทอ้นผล 
อภิปรำยจดุด ี 

จุดพัฒนำ 

 

แผนการสอน 
วัน เวลา สอน 
สื่อ 
ผู้เรียน 

เครื่องมือบันทึกข้อมูล/ 
แบบสังเกตการสอน 
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ด้อยมาร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวทางที่เหมาะสมที่ดีกว่า มาใช้ปรับปรุงพัฒนาอาชีพงานสอน
ของตน อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวผู้เข้ารับการฝึกและนักเรียน และยังเป็นการตอบสนอง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของตนเองอยู่ตลอดเวลา 
 
ควำมหมำยของกำรสังเกตกำรเรียนกำรสอน 
 การสังเกตการเรียนการสอน คือ กระบวนการท างานร่วมกันระหว่างผู้สังเกตกับผู้เข้ารับการ
ฝึกผู้ถูกสังเกตในการส ารวจและวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอน พฤติกรรมของผู้เข้ารับการ
ฝึกและนักเรียน ประสิทธิภาพของบทเรียน การปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น  ซึ่งมี
ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการสอนและส่งเสริมความเชี่ยวชาญด้านการสอนของผู้เข้ารับการ
ฝึกสู่มืออาชีพเป็นเทคนิคการนิเทศ การเรียนรู้ที่ส าคัญ ซึ่งศึกษานิเทศก์ก็ใช้ในการช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอาจกล่าวได้ว่า เทคนิคกำรนิเทศทุกแบบมักจบลงด้วยกำรสังเกตกำรสอนหรือ
มีกิจกรรมกำรสังเกตกำรสอนเกือบทุกครั้ง 
 
จุดประสงค์ของกำรสังเกตกำรเรียนกำรสอน 
 การสังเกตการเรียนการสอนมีจุดประสงค์ที่ผู้สังเกตท่ีมีมาตรฐานควรปฏิบัติ กล่าวโดยสรปุ 4 
ข้อ ดังนี้ 

1. เพ่ือสังเกตการเรียนการสอนและสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนตามลักษณะที่ก าหนดไว้ เช่น 
เทคนิคหรือวิธีการสอนของผู้เข้ารับการฝึก การจัดการผู้เข้ารับการฝึก ประโยชน์ของสื่อและอุปกรณ์ 
และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

2. เพ่ือท าความเข้าใจลักษณะการจัดการเรียนการสอนในประเด็นต่างๆ ที่ผู้สอนสนใจและมี
การอภิปรายร่วมกันเพ่ือหาทางปรับปรุงพัฒนา เช่น การปรับปรุงวิธีการสอน การปรับปรุงพฤติกรรม
การจัดบรรยาย การปรับปรุงกระบวนการสอนสื่อ การใช้กิจกรรม เครื่องมือหรือค าถาม หรือค าสั่ง 
เป็นต้น 

3. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือก าหนดวิธีการหรือเทคนิคท่ีสามารถน ามาปรับใช้ในห้องเรียนครั้งใหม่ได้ 

 
ขั้นตอนกำรสังเกตกำรเรียนกำรสอน 
 การสังเกตการเรียนการสอนต้องมี ขั้นตอนชัดเจน และข้อมูลที่ได้จากการสังเกตต้อง เชื่อถือ
ได้เป็นเทคนิคของวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ที่ส าคัญยิ่ง ซึ่งต้องวางแผนและก าหนดเครื่องมือบันทึก 
บรรยากาศการเรียนการสอนโดยสรุป มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นก่อนการสังเกต (Pre-observation orientation session) คือ การที่ทั้ง 2 ฝ่าย 
(ผู้เข้ารับการฝึกผู้ถูกสังเกตและศึกษานิเทศก์ ผู้สังเกต) ประชุมอภิปรายและเห็นด้วยในข้อตกลงที่
ก าหนดไว้ ท าความเข้าใจเรื่อง จุดประสงค์ของการสังเกตการณ์เรียนการสอน สิ่งที่ต้องการสังเกตหรือ
ลักษณะในการจัดการเรียนการสอน เทคนิคหรือวิธีการสอนของผู้เข้ารับการฝึก ธรรมชาติของวิชา 
นักเรียน ห้องเรียน เป็นต้น รวมถึงการท าความเข้าใจหรือคลี่คลายข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในขั้นการสังเกต ยิ่งทั้งสองฝ่ายสามารถท าความเข้าใจในประเด็นต่างๆ อย่างละเอียดเท่าไร ยิ่งท าให้
ปัญหาที่อาจจะเกิดในขั้นการสังเกตการเรียนการสอนลดน้อยลงด้วย ทั้งยังส่งเสริมบรรยากาศการ
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สังเกตการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างเข้าใจและราบรื่น ทั้งนี้รวมทั้งอธิบายแบบสังเกตและประเด็น
สังเกต ผลการสังเกตเทียบกับแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกผู้สอน 
 ขั้นที่ 2 ขั้นการสังเกต (The observation)  คือ การที่ผู้ เข้ารับการฝึกผู้ถูกสังเกตอธิบาย
จุดประสงค์การสังเกตการเรียนการสอนให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกเชิญผู้สังเกตนั่งประจ าที่ตามที่ก าหนด
และตกลงไว้ จากนั้นผู้เข้ารับการฝึกผู้สังเกตปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนตามปกติ  ขณะที่ผู้สังเกต
ปฏิบัติการสังเกตโดยบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลลงในเครื่องมือ (เช่น แบบสังเกตลักษณะการเรียน
การสอนในประเด็นต่างๆ แบบันทึกรายการสอน เป็นต้น ) ซึ่งผู้สังเกตต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในที่
ประชุมกันอย่างเคร่งครัด อีกท้ังยังแสดงถึงความเคารพและซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ได้ตกลงไว้ในที่ประชุมอย่าง
กัลยาณมิตรนิเทศอย่างแท้จริง 
 ขั้นที่ 3 ขั้นหลังการสังเกต (Post-observation) คือ การที่ทั้งศึกษานิเทศก์ผู้สังเกตและผู้เข้า
รับการฝึกผู้ถูกสังเกตอภิปราย ปรึกษาหารือร่วมกัน โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่องมือมา
ประกอบการอภิปราย โดยทั้งสองฝ่ายอาจเป็นผู้เปิดประเด็น ควรตระหนักและระลึกถึงจุดประสงค์ใน
การสังเกต อีกทั้งผู้ถูกสังเกตยังต้องเตรียมบรรยายแสดงความรู้สึกที่ดีต่อจุดเด่นในเหตุการณ์ของการ
จัดการเรียนการสอนที่เป็นไปอย่างราบรื่นที่ผ่านมา และระบุจุดด้อยของการปฏิบัติการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน แล้วน าจุดด้อยที่ยังเป็นปัญหามาคิดหาวิธีปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม เพ่ือ
น าวิธีการหรือการเปลี่ยนแปลงที่ได้มาใช้พัฒนาเรียนการสอนครั้งต่อไป นอกจากนี้บรรยากาศในการ
ประชุมอภิปรายจะไม่ใช่การประเมินหรือตัดสินการจัดการเรียนการสอนของผู้เข้ารับการฝึกผู้ถูก
สังเกต แต่จะเป็นการสร้างความเชื่อใจ เคารพซึ่งกันและกัน และปรารถนาดีต่อกัน โดยมีวิธีการคือ 
ศึกษานิเทศก์ผู้สังเกตควรกล่าวแต่สิ่งที่สร้างสรรค์ (จุดดีของกิจกรรมการเรียนการสอน) ของผู้เข้ารับ
การฝึกผู้สอน จากนั้นกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกผู้สังเกตใช้ความคิดเพ่ือส ารวจดูว่าในการจัดการเรียน
การสอนส่วนใดของตนเองที่ยังไม่พอใจหรือยังมีปัญหา และมีความต้องการที่จะแก้ไขหรือพัฒนา
ประเด็นปัญหานั้นๆ ให้ดีขึ้น แล้วน าเสนอความคิดเห็นนั้นออกมา เพ่ือให้ผู้สังเกตได้รับทราบแล้ว
พยายามค้นหาแนวทางที่จะกระตุ้นให้ผู้ถูกสังเกตได้ใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรองความคิดนั้นให้ได้
ข้อสรุปและข้อปฏิบัติที่มีคุณภาพสูงที่สุดที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป  
 
วิธีกำรสังเกต 
 วิธีการสังเกตการเรียนการสอน ประกอบด้วยวิธี 2 วิธี เป็นดังนี้ 
 วิธีที่ 1 เรียกว่า “Unstructured approach” มีลักษณะคือ ผู้สังเกตการเรียนการ
สอนสังเกตและบันทึกรายละเอียดลักษณะของการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการสังเกต 
หลังจากนั้นทั้ง 2 ฝ่าย (ฝ่ายผู้สังเกตซ่ึงอาจมีหลายคน และฝ่ายผู้ถูกสังเกตคือผู้สอน) ประชุม อภิปราย
ตามข้อมูลที่บันทึกไว้ ซึ่งประกอบด้วยทั้งข้อดี ข้อควรระวังและวิธีการหลีกเลี่ยง ดังนี้ 
 วิธีนี้มีข้อดี คือ ทั้ง 2 ฝ่าย สามารถอภิปรายประเด็นการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายและมีความยืดหยุ่น 
 วิธีนี้มีข้อควรระวัง คือ ผลการอภิปรายอาจไม่น่าเชื่อถือ และผู้ถูกสังเกตอาจมี
ความรู้สึกไม่ดี มีอคติต่อผู้สังเกต เนื่องจากว่าผู้สังเกตอาจพูดถึงจุดไม่ดี มากเกินความจริง โดยอาศัย
ข้อมูลที่มีเพียงแหล่งเดียว 
 วิธีการหลีกเลี่ยง ความรู้สึกไม่ดีและยังได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ คือ การใช้วิธีการสังเกต
แบบ Triangulation technique มีลักษณะเป็นการบันทึกข้อมูลที่สังเกตได้จากการจัดการเรียนการ
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สอนมาจาก 3 แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลที่ได้มาจากผู้สังเกตที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ (ศึกษานิเทศก์ผู้เข้ารับการฝึกผู้
มีประสบการณ์และเชื่อถือได้) เพ่ือนผู้เข้ารับการฝึก หรือวีดีทัศน์ (ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้  แต่มี
ข้อเสียตรงที่เก็บรายละเอียดได้เฉพาะส่วนของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเท่านั้น) 
เพ่ือเป็นการยืนยันข้อมูลการสังเกตให้น่าเชื่อถือ และไม่มีอคติ ทั้งยังเป็นการสร้างความสบายใจแก่ทั้ง 
2 ฝ่าย อันส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกัน 
 วิธีที่ 2 เรียกว่า “Structured approach” มีลักษณะคือ ในการสังเกตการสอนหนึ่ง
ครั้งเจาะจงเพียงหนึ่งประเด็นหรือหนึ่งลักษณะของการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น ใช้เครื่องมือที่
สังเกตเป็นแบบฟอร์มการสังเกตแต่ละประเภทมีค าสั่งชี้แจ้งและค าถามชัดเจน ก าหนดไว้ในฟอร์มผู้
สังเกตต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีลักษณะการสังเกตย่อย 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 ลักษณะแรก เรียกว่า “System-based” คือ การที่ผู้สังเกตใช้เครื่องมือที่เป็น
แบบฟอร์มที่เป็นของสถาบันต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นสากล โดยผ่านการรับรอง
จากผู้เชี่ยวชาญ ช่วยให้กิจกรรมการสังเกตมีความสะดวกสบาย แต่มีข้อเสียคือ เครื่องมืออาจไม่
เหมาะสมกับธรรมชาติการจัดการเรียนการสอนของผู้เข้ารับการฝึกผู้สอนที่มีลักษณะแตกต่างกัน จึง
อาจท าให้ไม่น่าสนใจและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ลักษณะที่ 2 เรียกว่า “Ad hoc” คือ การที่ผู้สังเกตและผู้ถูกสังเกตท าข้อตกลง
ร่วมกันที่จะน าเครื่องมือต่างๆ ที่มีมาตรฐานมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับจุดประสงค์หรือลักษณะการ
จัดการเรียนการสอนและธรรมชาติการจัดการเรียนของผู้เข้ารับการฝึกผู้ถูกสังเกต  เพ่ือให้ได้รับ
ประโยชน์สูงสุด (สิริบุบผา อุทารชาต, 2007) 
 
ข้อแนะน ำที่ผู้สังเกตที่มีมำตรฐำนควรปฏิบัติ 

1. ควรก าหนดเพียงหนึ่งประเด็น หรือหนึ่งลักษณะการจัดการเรียนการสอนต่อการสังเกต 

1 ครั้ง เช่น สังเกตการณ์ใช้ค าถามของผู้เข้ารับการฝึก การปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา เป็นต้น 
2. ท าหน้าที่เป็นผู้สังเกตเท่านั้นจะไม่มีส่วนร่วมในการสอนแต่อย่างใด 
3. บันทึกข้อมูลที่เป็นจริงในฟอร์มการสังเกตเท่านั้น 
4. อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับผู้ถูกสังเกต เพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่สะท้อนภาพ

การจัดการเรียนการสอน ฝ่ายผู้ถูกสังเกตอาจเป็นฝ่ายเริ่มก่อนหรือหลังก็ได้ ทั้งนี้ประเด็นส าคัญอยู่ที่ว่า
ฝ่ายผู้สังเกตควรใช้ค าพูดที่ใช้วิธีการสะท้อนภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้ถูกสังเกตเหมือน
กระจกเงา ให้ผู้สังเกตเห็นภาพเหตุการณ์ในขณะสอนได้อย่างชัดเจน ว่าตนเองได้ท าอะไรในชั้นเรียน
บ้างนับตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการสังเกต และผู้สังเกตควรดึงจุดที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนมากล่าวเท่านั้น 

แล้วกระตุ้นให้ผู้ถูกสังเกตคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาในจุดที่ยังเป็นปัญหาหรือไม่พอใจในการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียนของตนเอง และผู้สังเกตไม่ควรแนะน าวิธีการที่ควรจะเป็นตามความคิดเห็นของ
ตนเอง ทั้งยังเป็นการฝึกให้ผู้เข้ารับการฝึกผู้ถูกสังเกตได้ใช้ความคิดทบทวน  ค้นหาวิธีการที่เหมาะสม
ตมสภาพชั้นเรียนที่ตนเองเข้าใจที่สุด เพ่ือให้พบแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดด้วยตนเอง วิธีการนี้ไม่
ท าลายความรู้สึกผู้ถูกสังเกต และไม่เกิดความรู้สึกอคติต่อผู้สังเกต ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันภายใต้
บรรยากาศที่ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนอันก่อประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาต่อไป 
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คุณสมบัติพื้นฐำนของผู้ร่วมงำน 
 นอกจากนี้แล้วในการท างานร่วมกันเพ่ืออภิปรายข้อมูลย้อนกลับสะท้อนภาพข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกต ที่ส่งเสริมบรรยากาศอย่างสร้างสรรค์ไว้วางใจกัน ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพผู้เข้ารับการ
ฝึกต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง ผู้ที่ท างานร่วมกันควรมี คุณสมบัติพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ 
 ประการที่ 1 ความเคารพซึ่งกันและกัน (Respect) หมายความว่า ผู้สังเกตต้องมีความเข้าใจ
ยอมรับและให้เกียรติผู้ถูกสังเกตทั้งทางด้านความคิดและท่าทางที่แสดงออก โดยยอมรับความแตกต่าง
ในลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล ปราศจากการประเมิน การตัดสิน และการมีอคติ 
 ประการที่ 2 ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายความว่า ผู้สังเกตยอมรับฟังทุกสิ่งทุก
อย่างในขอบเขตหรือประเด็นของการแสดงความคิดเห็น ต้องมีความเข้าใจในความรู้สึกของผู้ถูกสังเกต
ที่ก าลังประสบปัญหาในอาชีพการสอนและมีความพยายามที่จะหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมที่สุด  
ดังนั้นผู้สังเกตควรปฏิบัติตัวให้อีกฝ่ายรู้สึกผ่อนคลาย สบายใจมากกว่าการคาดหวังหรือคาดคั้นในสิ่งที่
ควรจะเกิดข้ึนหรือถูกต้องที่สุดในการหาหนทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในขณะอภิปราย 
 ประการสุดท้าย ความซื่อสัตย์ (Honesty) หมายความว่า ผู้สังเกตแสดงความเคารพและ
ความเห็นอกเห็นใจผู้ถูกสังเกตด้วยความจริงใจอย่างแท้จริงไร้สิ่งเคลือบแคลงสงสัยในความจริงใจนี้ 
ท าให้ผู้ถูกสังเกตนับถือ ศรัทธาผู้สังเกต และมีความสุขในการท างานร่วมกัน ซึ่งกันข้ามกับความไม่
ซื่อสัตย์ ที่เป็นเพียงพฤติกรรมการเสแสร้งว่าเคารพและเห็นอกเห็นใจ อันเป็นสาเหตุหลัก และส าคัญ
อันยิ่งใหญ่ต่อการบั่นทอนและท าลายความสัมพันธ์ที่ดีและความสามัคคีระหว่างเพ่ือนร่วมงานในการ
ท างานร่วมกันเพื่อพัฒนาอาชีพผู้เข้ารับการฝึกร่วมกัน และประเทศชาติต่อไป 
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ใบควำมรู้ 
แบบหรือเครื่องมือสังเกตกำรสอน 

 
 เครื่องมือในการสังเกตการสอนเป็นหัวใจส าคัญในการสังเกตการสอน เพราะจะเป็นสิ่งที่ท าให้
เป้าหมายในการสังเกตการสอน ด าเนินไปตามจุดมุ่งหมายของการสังเกตการสอน เครื่องมือดังกล่าว
ควรสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างผู้เข้ารับการฝึกผู้สอนและผู้นิเทศการสอน 
 
กำรใช้เครื่องมือสังเกตกำรสอน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการสังเกตการสอนและวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ใช้แบบฟอร์มที่ผู้เข้ารับการฝึกและผู้นิเทศสร้างข้ึนมา 
  ใช้แบบฟอร์มประเมินพฤติกรรมการสอนที่ได้สร้างขึ้นระหว่างผู้เข้ารับการฝึกและผู้
นิเทศ ที่ได้จักเตรียมเอาไว้ล่วงหน้า มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบทเรียนที่ควรจะสอน โดยผู้
นิเทศใช้แบบฟอร์มนี้เป็นเครื่องมือในการสังเกตพฤติกรรมการสอนของผู้เข้ารับการฝึก 
 2. ใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน 
  ให้แบบฟอร์มประเมินพฤติกรรมการสอนที่เป็นแบบมาตรฐาน ที่ได้สร้างขึ้นจาก
ผลงานของการวิจัยที่ได้ท าการทดสอบแล้วว่าแม่นย าและเที่ยงตรงดี 

3. ใช้วิธีการจดบันทึก 
ใช้วิธีการจดบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอนและสภาวการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่

เกิดขึ้นในขณะที่ผู้เข้ารับการฝึกสอนในชั้นเรียน ต้องพยายามรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นจริง
เปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนให้เห็นภาพของการเรียนการสอน 

4. การใช้เครื่องบันทึกภาพ 
  ผู้นิเทศและผู้เข้ารับการฝึกอาจจะตกลงกันใช้เครื่องบันทึกเสียง (Audio tape) หรือ
เครื่องบันทึกภาพ (Video tape) ช่วยในการบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอน 

5. การใช้ผู้สังเกตการสอนเป็นกลุ่ม 
 อาจใช้ผู้สังเกตการสอนหลาย ๆ คนโดยการสังเกตการสอนแต่ละคนท าหน้าที่สังเกต

การสอนที่แตกต่างกันไป โดยรับผิดชอบสังเกตการสอนที่เฉพาะเจาะจง ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

       (นิพนธ์ ไทยพานิช 2535) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T E P E - 0 0 2 2 5  นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาช้ันเรียน 

23 | ห น้ า  

ตัวอย่ำงเครื่องมือและพฤติกรรมกำรสอนที่ใช้สังเกตกำรเรียนกำรสอน มีดังนี้ 
1. รูปแบบการเขียนกระดานด าของผู้เข้ารับการฝึก (Blackboard organization)  
2. การเคลื่อนที่ของผู้เข้ารับการฝึก (Teacher movement) 
3. แบบบันทึกรายการสังเกตการสอน (Teaching observation checklist) 
4. อ่ืนๆ เช่น 
- การใช้ค าพูดของผู้เข้ารับการฝึก (Teacher talk) ได้แก่ 
- การใช้ค าถามของผู้เข้ารับการฝึก (Teacher questions) 
- การโต้ตอบของผู้เข้ารับการฝึกต่อค าถามของผู้เข้ารับการฝึก (Teacher responses to 

learner questions) 
- การใช้ค าสั่งของผู้เข้ารับการฝึก (Teacher directions) 
- การให้ก าลังใจค าชื่นชมหรือให้รางวัลของผู้เข้ารับการฝึก (Teacher encouragement, 

praise or reward) 
- การวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมผู้เข้ารับการฝึกของผู้เข้ารับการฝึก (Teacher criticism of 

learner behavior) 
- การควบคุมพฤติกรรมผู้เข้ารับการฝึกของผู้เข้ารับการฝึก (Teacher control of learner 

behavior) 
- การใช้ค าพูดของผู้เข้ารับการฝึก (Learner Talk) ได้แก่ การตอบค าถามของผู้เข้ารับการ

ฝึกเมื่อโต้ตอบผู้เข้ารับการฝึก (Learner responses to teacher questions) การใช้
ค าถามของผู้เข้ารับการฝึก (Learner questions) ข้อความของผู้เข้ารับการฝึกที่เป็นผู้เริ่ม
กล่าว (Learner initiated statements) รูปแบบการพูดคุยของผู้เข้ารับการฝึกโดยทั่วไป 
(การพูดช่วงเวลาการท างานเดี่ยว การพูดช่วงเวลา การท างานหลัก อ่ืนๆ)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุป  

 การสังเกตการเรียนการสอนเป็นหนึ่งในเทคนิคการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์มือ
อาชีพเป็นวิธีการส่งเสริมพัฒนาการวิธีการสอนของผู้เข้ารับการฝึกและเป็นวิธีการสะท้อนภาพการ
เรียนการสอน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เข้ารับการฝึกสู่มืออาชีพ มี
จุดประสงค์ในการสังเกต ขั้นตอนการสังเกต ผู้ร่วมงานกันต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐานเฉพาะ ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนอย่างเคร่งครัดและมีมาตรฐาน เพื่อให้การสังเกตการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างสรรค์ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามา
วิเคราะห์ก็ต้องมีมาตรฐาน ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่มีควำมน่าเชื่อถือ นั่นหมายความว่า ข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตต้องเป็นที่ยอมรับอย่างเป็น “สำกล” ไม่ใช่ความเชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับนับถือเพียง
เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งข้อมูลอาจได้มาจากผู้สังเกตที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่น่านับถื อและเป็นที่
ยอมรับ เพ่ือนผู้เข้ารับการฝึกซึ่งผู้เข้ารับการฝึกผู้ถูกสังเกตต้องรู้สึกเคารพ เห็นอกเห็นใจ และ
ซื่อสัตย์ต่อกัน ผู้นิเทศมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนการสอนอย่างดี ผู้สังเกตหรือผู้เข้ารับ
การฝึกอาจบันทึกเสียงหรือวีดีทัศน์แต่ต้องไม่เป็นการท าลายบรรยากาศการสอน 
 

 



T E P E - 0 0 2 2 5  นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาช้ันเรียน 

24 | ห น้ า  

 เรือ่งที่ 1.3 เทคนิคการนิเทศแบบคลินิก 
 
 กระบวนการของการนิเทศแบบคลินิกอาจประกอบด้วย 5 ขั้นตอนที่มีความต่อเนื่องกัน ซึ่ง
เรียกว่า “วัฏจักรของการนิเทศ” ซึ่งเริ่มต้นด้วย การประชุมปรึกษาก่อนการสังเกตการณ์สอน เป็น
พ้ืนฐานของความเข้าใจและตกลงร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการฝึกและผู้นิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน การสังเกตการสอน ซึ่งผู้นิเทศจะด าเนินการสังเกตการสอนจริงของผู้เข้ารับการฝึก การ
วิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดวิธีการประชุม คือการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการสอนให้เป็นหมวดหมู่
เป็นระบบเพ่ือน ามาวิเคราะห์ และในขั้นตอนนี้ผู้เข้ารับการฝึกและผู้นิเทศจะร่วมกันคิดและวางแผน
ขั้นตอนของการประชุมนิเทศด้วย การประชุมนิเทศ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
สอนของผู้เข้ารับการฝึก และในขั้นสุดท้ายคือ การประชุมวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศ เป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกและผู้นิเทศได้ปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นใจขั้นตอนที่หนึ่ง จนถึงขั้นตอนที่สี่เพ่ือค้นหา
ถึงพฤติกรรมการนิเทศที่ดี และที่บกพร่องสมควรปรับปรุงโดยที่ผู้เข้ารับการฝึกมีส่วนรับผิดชอบที่จะ
ให้ข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับพฤติกรรมการนิเทศ 
 

เทคนิคกำรนิเทศแบบคลินิก 
1. ทฤษฎีเทคนิคกำรนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) 

 
หมายเหตุ : แบบสังเกตการสอนอาจใช้แบบฟอร์มจากเทคนิคการนิเทศแบบสังเกตการเรียนการสอน
แทนและเพ่ิมเติม 

ผังมโนทัศน์เทคนิคการนิเทศแบบคลินิก 
(Clinical Supervision) 

Clinical 
Supervision 

ผู้นิเทศ-ผู้รับการนเิทศ 

Sequence & Cycle of 
Supervision 

Pre-Observation conference 
เหตุผล จุดมุ่งหมาย จุดเน้น วธิีการ 

Observation 
สังเกตการสอน บันทึก

ปรากฏการณ์ 

Analysis & Strategies 
วิเคราะห์ ตีความ ก าหนดวธิีการจะพูดคุย

หรือเสนอผลอย่างไร 

Supervision Conference 
ประชุมหลังสังเกตการสอนให้

ข้อเสนอแนะ อภิปรายผล 

Post-Conference 
ประชุม ทบทวน ชมเชย เสนอแนะเพื่อ

ด าเนินต่อไป 

การท างานร่วมกัน มุ่งปรับ
พฤติกรรมการสอน การเป็นกัลป์
ยานมิตร และประสิทธภิาพความ

พึงพอใจในการท างาน 

ผลลัพธ์ 
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ทฤษฎีกำรนิเทศแบบคลินิกตำมรูปแบบของโกลด์แฮมเมอร์ 
 โกลด์แฮมเมอร์ ได้เสนอรูปแบบ (Model) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ซึ่งเป็นล าดับที่ต่อเนื่อง
ของการนิเทศ (Sequence of supervision) ซึ่งความต่อเนื่องของการนิเทศนี้เมื่อรวมกันเข้าเรียกว่า 
วัฏจักรของการนิเทศ (Cycle of supervision) ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การประชุมปรึกษาก่อนการสังเกตการสอน (Pre-observation conference) 
 ขั้นตอนที่ 2 การสังเกตการสอน (Observation) 
 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดวิธีการประชุมนิเทศ (Analysis and strategy) 
 ขั้นตอนที่ 4 การประชุมนิเทศ (Supervision conference) 
 ขั้นตอนที่ 5 การประชุมวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศ (Post-conference analysis) 
 
ทฤษฎีเทคนิคกำรนิเทศแบบคลินิกตำมรูปแบบของโคแกน 
 การนิเทศแบบคลินิกตามรูปแบบของโคแกน เป็นวัฏจักรของการนิเทศ ซึ่งประกอบด้วย 8 
ขั้นตอนด้วยกัน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกและผู้นิเทศ (Establishing the 
teacher supervisor relationship) 
 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนร่วมกันกับผู้เข้ารับการฝึก (Planning with the teacher) 
 ขั้นตอนที่  3 การวางแผนยุทธวิธีในการสังเกตการสอน (Planning the strategy of 
observation) 
 ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตการสอน (Observing instruction) 
 ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์กระบวนการเรียนการสอน (Analyzing the teaching-learning 
process) 
 ขั้นตอนที่  6  วางแผนยุทธวิธี ในการประชุมนิ เทศ (Planning the strategy of the 
conference) 
 ขั้นตอนที่ 7 การประชุมนิเทศ (The conference) 
 ขั้นตอนที่ 8 การวางแผนการสอนต่อเนื่อง (Renewed planning) 
 การนิเทศแบบคลินิกตามรูปแบบของโคแมน เป็นรูปแบบที่ละเอียด มีขั้นตอนที่ค่อนข้าง
สลับซับซ้อน แต่ก็มีความเก่ียวข้องและสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
 
ทฤษฎีเทคนิคกำรนิเทศแบบคลินิกตำมรูปแบบของโบยำนและโคพแลนด์ 
 การนิเทศแบบคลินิกตามรูปแบบของโบยานและโคพแลนด์ ใช้ชื่อว่า “กระบวนกานิเทศการ
สอน” (Insturctional supervision process) ซึ่งประกอบด้วย 4 ตอน และมีอยู่ 8 ขั้น ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 กำรประชุมก่อนกำรสังเกตกำรสอน (Pre-observation Conference) 
  ขั้นที่ 1 ค ากัดความพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นความกังวลห่วงใยของผู้เข้ารับ
การฝึก 
  ขั้นที่ 2 ตัดสินใจเลือกหาที่จะได้มาซึ่งการวัดพฤติกรรมการสอน โดยวัดจากพ้ืนฐาน
ครั้งแรก (Base rate) หรือโดยการวัดพฤติกรรมการสอนโดยการตั้งมาตรการของระดับความสามารถ
ในการสอนเอาไว้ (Performance criterion) 
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  ขั้ น ที่  3  เลื อก เครื่ อ งมื อหรือสร้ าง เครื่ อ งมื อส าห รับ ใช้ ในการสอน เอาไว้ 
(Performance criterion) 
 ตอนที่ 2 กำรสังเกตกำรสอน (Observation) 
  ขั้นที่ 4 สังเกตพฤติกรรมการสอนที่เฉพาะเจาะจง 
 ตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์กำรสอน (Analysis) 
  ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ผลที่ได้จากาการสังเกตการสอน 
  ขั้นที่ 6 ชี้ระบุถึงพฤติกรรมการสอนที่ต้องการเก็บรักษาเอาไว้ หรือพฤติกรรมการ
สอนที่ต้องการให้เปลี่ยนแปลง 
 ตอนที่ 4 กำรประชุมหลังกำรสังเกตกำรสอน (Postobservation conference) 
  ขั้นที่ 7 ให้ข้อมูลป้อนกลับจากผลกของการวิเคราะห์ 
  ขั้นที่ 8 พิจารณาเลือกยุทธวิธี 
  ใน 8 ขั้นนี้ เมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้วเป็นกระบวนการของการนิเทศการสอน ที่
แต่ละขั้นในกระบวนการจะมีความต่อเนื่องกัน เช่น ในขั้นที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 จะต้องจัดท าก่อนขั้นที่ 4 
และขั้นที่ 4 จะต้องจัดท าก่อนขั้นที่ 5 แล้วท าต่อเนื่องกันไปจนครบ 8 ขั้น ในแต่ละตอนแต่ละขั้นผู้เข้า
รับการฝึกและผู้นิเทศจะท างานร่วมกันไปในเกือบทุกขั้น ในบางโอกาสผู้นิเทศจะท างานตามล าพัง 
(โดยเฉพาะในขั้นที่ 5 และข้ันที่ 6) 
 
ทฤษฎีเทคนิคกำรนิเทศแบบคลินิกตำมรูปแบบของแอคคีสันและแกลล์ 
 แอคคีสันและแกลล์ได้เสนอรูปแบบของการนิเทศแบบคลินิกไว้อย่ากะทัดรัดและชัดเจนโดย
ให้ความคิดเห็นไว้ว่า วิธีการของการนิเทศแบบคลินิกนั้นหมายถึงกระบวนการหรือกิจกรรมที่
ด าเนินการตามขั้นตอนการนิเทศ ซึ่งเรียนว่า “วัฏจักร” (Cycle) การนิเทศแบบคลินิกตามแนวคิดของ
แอคคีสันและแกลล์ได้เสนอไว้ 3 ระยะ หรือ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การประชุมปรึกษาหารือกัน (Planning conference) 
 ขั้นตอนที่ 2 การสังเกตการสอน (Classroom observation) 
 ขั้นตอนที่ 3 การประชุมให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback conference) 
 
ทฤษฎีเทคนิคกำรนิเทศแบบคลินิกตำมรูปแบบของเบล์ลอนและฮัฟฟ์แมน 
 เบล์ลอนและฮัฟฟ์แมน ได้เสนอรูปแบบขอบการนิเทศการสอนไว้ในลักษณะที่มีส่วนใกล้เคียง
กันกับรูปแบบของการนิเทศการสอนไว้ในลักษณะที่มีส่วนใกล้เคียงกันกับรูปแบบต่างๆ ที่ได้เสนอมา 
โดยมีอยู่ 4 ขั้นตอน (Phase) 
 ขั้นตอนที่ 1 การประชุมปรึกษาก่อนการสังเกตการสอน (pre-observation conference) 
 ขั้นตอนที่ 2 การสังเกตการสอน (classroom observation) 
 ขั้นตอนที่ 3 การประชุมปรึกษาหลังการสังเกตการสอน (post-observation conference) 
 ขั้นตอนที่ 4 การวัดผลและประเมินผลพฤติกรรมการสอน (evaluation performance) 
 เบลล์อนและฮัฟฟ์แมน ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า ความเชื่อและมีศรัทธาอันแรงกล้าในการ
ท างานของผู้นิเทศนั้น เป็นแรงจูงใจที่ส าคัญมาก ผู้นิเทศควรมีความเชื่อเกี่ยวกับกระบวนการของการ
นิเทศการสอน (Lawrence Shulman, 1993) 
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2. Clinical Supervision: How and Why? 
 การนิเทศแบบคลินิกเป็นโครงสร้าง (แบบวิธีท างาน) การท างานโดยตรงกับผู้เข้ารับการฝึก
ผู้สอนซึ่งรู้จักกันดีและใช้กันอย่างแพร่หลายมานาน โครงสร้างนี้มักใช้กับลักษณะงานที่มีความสัมพันธ์
ต่อเป็นสายตรง เช่น ผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ ศึกษานิเทศก์ กับผู้เข้ารับการฝึกผู้สอน ผู้เข้ารับการฝึก
ที่เลี้ยงกับผู้เข้ารับการฝึกฝึกสอน ผู้เข้ารับการฝึกผู้ประสานงานกับผู้เข้ารับการฝึกผู้ฝึกสอน ผู้ เข้ารับ
การฝึกต้นแบบกับผู้เข้ารับการฝึกฝึกงานและอ่ืนๆ  
 โดยสรุปโครงสร้างเทคนิคการนิเทศแบบคลินิกอธิบายง่ายๆ ได้ 5 ขั้นตอนตามล าดับต่อไปนี้ 
 ขั้นที่ 1 กำรพูดคุยกับผู้เข้ำรับกำรฝึกก่อนเข้ำสังเกตกำรสอน  

การพูดคุยก่อนเข้าสังเกตการสอนนั้น ผู้นิเทศจะนั่งพูดคุยกับครุเพ่ือก าหนด (1) เหตุผลและ
ความมุ่งหมายของการสังเกตการสอน (2) จุดมุ่งเน้นในการสังเกต (3) วิธีการและแบบสังเกตที่จะใช้ 
(4) เวลาที่ใช้ในการสังเกต (5) เวลาส าหรับการพูดคุยหลังจากการสังเกตข้อก าหนดเหล่านี้ต้องตกลง
กันก่อนการสังเกตการสอนจริง เพ่ือให้ทั้งผู้นิเทศและผู้ เข้ารับการฝึกผู้รับการนิเทศเข้าใจสิ่งที่จะเกิด
ขั้น ความมุ่งหมายของการสังเกตการสอนเป็นตัวก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกจุดมุ่งเน้น วิธีการ 
และเวลาในการสังเกตการสอนที่เหลือต่อไป  
 ขั้นที่ 2 กำรสังเกตกำรสอนในชั้นเรียน  

ขั้นต่อไปคือการสังเกต ซึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องด าเนินการให้ลุล่วงตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ใน
การพูดคุก่อนการสังเกต ผู้สังเกตอาจใช้การสังเกตแบบเดียวหรือหลายแบบผสมผสานกัน และควรตะ
หนักถึงความแตกต่างระหว่างการบรรยายความเหตุการณ์ (Description) กับการตีความเหตุการณ์ 
(interpretations) นั้นๆ การบรรยายความคือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นและมีบันทึกไว้การตีความคือ
ความหมายที่สรุปได้จากเหตุการณ์เหล่านั้น 
 ขั้นที่ 3 กำรวิเครำะห์และตีควำมกำรสังเกตและกำรก ำหนดวิธีกำรพูดคุย  

ขั้นการวิเคราะห์และตีความการสังเกตกับก าหนดวิธีการสังเกตก็สามารถกระท าได้แล้ว ผู้
นิเทศออกจากชั้นพร้อมด้วยบันทึกการสังเกตแล้วปลีกตัวไปอยู่ในห้องท างานหรือมุมใดมุมหนึ่งเพ่ือ
ศึกษาข้อมูลถึงแม้จะไม่มีเครื่องมือ แบบสอบถาม หรือแบบฟอร์มปลายเปิดใช้ ผู้นิเทศก็สามารถเข้าใจ
ได้จากข้อมูลจ านวนมากที่มาจากการสังเกตนั้น (ศน. 1 เป็นแบบฟอร์มส าหรับเก็บรวบรวมภาระงานนี้
หรือแบบฟอร์มสังเกตการสอนอ่ืนๆ เพ่ือบันทึกผลแบบอ่ืนที่ได้อธิบายและตกลงกับผู้เข้ารับการฝึกผู้
ถูกสังเกตการสอน) 
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การตัดสินใจครั้งสุดท้ายที่ผู้นิเทศต้องท าในขั้นที่ 3 ตามโครงสร้างการนิเทศแบบคลินิก คือ 
การเลือกวิธีการเข้าพบผู้เข้ารับการฝึกแบบมีปฏิสัมพันธ์ส่วนตัว ซึ่งจะใช้กับผู้เข้ารับการฝึกในการ
พูดคุยหลักการสังเกตการสอน ผู้นิเทศอาจใช้วิธีแบบชี้น าด้วยการเสนอข้อมูลการสงเกตและการ
ตีความขอความเห็นจากผู้เข้ารับการฝึก ก าหนดเป้าหมาย และบอกผู้เข้ารับการฝึกว่าต้องใช้กิจกรรม
อะไรบ้าง (แบบไม่สั่งการแต่เสนอแนะ) หรือจัดกิจกรรมเผื่อเลือก (แบบแสนอแนะและให้ข้อมูล) หรือ
ผู้นิเทศร่วมมือกับผู้เข้ารับการฝึกผู้รับการนิเทศโดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสังเกตการสอน 
แล้วให้ผู้เข้ารับการฝึกน าเนอความตีความและท าข้อตกลงเพ่ือการพัฒนาในอนาคตร่วมกัน หรือผู้
นิเทศอาจใช้วิธีการแบบไม่สั่งการ โดยอธิบายผลการสังเกตการสอนและกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึก
วิเคราะห์ตีความ และวางแผนของตัวเอง ผู้นะเทศบางคนจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสังเกตการณ์สอนแก่
ผู้เข้ารับการฝึกก่อนพูดคุยหลังการสังเกต ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกได้ทบทวนข้อมูลล่วงหน้า และ
น าเสนอการตีความเบื้องต้นของพวกเขาขึ้นเองในการพูดคุยหลังการสังเกตการสอน 
 ขั้นที่ 4 กำรพูดคุยหลังกำรสังเกตกำรสอน  

เมื่อได้แบบสังเกตการณ์สอน แบบการวิเคราะห์และตีความที่สมบูรณ์ และก าหนดวิธีการพบ
ผู้เข้ารับการฝึกโดยวิธีการแบบมีปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวแล้ว ผู้นิเทศก็พร้อมพบผู้เข้ารับการฝึกในการพูดคุย
หลังการสังเกต ซึ่งจัดขั้นเพ่ืออภิปรายผลการวิเคราะห์การสังเกต และถ้าจ าเป็นก็อาจต้องจัดท าแผน
เพ่ือพัฒนาการสอนด้วย 
 กิจกรรมล าดับแรกที่ต้องท าคือ เชิญผู้เข้ารับการฝึกเข้าพบ เพ่ือรับทราบข้อสังเกตจากบันทึก
และสิ่งที่ประทับใจจาการสังเกต เพ่ือสะท้อนให้ผู้เข้ารับการฝึกเห็นว่าผู้นิเทศเห็นอะไรบ้าง จากนั้นผู้
นิเทศก็จะด าเนินการตามวิธีการที่เลือกไว้ (แบบเสนอแนะและให้ข้อมูล แบบร่วมคิดร่วมท า หรือแบบ
ไม่สั่งการ) ความรับผิดชอบในการพัฒนาแผนอนาคตอาจขึ้นอยู่กับผู้นิเทศเอง หรือร่วมกันระหว่างผู้
นิเทศและผู้รับการนิเทศ หรือเป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการฝึก การพูดคุยจบลงด้วยแผนเพ่ือการพัฒนา
ต่อไป ศน.2 (แสดงให้เห็นฟอร์มดังกล่าวและแบบฟอร์มอ่ืนจากเทคนิคการสังเกตการสอน)  

(ฟอร์ม ศน. 1) 
ตำรำงท ำกำรส ำหรับวิเครำะห์และตีควำมข้อมูล 

จำกกำรสังเกตกำรสอน  
 
กำรวิเครำะห ์: เขียนข้อค้นพบส าคัญจากการสังเกตการสอน เขียนเฉพาะสิ่งที่น าไปใช้ได้โดยตรงจาก 
 การสังเกตของเรา 

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

กำรตีควำม : เขียนสิ่งที่เราเช่ือว่าใช้การได้และใช้การไม่ได้จากข้อค้นพบส าคัญๆ 
1. ................................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................................. 
3. ................................................................................................................................................. 
4. ................................................................................................................................................. 



T E P E - 0 0 2 2 5  นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาช้ันเรียน 

29 | ห น้ า  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นที่ 5 กำรติชมขั้นตอนทั้ง 4 ข้ันตอนที่ผ่ำนมำ  

เป็นช่วงเวลาส าหรับทบทวนรูปแบบและกระบวนการ ตั้งแต่การพูดคุยก่อนเข้าสังเกตจนถึง
การพูดคุยหลังสังเกตว่าน่าพอใจแล้ว หรือจ าเป็นต้องทบทวนก่อนด าเนินการอีกครั้งหนึ่ง อาจจัดการติ
ชมไว้ในช่วงสุดท้ายของการพูดคุยหลังการสังเกต หรือแยกพูดคุยในวันต่อมา หรือโอกาสหน้า โดยไม่
จ าเป็นต้องเป็นทางการ แต่อาจเป็นการอภิปรายพอสังเขปซึ่งประกอบด้วยค าถามดังนี้ อะไรคือจุดเด่น
และจุดด้อยในการด าเนินการ ควรเสนอแนะให้เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง  การติชมมีคุณค่าทั้งทางด้าน
สัญลักษณ์และทางปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่าผู้นิเทศมีส่วนในความพยายามพัฒนาเช่นเดียวกับผู้รับการ
นิเทศ นอกจากนั้นขอคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกยังให้โอกาสผู้นิเทศได้ตัดสินใจว่ากิจกรรมใดบ้างที่จะ
ท าต่อไป ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือจะได้ท างานร่วมกับผู้เข้ารับการฝึกอีกในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  

 โดยสรุปโครงสร้างเทคนิคการนิเทศแบบคลินิกอธิบายง่ายๆ ได้ 5 ขั้นตอนตามล าดับ
ต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 การพูดคุยกับผู้เข้ารับการฝึกก่อนเข้าสังเกตการสอน ขั้นที่ 2 การสังเกตการสอนใน
ชั้นเรียน ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์และตีความการสังเกตและการก าหนดวิธีการพูดคุย ขั้นที่ 4 การ
พูดคุยหลังการสังเกตการสอน ขั้นที่ 5 การติชมขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนที่ผ่านมา 

 

(ฟอร์ม ศน. 2) 
(แบบบันทึกการประชุมหลังสังเกตการสอน) 

วัน เดือน ปี การประชุมหลังการสังเกตการสอน : ………………………………………………… 

เวลา : .................................................................... 
ครูผู้รับการนิเทศ.................................................... 
ผู้นิเทศแบบคลินิก................................................. 
 
จุดประสงค์ที่ต้องด าเนินการ :  
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
กิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพื่อบรรลุจุดประสงค์/ข้อตกลง 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
วัสดุอุปกณ์ที่ต้องใช้ 

 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
วันและเวลาในการพูดคุยก่อนการสังเกตครั้งต่อไป 

 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
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เรื่องท่ี 1.4 เทคนิคการนิเทศแบบวิจัยชั้นเรียน 
 
การวิจัยเชิงปฏิบัติในชั้นเรียนหรือกลุ่มศึกษาในโรงเรียนสามารถจัดท าให้เหมาะสมกับความ

ต้องการหรือเรื่องอ่ืนๆ ของโรงเรียนนอกจากการนิเทศแบบคลินิก แบบผู้ชี้น าแบบที่ เลี้ยงรูปแบบขง
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนหรือกลุ่มศึกษาเช่นนี้อาจปรับจากรูปแบบภายนอกหรือพัฒนาภายใน
โรงเรียนก็ได้ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยผู้เข้ารับการฝึกทุกคนจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีส่วนเข้า
ร่วมในการศึกษาตลอดศึกษานิเทศก์จากเขตพ้ืนที่ฯ อาจเข้าชั้นสอนแทนหรือเยี่ยมชั้นเป็นบางโอกาส 
เพ่ือผู้เข้ารับการฝึกที่จะได้มีโอกาสและบันทึกผลคะแนนกันใน 1 คาบ นอกจากช่วยผ่อนแรงผู้เข้ารับ
การฝึกแล้วยังแสดงให้เห็นว่าสนับสนุนการแนะน าเต็มที่ อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกมีเวลา
ว่างมากขึ้นคือการใช้วีดีทัศน์ การบรรยาย การสอนกลุ่มใหญ่ เพ่ือที่ผู้เข้ารับการฝึกคนเดียวจะสอนได้ 
2 ห้อง การก าหนดเวลาเพ่ือให้สามารถใช้วิธีเพ่ือนแนะเพ่ือนศึกษานิเทศก์แนะน าทีมวิจัยได้นั้น ควร
วางแผนล่วงหน้าโดยหัวหน้าฝ่ายวิชาการร่วมกับผู้เข้ารับการฝึก ท างานหนักมากนัก 
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เทคนิคกำรนิเทศแบบวิจัยชั้นเรียน 
 

ผังมโนทัศน์เทคนิคกำรนิเทศแบบทีมวิจัยในชั้นเรียน 
(Classroom Action Research Network Team) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 

ปฏิบัติการภาคสนามเก็บ
รวบรวมข้อมูลศึกษาวิจัย

สังเกตการสอน 

Study Groups 
Supervision 
- ทีมวิจัย 

- ศึกษำนิเทศก์ 
และครูนักวิจัย 

- หัวหน้ำคณะวิจัย
เครือข่ำยกำร
วิจัยระดับ
โรงเรียน 

- หัวหน้ำกลุ่ม – 
ผู้ร่วมงำน 

 ข้ันที่ 2 

   น า   น   น า

  น             น 

ข้ันที่ 3 

   น           

      น      น 

สนทนากลุ่ม 

ประชุมเตรียมการ
ปฐมนิเทศ 

ประชุมปฏิบัติการ 

วิเคราะห์ข้อมูล
รายงานสะท้อนผล 

พัฒนาต่อยอดขยายผล
เครือข่ายร่วมกัน
ปรับปรุงอีกวงจร
เผยแพร่ (BM/Best 

Practices) 

การนิเทศอย่างมีส่วนร่วม ร่วม
ปฏิบัติงาน ร่วมแก้ไขปัญหา
ศึกษานิเทศก์และครูครบวงจร 

เป ำหมำยกำรนิเทศ
เชิงปฏิบัติกำรครบ
วงจร 
- พัฒนำศักยภำพ

ครู นักวิจัย 
- แก้ไขปัญหำชั้น

เรียนอย่ำงเป็น
ระบบ 

- พัฒนำ
สมรรถภำพกำร
เรียนรู้ของผู้เรียน 

- สร้ำงเสริม
สมรรถภำพ 

 

ข้ันที่ 1 

- ข้ันระบุปัญหา 
- รวบรวมข้อมูล 
- ศึกษาบริบท 
- เหตุผลความ

ต้องการ 
- ร่วมกัน 
 

 
การจัดการกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกเพราะการนิเทศเป็นกลุ่มมุ่งเน้นความมีมาตรฐาน ในวงการ

ศึกษาไม่มีกฎตายตัวที่สามารถน ามาใช้ได้ทันที โดยปกติแล้วผู้เข้ารับการฝึกควรจับคู่กันเองเพ่ือให้
ท างานได้สะดวก และไม่จ าเป็นต้องมีความสามารถและประสบการณ์เท่ากัน อาจจัดผู้เข้ารับการฝึกที่
มีประสบการณ์เข้าคู่กับผู้เข้ารับการฝึกใหม่ ผู้เข้ารับการฝึกที่มีความสามารถกับผู้เข้ารับการฝึกระดับ
ปานกลาง หรือผู้เข้ารับการฝึกระดับปานกลางกับผู้เข้ารับการฝึกที่ก าลังไต่เต้าเรียนรู้ สมาชิกในกลุ่ม
ควรมีความเข้าใจและสะดวกใจเบื้องต้น จึงไม่ควรจัดผู้เข้ารับการฝึกท่ีมีความคิดเหมือนกันหรือต่างกัน
มากเกินไปเข้าคู่กัน เป้าหมายคือการจับคู่ที่มีความแตกกันแต่ยังสามารถท างานร่วมกันได้ 

ในหลายโรงเรียน ผู้เข้ารับการฝึกบางคนเสนอชื่อผู้เข้ารับการฝึกที่จะท างานร่วมกันได้ต่อผู้
อ านวยความสะดวกหรือหัวหน้า ซึ่งจะจัดทีมให้เหมาะสมกับความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย วิธีการนี้จึง
ใช้ได้ผลดีที่สุด วิธีการในอุดมคติคือ ควรจับคู่ผู้เข้ารับการฝึกโดยยึดหลักความสามารถด้านพุทธิพิสัย 
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(Cognitive growth) เช่น ผู้เข้ารับการฝึกท่ีมีประสบการณ์สูงเรื่องการจัดการชั้นเรียนจับคู่กับผู้เข้ารับ
การฝึกที่มีประสบการณ์ในการประเมินผลนักเรียน ผู้เข้ารับการฝึกวิจัยแต่ละคนควรมีทักษะด้านพุทธ
พิสัย ในด้านที่อีกฝ่ายหนึ่งขาด การสร้างทีมมีการเลือกระหว่างวิธีในอุดมคติซึ่งจับคู่โดยยึดหลักพุทธิ
พิสัย หรือจับคู่แบบสะดวกโดยยึดหลักความต้องการความอุ่นใจเมื่อเริ่มโปรแกรมใหม่ การจับคู่ที่เข้า
ได้จะดีที่สุดเมื่อเริ่มโปรแกรม และหลังจากผู้เข้ารับการฝึกคุ้นเคยกับวิธีเพ่ือนแนะเพ่ือนแล้ว ผู้อ านวย
ความสะดวกก็จะจัดทีมใหม่โดยจับคู่แบบพุทธพิสัยเพ่ิมข้ึน 

องค์ประกอบที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของโปรแกรมเพ่ือนแนะเพ่ือนทีมวิจัย คือ การสังเกต
ความก้าวหน้าของกลุ่มอย่างใกล้ชิดหัวหน้ากลุ่มควนเป็นวิทยากรให้แก่ทีมงานได้เช่น ในการประชุม
เตรียมการ เมื่อตกลงกันแล้วว่าจะสังเกตการณ์สอนของผู้เข้ารับการฝึกตรงจุดใดนวัตกรรมการวิจัยมี
อะไรบกพร่อง แต่พอถึงเวลาจริงอาจพลาด การสังเกตในบางจุด โปรแกรมการฝึกอบรมจะตอบปัญหา
ดังกล่าวได้ แต่การปฐมนิเทศไม่สามารถครอบคลุมความต้องการทั้งหมดได้ ผู้น าในการวิจัยต้องสังเกต
ความต้องการของกลุ่ม ตอบปัญหา จัดหาแหล่งค้นคว้า และให้ความช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น 
ศึกษานิเทศก์เขตพ้ืนที่ฯ ร่วมออกแบบและฝังตัว ณ โรงเรียนเป้าหมายเป็นวันหรือสัปดาห์ 

อย่างไรก็ตาม ระบบการเฝ้าสังเกตอย่างละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลไม่ใช่
สิ่งจ าเป็นผู้น าหรือผู้อ านวยความสะดวกอาจตรวจสอบกับกลุ่มเพ่ือนแนะเพ่ือนวิจัยทุก 2 -3 สัปดาห์ 
ในการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ล่ะครั้ง ผู้น าอาจให้แต่ละกลุ่มเขียนบันทึกความก้าวหน้าของกลุ่ม 
ผู้อ านวยความสะดวกหรือหัวหน้าควรแน่ใจว่ากระบวนการวิจัยปฏิบัติการของเราด าเนินไปอย่างเป็น
ระบบมีขั้นตอนของเรา ตามเค้าโครงการวิจัยปฏิบัติการและวิธีการหรือเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
สังเกตการสอนเมื่อใช้นวัตกรรมการวิจัยซึ่งจัดไว้เป็นหมวดหมู่ภายในห้องสมุดมีปริมาณเพียงพอให้ผู้
เข้ารับการฝึกน าไปใช้โดยมุ่งเน้นไปที่การเรียนการสอนเป็นสิ่งแรก และปรับให้กับการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนของผู้เข้ารับการฝึกมีการพัฒนาคุณภาพ การประชุม การวางแผนปฏิบัติการวิจัยของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ หรือการก าหนดเวลาในแผนงานของกลุ่ม ต้องแยกออกจากกันเพ่ือท าสิ่งต่อไปนี้ให้
สมบูรณ์ 

1. ทบทวนเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย จุดประสงค์ ที่มีร่วมกัน 
2. ก าหนดหัวข้อวิจัยเพ่ือศึกษาเป้าหมายการเรียนรู้ของนักเรียน (โดยผ่านการอ่าน การ

วางแผนหลักสูตรร่วมกัน การเข้าร่วมสัมมนาหรือการประชุม ถ่ายท าวิดีทัศน์สภาพชั้นเรียนของตนเอง
หรือชั้นเรียนผู้อื่น) 

3. วางแผนปฏิบัติการในชั้นเรียนของตนเอง ก าหนดการเปลี่ยนแปลง การสอน การ
ประเมิน และกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน โดยค านึงถึงทรัพยากรที่ต้องใช้ หรือการช่วยเหลือจาก
สมาชิกของกลุ่มศึกษาอ่ืนๆ 

4. รวบรวมข้อมูลการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือตัดสินว่ามีความก้าวหน้าเพียงใด 
5. จัดท ารายงานความก้าวหน้าของแต่ละคน จากงานเดี่ยวไปสู่งานกลุ่มศึกษา และทั้ง

โรงเรียนเป็นภาพรวม 
6. การสนทนากลุ่มวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group) เพ่ือวิเคราะห์ วิพากษ์ ยืนยัน 

ใคร่ครวญ ผลการศึกษา 
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วิธีอ่ืนที่จะสร้างกลุ่มศึกษาให้เหมาะสมกับโรงเรียน คือ การให้ผู้เข้ารับการฝึกในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ความคาดหวังรายปี/มาตราบานช่วงชั้น
ปัญหาส าคัญที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนา ฯลฯ และจัดกลุ่มผู้มีเป้าหมายการเรียนรู้คล้ายคลึงกันท างาน
ร่วมกัน หลังจากนั้นก าหนดการเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติการวิจัย และกระบวนการไตร่ตรองที่เป็น
แบบเดียวกัน 

ทั้ง 2 กรณีดังกล่าว กลุ่มศึกษาต้องมุ่งเน้นความสนใจไปในด้านการปรับปรุงสู่การเรียนรู้ในชั้น
เรียนของตนและติดตามผล (หรือขยายผล) การวิจัยอย่างกว้างๆ โดยมีล าดับการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นระบุปัญหารวบรวมข้อมูล 
- อะไรคือเป้าหมายการเรียนรู้สูงสุดสิ่งแรกของนักเรียน 
- เรารู้ได้อย่างไรว่าการแสดงออกของนักเรียนสัมพันธ์กับเป้าหมายที่ตั้งไว้เพียงใด 
- เราใช้อะไรเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียนในขณะนี้  เพ่ือไป

เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้ในภายหลัง(หมายรวมการก าหนดปัญหา การก าหนด
วัตถุประสงค์การวิจัย 

2. ขั้นวางแผนและน าแผนไปปฏิบัติ 
- การเปลี่ยนแปลงใดที่เราต้องการให้เกิดข้ึนในชั้นเรียน 
- เราอยากให้เพ่ือนช่วยอะไรบ้าง 
- วันเริ่มและวันครบก าหนดที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในการเรียนการสอน 

3. ขั้นไตร่ตรองและการประเมิน 
- หลังจากการปฏิบัติตามแผนได้ระยะหนึ่ ง ข้อมูลใดที่ จะรวบรวมเพ่ือก าหนด

ความก้าวหน้าหรือความบกพร่องและน าไปใช้เป็นวงจรวิจัยครั้งต่อไป 
- เราจะปรับปรุงกระบวนการท างานวิจับคราวหน้าอย่างไร 

ควรแยกระบุประเด็นปัญหาออกจากการวางแผนและการน าไปใช้กลุ่มต้องมีความชัดเจนเรื่อง
ของการเรียนการสอนว่าสิ่งใดควรมาก่อน และต้องเข้าใจข้อมูลพ้ืนฐานก่อนลงมือปฏิบัติ ข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือมักใช้ความรู้สึกในการจัดอันดับความส าคัญ (อย่างที่
เรียกว่าใช้หัวใจในการประเมิน “ใจฉันคิดว่าเราต้องท าเรื่องเหล่านี้ให้ดีขึ้น”) เพ่ือให้ประสิทธิภาพ ทีม
วิจัยเชิงปฏิบัติการแต่ละทีมต้องมีข้อมูลมาสนับสนุนในจุดที่มุ่งปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและสัมฤทธิ์ผล 
เช่น การเขียน การอ่าน การแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ วินัยและมารยาท ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
และอ่ืนๆ จากนั้นผู้เข้ารับการฝึกจึงพัฒนาแผนปฏิบัติการรวมทั้งหาทางช่วยเพ่ือน และรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับสมรรถนะของนักเรียนซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

สรุป  

บทสรุปในโครงสร้างการนิเทศที่กล่าวมา สิ่งส าคัญในการท างานคือการวางโครงสร้างที่
เป็นมิตร (กัลยาณมิตร) กับผู้รับการนิ เทศ มี เวลาทรัพยากรเป็นสนับสนุน สอดคล้องกับ 
จุดมุ่งหมายและระดับความจ าเป็นของโรงเรียน โครงสร้างเหล่านี้อาจประกอบด้วยการปฏิสัมพันธ์
แบบบุคคลต่อบุคคล (การนิเทศแบบคลินิกหรือเพ่ือนแนะเพ่ือน) หรือปฏิสัมพันธ์แบบกลุ่ม (ทีม
วิจัยเชิงปฏิบัติการหรือกลุ่มศึกษา) หรือทั้งสองแบบ (เพ่ือนผู้ชื่นชม) โครงสร้างปฏิสัมพันธ์ ทาง
วิชาชีพต้องก าหนดจุดสนใจว่าจะสังเกตอะไรแล้วเรียนรู้ร่วมกันทั้งการสอนและการเรียนของ
นักเรียน 
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 เรื่องท่ี 1.5 การนิเทศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สื่อ/เครื่องมือ
นิเทศแบบประเมินแผนการเรียนรู้ 
 

แบบประเมินกำรจัดแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้…………….…..ชื่อหน่วยการเรียนรู้เรื่อง………………….. 
  ชั้น……….……….เวลา…………………ผู้เข้ารับการฝึกผู้สอน……….……………… 
  ค ำชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในชื่อที่ตรงกับความเห็นของท่าน 
 4 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด  3 หมายถึง เหมาะสมมาก 
 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย   1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 
 

รำยกำร 
ควำมเหมำะสม 

4 3 2 1 
1.ชื่อหน่วยฯกะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ น่าสนใจ     
2.มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดมีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม     
3.ความสอดคล้องของสาระส าคัญ กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     
4.ความครอบคลุมของสาระส าคัญกับตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยฯ     
5.ความเหมาะสมของจ านวนชั่วโมง     
6.ความครบถ้วนของสาระการเรียนรู้กับตัวชี้วัด     
7.ความครบถ้วนของทักษะ/กระบวนการกับตัวชี้วัด     
8.ความครบถ้วนของคุณลักษณะกับตัวชี้วัด     
9.ความเหมาะสมของผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงานเพื่อการประเมินผลการ
เรียนรู้ รวบยอดของหน่วยฯ 

    

10.กิจกรรมการเรียนรู้ สามารถท าให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้ ทักษะ/
กระบวนการและคุณลักษณะ ครบตามตัวชี้วัดของหน่วยฯ และเน้น
สมรรถนะส าคัญที่หลักสูตรแกนกลางฯก าหนด 

    

11.ความเหมาะสมของสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้     
12.ความเหมาะสมของวิธีการวัด และประเมินผลการเรียนรู้     
13.ความเหมาะสมของเครื่องมือวัด และประเมินผลการเรียนรู้     
14.ความเหมาะสมของเกณฑ์การวัด และประเมินผลการเรียนรู้     
15.หน่วยการเรียนรู้สามารถน าไปจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เข้ารับการฝึกได้จริง     
รวมคะแนน/สรุปผลกำรประเมิน     
หรือ คะแนนเฉลี่ย     

 
 
 



T E P E - 0 0 2 2 5  นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาช้ันเรียน 

35 | ห น้ า  

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพของหน่วยกำรเรียนรู้ 
 
กรณีใช้คะแนนรวม 
 คะแนน 15 – 30 หมายถึง ปรับปรุง  คะแนน 31 – 40 หมายถึง พอใช้ 
 คะแนน 41 – 50 หมายถึง ดี   คะแนน 51 – 60 หมายถึง ดีมาก 
 
กรณีใช้คะแนนเฉลี่ย 
 คะแนน 1.00 – 1.75 หมายถึง ปรับปรุง  คะแนน 1.76 – 2.50 หมายถึง พอใช้ 
 คะแนน 2.51 – 3.25 หมายถึง ดี   คะแนน 3.26 – 4.00 หมายถึง ดีมาก 
 
 เมื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบมีคุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ผู้เข้ารับการฝึก
ผู้สอนจึงน าไปจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึก เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้ความสามารถตามที่
หลักสูตรสถานศึกษาก าหนดและมีคุณภาพตามที่ สพท. ได้มุ่งหมายไว้ 
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เรื่องท่ี 1.6 บทความ COACHING SUPERVISION 
 
บทควำม COACHING SUPERVISION 

กำรนิเทศ หรือการนิเทศการศึกษา เป็นการด าเนินการโดยผู้มีประสบการณ์ในการใช้
กระบวนการหรือวิธีการต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือ อ านวยการ ก ากับ ดูแล เพ่ือคุณผู้เข้ารับการ
ฝึกสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถได้ตามเป้าหมาย ขององค์กร เป็นโครงสร้างใหญ่ที่มีกลไกล
และเทคนิคท่ีเหลากหลาย ซึ่งล้วนอยู่ในกระบวนการนิเทศการศึกษาท้ังสิ้น 
 กำรเป็นพี่ เลี้ยง ให้ค าปรึกษา เป็นวิธีการที่ผู้ที่มีประสบการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่าให้ได้รับการพัฒนาทั้งเรื่องวิชาชีพและการด าเนินชีวิตให้พัฒนาไปสู่เป้าหมายที่
ได้วางไว้ร่วมกัน  
 กำรฝึกอบรม เป็นวิธีการให้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักสูตรและวิธีการในการ
ด าเนินการเฉพาะให้ได้ผลตามมาตรฐานที่วางไว้ 
 กำรชี้แนะ เป็นวิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพการท างานของคุณผู้เข้ารับการฝึก โดยเน้นไป
ที่การท างานให้ได้ตามเป้าหมายของงานนั้น หรือการช่วยให้สามารถน าความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่และ/
หรือได้รับการฝึกอบรมมาไปสู่การปฏิบัติได้ 
 บทบำทกำรนิเทศและกำรเป็นพี่เลี้ยง มีลักษณะเป็นบทบาทใหญ่หรือทั่วไป มีบทบาทย่อย
ซ้อนอยู่มากมาย ได้แก่ การประสานกับกลุ่มบุคคลเพื่อมาช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอนของคุณผู้
เข้ารับการฝึก ประสานผู้บริหารในเรื่องนโยบาย การอ านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ และการวาง
ระบบการท างานร่วมกัน 
 บทบำทกำรฝึกอบรมและกำรชี้แนะ มีลักษณะเป็นบทบาทย่อยหรือเฉพาะของการนิเทศ
และการเป็นพ่ีเลี้ยง เป็นบทบาทที่ท างานในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้เข้ารับการฝึก
โดยตรง 
 บทบำทกำรนิเทศและกำรฝึกอบรม เป็นการท างานที่เน้นมาตรฐานของงานนั้น กล่าวคือมี
มาตรฐานและตัวชี้วัดไว้ แล้วด าเนินการพัฒนาให้เกิดผลตามมาตรฐานนั้น แต่ในมิติของการนิเทศและ
การฝึกอบรมนั้นเน้นไปที่การช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่นิเทศหรืออบรมเป็น
หลัก และเป็นบทบาทท่ีใช้กับคุณผู้เข้ารับการฝึก กลุ่มใหญ่หรือมีจ านวนมาก 
 บทบำทกำรเป็นพี่เลี้ยงและกำรชี้แนะ เป็นการท างานที่เน้นตามศักยภาพหรือความสามารถ
ของบุคคล เป็นการช่วยให้คุณผู้เข้ารับการฝึกน าความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่หรือที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ไปปฏิบัติให้เกิดผล ดังนั้นจึงใช้ในการพัฒนากลุ่มคนจ านวนน้อยอย่างเข้มข้น ตามประกบการท างาน
อย่างใกล้ชิด เช่น สังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน พิจารณาผลงานนักเรียนร่วมกันกับผู้เข้ารับการฝึกเป็น
การพัฒนาในบริบทการท างานในโรงเรียน 
 บทบาททั้งหมดมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กัน การพัฒนาผู้เข้ารับการฝึก จ าเป็นต้องอาศัย
บทบาทต่างๆ ในจังหวะที่เหมาะสมมาใช้อย่างผสมผสานกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ การช่วยให้
เกิดผลในการปฏิบัติในชั้นเรียนที่ยั่งยืนได้ ตัวอย่างเช่น: 
 



T E P E - 0 0 2 2 5  นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาช้ันเรียน 

37 | ห น้ า  

 เมื่อพบว่าอุปสรรคที่ท าให้การสอนกระบวนการคิด เกิดจากนักเรียนมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
อนามัยท าให้คิดไม่ได้ดี ก็ใช้บทบาทการนิเทศ ประสานผู้ที่เกี่ ยวข้องมาใช้ความช่วยเหลือหาทาง
แก้ปัญหา 
 ในการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการสอนกระบวนการคิดให้แก่ผู้เข้ารับการ
ฝึก ต้องใช้บทบาทในการออกแบบการจัดการฝึกอบรมที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการสอนกระบวนการคิด 
 เมื่อผู้เข้ารับการฝึกกลับไปที่โรงเรียนเพ่ือน าความรู้ใหม่ที่ได้ไปจัดการเรียนการสอน ก็ต้อง
อาศัยบทบาทการชี้แนะที่ไปช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกเชื่อมโยงความรู้ใหม่ที่ได้ไปสู่การเรียนการสอนของ
ตนเองให้ได ้
 ต่อมาเมื่อด าเนินการชี้แนะไปสักระยะ พบว่าผู้เข้ารับการฝึกยังขาดความรู้ความเข้าใจที่
จ าเป็นที่ท าให้การสอนกระบวนการคิดยังไม่ดีนัก เช่น มีปัญหาเรื่องการใช้ค าถามกระตุ้นคิด เรื่องการ
ใช้เครื่องมือส่งเสริมการคิด (Thinking tools) ก็อาจมีการจัดอบรมในเรื่องเฉพาะเพ่ิมเติมแล้วตามไป
ชี้แนะต่อ จึงเป็นวงจรที่ต่อเนื่องสลับกันไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพ : บทบาทโยงสัมพันธ์ที่ขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งมั่นใจสู่เป้าหมายการพัฒนา 
 

ด้วยเหตุที่ภาษาที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า Train แปลว่า รถไฟ และ Coach แปลว่า รถม้า เลย
พูดกันว่าการพาผู้เข้ารับการฝึกไปสู่จุดหมายที่วางไว้ต้องใช้พาหนะหลายอย่างที่ส าคัญคือ รถไฟ กับรถ
ม้า ต้องพานั่งรถไฟ แล้วต่อรถม้าอยู่หลายเที่ยวจึงจะถึงเป้าหมายที่ต้องการ และมีข้อเตือนใจว่าการใช้
พาหนะอย่างเดียว วิธีการเดียวไปถึงเป้าหมายได้ยาก 
 นอกจากวิธีการและบทบาทดังกล่าวแล้ว เรื่องของทิศทางหรือเป้าหมายอันเป็นดวงดาว ใน
การพัฒนาก็มีความส าคัญไม่แพ้กัน ต้องมีความชัดเจน ท้าทายแต่ไปถึงได้ ทุกคนต่างพร้อมกันและฟัน
ฝ่าอุปสรรคร่วมกันถึงเป้าหมายด้วยกัน 
 
ยุทธวิธีกำรชี้แนะ (Coaching Approach) 
 ให้ลองนึกถึงว่าเวลาจะเดินทางไปที่ใด หากไม่ไกลจนเกินไปนักเราก็สามารถเดินไปได้เอง แต่
หากระยะทางไกลการเดินก็ดูเป็นเรื่องยุ่งยากล าบาก จึงจ าเป็นต้องหาพาหนะมาช่วยให้สะดวกสบาย
ขึ้น ในลักษณะเดียวกันนี้เอง โลกของการท างาน งานบางอย่างที่ไม่ซับซ้อนนัก บุคคลก็สามารถปฏิบัติ
จนส าเร็จได้ด้วยตนเอง แต่หากเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะความสามารถขั้นสูงก็ยิ่งต้องมีวิธีการเข้ามา
ช่วยเหลือมากยิ่งขึ้น และงานการสอนก็ถือเป็นงานที่ซับซ้อนที่สุดอาชีพหนึ่ง จึงจ าเป็นต้องอาศัยการ
ชี้แนะมากเป็นทวีคูณ 

การฝึกอบรม 
(Training) 

การชี้แนะ 
(Coaching) 

การฝึกอบรม 
(Training) 

ความสามารถ
ในการท างาน 

การให้ความรูห้รือ 

ทักษะในการท างาน 

การท างาน 

ในสภาพการณ์จริง 

การไปสู่เป้าหมาย 

ที่ต้องการ 
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COACHING TECHNIQUE 
ควำมหมำย (Definition) 
 มีคนแปล ค าว่า Coaching เป็นภาษาไทยหลายค า บางคนใช้ทับศัพท์ไปเลยก็มี แต่ผู้เขียน
ชอบค าที่ง่ายอย่าง “การชี้แนะ” เพราะการชี้เป็นการบอกทิศทางให้ การแนะก็เป็นการเสนอแนวทาง
ให้เดินไปสู่ทิศนั้น ส่วนการจะเดินไปทิศนั้นหรือจะเลือกเดินอย่างใดก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกของ
ผู้รับการชี้แนะเป็นหลัก 
 การชี้แนะ คือ วิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพการท างานของบุคคลโดยเน้นไปที่การท างาน
ให้ได้ตามเป้าหมายของงานนั้น หรือ การช่วยให้สามารถน าความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่และ/หรือได้รับ
การฝึกอบรมมาไปสู่การปฏิบัติได้ 
 
จากความหมายของการชี้แนะที่ได้ประมวลมา อาจสรุปได้ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. มีลักษณะเป็นกระบวนการ คือประกอบด้วยวิธีการหรือเทคนิคต่างๆ ที่วางแผนไว้อย่างดี 
ด าเนินการตามข้ันตอนจนกระทั่วบรรลุเป้าหมาย 
 2. มีเป้าหมายที่ต้องการ ไปให้ถึง 3 ประการ คือ 
 2.1 การแก้ปัญหาในการท างาน 
 2.2 พัฒนาความรู้ทักษะหรือความสามารถในการท างาน 
 2.3 การประยุกต์ใช้ทักษะหรือความรู้ในการท างาน 
 3. มีลักษณะปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้ชี้แนะกับผู้รับการชี้แนะ คือเป็นกลุ่มเล็กหรือรายบุคคล 
(One-on-one relationship and personal support) และใช้เวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 4. มีหลักการพ้ืนฐานในการท างาน ได้แก่ 

4.1 การเรียนรู้ร่วมกัน (Co-construction) คือไม่มีใครรู้มากกว่าใคร จึงต้องเรียนไป
พร้อมกัน 

4.2 การให้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
4.3 การเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) เป็นการช่วยค้นหาพลังในตัวบุคคล เมื่อค้น

เจอก็คือพลังนั้นให้เขาไป 
 5. เป็นกระบวนการที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ กล่าวคือ ในการพัฒนาวิชาชีพต้อง
มีความสัมพันธ์กับวิธีการพัฒนาอื่นๆ ล าพังการชี้แนะอย่างเดียวไม่อาจท าให้การด าเนินงานส าเร็จได้ 
 
ควำมส ำคัญของกำรชี้แนะ (Coaching Significant) 
 กระบวนการ วิธีการในการพัฒนาในการพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกประจ าการนั้นมีหลากหลาย
มาก ซึ่งต่างมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการสอนของผู้เข้ารับการฝึกแตกต่างกันไป วิธีการที่ถือว่า
มีประสิทธิภาพและช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกได้พัฒนาการสอนได้อย่างยั่งยืนวิธีหนึ่ง คือการชี้แนะ 
เนื่องจากสามารถท าให้ผู้เข้ารับการฝึกเกิดความรู้ ทักษะและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายปลายที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้นดังตาราง 
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ประเภทของกำรพัฒนำวิชำชีพ 
(Continuoting development components) 

ระดับของผลกระทบที่เกิดขึน้ 

ควำม
ตระหนัก 

ควำมรู้
ควำม
เข้ำใจ 

ทักษะ 
กำร

น ำไปใช้ 

การให้ศึกษาค้นคว้า การอ่าน หรอืการฟังบรรยาย     
การให้เห็นแบบอย่างและการไดส้งัเกต     
การปฏิบัติงานท่ีด ี     
การให้ฝึกปฏบิัติในสถานการณจ์ าลองและมเีพื่อนผู้เข้ารับการฝึก
ให้ข้อมูลป้อนกลับ 

    

การรับการชี้แนะการสอนในช้ันเรยีนเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การสอน 

    

ที่มา : http://virtualschoolnew.lftm.ncsl.org.uk 
  

Gottesman (2000) ให้ข้อมูลไว้ว่าในการถ่ายโยงทักษะใหม่ (Transfer/Internalization of 
new skills) เมื่อเราใช้วิธีการถ่ายโยงการเรียนรู้ด้วยวิธีการชี้แนะแก่ผู้เข้ารับการฝึก และผู้บริหาร 
ความรู้และทักษะใหม่จะมีความงดงามคงทนมากว่าวิธีการอ่ืนๆ กล่าวคือ หลังรับการชี้แนะสามารถ
จดจ าความรู้ได้ถึงร้อยละ 90 และแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานระดับความรู้ความเข้าใจก็ยังคงอยู่ในระดับ
ร้อยละ 90 ดังนี้ 
 

วิธีกำรที่ใช้ในกำรพัฒนำ 
บุคลำกร 

ระดับควำมรู้ในระยะสั้น 
(know level or short term) 

ระดับของควำมรู้ในระยะยำว 
(application level long term) 

ให้ความรู้เชิงทฤษฎี (Theory) 20% 5% 
การสาธติ (Demonstration) 35% 10% 
การเป็นแบบอย่างและแนะน าวิธี
ปฏิบัติ (Modeling and guided 
practice) 

70% 20% 

การให้ปฏิบัติและรับข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) 80% 25% 

การชี้แนะ (Coaching) 90% 90% 

(Gottesman.B.2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://virtualschoolnew.lftm.ncsl.org.uk/
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หลักกำรของกำรชี้แนะ (Coaching Principles) 8 ประการส าคัญ ดังแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ : (Coaching Principles) 
(เฉลิมชัย พันธ์เลิศ.2550, มนตรี ภูม,ี2549,Moon.2004) 

 
1. กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมไว้วำงใจ (Trust and rapport) 

 การชี้แนะเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชี้แนะกับผู้เข้ารับการฝึกรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เข้า
รับการฝึก ความเชื่อถือและความไว้วางใจของผู้เข้ารับการฝึกที่มีต่อผู้ชี้แนะมีส่วนส าคัญที่ท าให้การ
ด าเนินการชี้แนะเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

2. กำรเสริมพลังอ ำนำจ (Empowerment) 
 การชี้แนะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกได้ค้นพบพลัง หรือวิธีการท างานของ
ตนเองเป็นวิธีการที่ท าให้เกิดความยั่งยืนและผู้เข้ารับการฝึกสามารถพ่ึงพาความสามารถของตนเองได้ 
เป้าหมายปลายทางของการชี้แนะ คือ การท าให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้
ด้วยตนเอง สามารถก ากับตนเอง (Self-director) ได้ ในระยะแรกที่ผู้เข้ารับการฝึกยังไม่สามารถท า
ด้วยตนเองได้เพราะยังขาดเครื่องมือ ขาดวิธีการคิดและกระบวนการท างาน ผู้ชี้แนะจึงเข้าไป
ช่วยเหลือในระยะแรก จนกระทั่งผู้เข้ารับการฝึกได้พบว่าตนเองสามารถท าได้ด้วยตนเอง เป็นช่วย
ค้นหาพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวผู้เข้ารับการฝึกออกมา แล้วผู้ชี้แนะก็คือ พลังนั้นให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกไปให้ผู้
เข้ารับการฝึกได้ใช้พลังนั้นในการพัฒนางานของตนเองต่อไป 
 

การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ 
(Trust and rapport) 

การทบทวนและสะท้อนผลการท างาน 
(After action review and Reflection) 

การชี้แนะที่น าไปใช้ได้จริง 
(Work on real content) 

การชี้แนะในบริบทโรงเรียน 
(Onsite coaching) 

การมีเป้าหมายและจุดเน้นร่วมกัน 
(Focusing) 

การเสริมพลังอ านาจ 
(Empowerment) 

การท างานอย่างเป็นระบบ 
(Systematic Approach) 

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(On -going development) 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 
 

Coaching 
Supervision 
Technique 
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3. กำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ (Systematic approach) 
 การด าเนินการชี้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนของกระบวนการที่ชัดเจน ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกได้
จัดระบบการคิด การท างาน สามารถเรียนรู้และพัฒนางานได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากการชี้แนะเป็น
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพที่ต่อเนื่อง ในระยะแรกผู้เข้ารับการฝึกอาจไม่คุ้นเคยกับวิธการเหล่านี้มาก
นัก ท าให้ผู้ชี้แนะจ าเป็นต้องออกแบบกระบวนการอย่างเป็นระบบ ที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกได้เรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง 

4. กำรพัฒนำที่ต่อเนื่อง (On-going development) 
 การชี้แนะเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาการเรียนการสอนได้ ใช้เวลานานในการท าความ
เข้าใจและฝึกปฏิบัติให้เกิดเผลตามเป้าหมาย การด าเนินการชี้แนะจึงเป็นการพัฒนาที่มีความต่อเนื่อง
ยาวนาน ตราบเท่าที่มีความรู้ใหม่ทางการสอนเกิดขึ้นมากมาย และมีประเด็นทางการสอนที่ต้องท า
ความเข้าใจและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การด าเนินการชี้แนะก็ยังคงด าเนินการคู่ขนานไป
กับการจัดการเรียนการสอน จนดูเหมือนเป็นงานที่ไม่อาจเร่งร้อนให้เกิดผลในเวลาอันสั้นได้  จึงเป็น
งานที่ต้องค่อยเป็นค่อยไป 

5. กำรชี้แนะแบบมีเป ำหมำยหรือจุดเน้นร่วมกัน (Focusing) 
 ในโลกของการพัฒนาบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้นั้น มีเรื่องราวที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา
มากมายหลายจุด ดังนั้นหลักวิชาการพี่เลี้ยงจึงต้องตกลงร่วมกันกับ
คุณผู้เข้ารับการฝึกว่าเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการให้เกิด คืออะไร 
แล้วร่วมกันวางแผน วางเป้าหมายย่อยๆ เพ่ือไปสู่จุดหมายนั้น 
กล่าวคือ การก าหนดประเด็นชี้แนะร่วมกัน การก าหนดบทบาทใคร
คือผู้ชี้แนะใคร 

6. กำรชี้แนะในบริบทในโรงเรียน (Onsite coaching) 
 การปฏิบัติการชี้แนะมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถน าความรู้ ทักษะการ
สอนที่มีอยู่ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ดีเกิดขึ้นในสภาพการ
ท างานจริง การด าเนินการชี้แนะจึงควรเกิดขึ้นในการท างานในบริบทของโรงเรียนการด าเนินการ
ชี้แนะ เป็นการท างานเชิงลึก เข้มข้น เป็นการช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกเคลื่อนจากความรู้ความเข้าใจใน
การสอนแบบ ผิ วเผิน  (Surface approach) ไปสู่การท าความเข้าใจที่ ลึ กซึ้ งมากขึ้น  (Deep 
approach) (Moon, 2004) โดยอาศัยกระบวนการลงมือปฏิบัติ ลงมือท างานการชี้แนะ จึงหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่ต้องเข้าไปท างานร่วมกับผู้เข้ารับการฝึกในโรงเรียน 

7. กำรชี้แนะท่ีน ำไปใช้ได้จริง (Work on real content) 
 การชี้แนะในประเด็นหรือเนื้อหาสาระที่เป็นรูปธรรม (Being concrete) มีลักษณะเป็น
พฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ ปฏิบัติได้จริง ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การที่ผู้ชี้แนะเป็นบุคคลภายนอกโรงเรียนจึงมีข้อจ ากัด
ตรงที่ไม่สามารถอยู่กับผู้เข้ารับการฝึกได้ตลอดเวลา การพบปะผู้เข้ารับการฝึกในแต่ละครั้งจึงมีคุณค่า
มาก ดังนั้น จึงควรใช้เวลาที่มีจ ากัดนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด การชี้แนะแต่ละครั้งจึงเน้นไปที่การน า
ความรู้หรือทักษะไปใช้ได้จริง ได้แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเป็นขั้นตอน ไม่เสียเวลาไปกับการ
อภิปรายหรือพูดคุยกันเชิงทฤษฎี (Kninght, 2004)  
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8. กำรทบทวนและสะท้อนผลกำรด ำเนินงำน (After action review and reflection) 
 การสะท้อนผลการท างาน (reflection) เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกได้คิดทบทวนการ
ท างานที่ผ่านมา สรุปเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป การชี้แนะจึงใช้การสะท้อน
ผลการท างานนี้เป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้จนได้อีกชื่อหนึ่งว่า “การชี้แนะแบบมองย้อนสะท้อน
ผลการท างาน ” (Reflective coaching) ก าร
ชี้แนะช่วยให้บุคคลได้สะท้อนความสามารถของ
ตนเพ่ือหาจุดที่ต้องการความช่วยเหลือ เป็นการ
ช่วยเหลือรายบุคคลในการน าความรู้ไปใช้ในการ
ท างานและพัฒนาความสามารถของตน ไม่ใช่การ
สอนสิ่ งใหม่  จุด พ้ืนฐานของการชี้แนะอยู่บน
พ้ืนฐานของความรู้หรือทักษะที่มีอยู่แล้ว (เฉลิมชัย 
พันธ์เลิศ,2550; มนตรี ภูม,ี2549; Moon, 2004) 
 
กระบวนกำรชี้แนะ (Coaching Process) 
 กระบวนการชี้แนะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลได้รู้จักช่วยเหลือตนเอง (Coaching is a 
process of helping people to help themselves) มีนักการศึกษาน าเสนอกระบวนการชี้แนะที่
หลากหลาย เนื่องจากการชี้แนะมีกระบวนการเฉพาะ ได้แก่ การชี้แนะทางปัญญา (Cognitive 
coaching) การชี้แนะการสอน (Instructional coaching) เพ่ือนชี้แนะ (Peer coaching) ซึ่งการ
ชี้แนะต่าง ๆ มีรายละเอียดค่อนมากไม่อาจน าเสนอในบทความนี้ได้ท้ังหมด อย่างไรก็ตามกระบวนการ
ชี้แนะโดยทั่วไปมีข้ันตอนของกระบวนการ ดังนี้ 

1. ขั้นก่อนกำรชี้แนะ (Pre – coaching) 
 ก่อนด าเนินการชี้แนะ มีการตกลงร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นหรือจุดเน้นที่ต้องการชี้แนะ
ร่วมกัน เนื่องจากการด าเนินการชี้แนะเน้นไปที่การเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง เป็นการท างาน
เชิงลึก (Deep approach) ดังนั้นประเด็นที่ชี้แนะจึงเป็นจุดเล็กๆ แต่เข้มข้น ช่วยให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
แจ่มแจ้ง ช่วยคลี่ปมบางประการให้เกิดผลในการปฏิบัติได้จริง ในกรณีการสอนกระบวนการคิดมี
ประเด็นมากมายที่ต้องช่วยกันขยับขับเคลื่อนไปทีละประเด็น เช่น การใช้ค าถามกระตุ้นคิด การใช้
กิจกรรมที่ช่วยให้คิดได้ อย่างหลากหลาย การใช้ผังกราฟฟิก (Graphic organizer) การใช้ผังมโนทัศน์ 
(Mind mapping) มาใช้ในการน าเสนอความคิด  การช่วยให้นักเรียนอธิบายกระบวนการคิ ด
กระบวนการท างานของตนเอง ซึ่งในประเด็นเหล่านี้ก็ยังมีประเด็นย่อยๆ ที่ซ่อนอยู่มากมาย ทั้งผู้
ชี้แนะและคุณผู้เข้ารับการฝึกแต่ละคนก็ต้องวางแผนร่วมกันว่าในแต่ละครั้งที่ด าเนินการชี้แนะนั้น  จะ
ชี้แนะลงลึกเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ 

2. ขั้นกำรชี้แนะ (Coaching) 
ในขั้นของการชี้แนะประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 3 ขั้น คือ 
2.1 การศึกษาต้นทุนเดิม เป็นขั้นที่ผู้ชี้แนะพยายามท าความเข้าใจวิธีคิด วิธีการท างาน

และผลที่เกิดขึ้นจากการท างานของคุณผู้เข้ารับการฝึกว่าอยู่ในระดับใด เพ่ือเป็นข้อมูลในการต่อยอด
ประสบการณ์ในระดับที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกแต่ละคน ซึ่งในขั้นนี้อาจใช้วิธีการต่างๆ กันไปตาม
สถานการณ์ ได้แก่ 
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(1) การให้ผู้เข้ารับการฝึกบอกเล่า อธิบายวิธีการท างานและผลที่เกิดข้ึน 
(2) การพิจารณาร่อยรอยการท างานร่วมกัน เช่น แผนการสอน ชิ้นงานของ

นักเรียน 
(3) การสังเกตการสอนในชั้นเรียน 

2.2 การให้คุณผู้เข้ารับการฝึกประเมินการท างานของตนเอง เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เข้ารับ
การฝึกได้ทบทวนการท างานที่ผ่านมาของตนเอง โดยใช้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่ผ่านมา ได้แก่ การ
สอนที่เพ่ิงจบไปแล้ว ชิ้นงานที่นักเรียนเพ่ิงท าเสร็จเมื่อสักครู่มาใช้ประกอบการประเมิน ขั้นตอนนี้เป็น
ขั้นหนึ่งที่พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกไม่ได้ตระหนักรู้ในสิ่งที่ตนเองสอนหรือกระท าลงไปนัก แต่การที่จัดให้มี
โอกาสได้ “นึกย้อนและสะท้อนผลการท างาน” ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกได้ทบทวนและไตร่ตรองว่า
ตนเองได้ใช้ความรู้ ความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติอย่างไร มีอุปสรรคปัญหาใดเกิดขึ้นบ้าง ค าถามที่มักใช้
กันในข้ันนี้มี ค าถามหลัก คือ 
 - อะไรที่ท าได้ดี 
 - มีวิธีการอ่ืนอีกหรือไม่/กระท าอย่างเต็มที่หรือยัง 
 - จะให้ดีกว่านี้ถ้า ... 
 - มีจุดอ่อนอะไรที่พบเห็น... 
 - ครอบคลุมเนื้อหา และวัตถุประสงค์การสอนหรือไม่เพียงใด 
 - มีมิติอ่ืนอีกหรือไม่ ฯลฯ 

2.3 ขั้นต่อยอดประสบการณ์ เป็นขั้นที่ผู้ชี้แนะมีข้อมูลจากการสังเกตการท างานและฟัง
ผู้เข้ารับการฝึกอธิบายความคิดของตนเอง แล้วจึงลงมือต่อยอดประสบการณ์ในเรื่องเฉพาะนั้นเพ่ิมเติม 
ซึ่งผู้ชี้แนะต้องอาศัยปฏิภาณในการวินิจฉัยให้ได้ว่าคุณผู้เข้ารับการฝึกต้องการความช่วยเหลื อในเรื่อง
ใด หากไม่แน่ใจก็อาจใช้วิธีการสอบถามขอข้อมูลเพ่ิมเติมในขั้นต่อยอดประสบการณ์มักมีการ
ด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 

(1) เมื่อพบว่าคุณผู้เข้ารับการฝึกมีความเข้าใจที่ผิดพลาดบางประการ หรือมี
ปัญหาก็จ าเป็นต้องแก้ไข ปรับความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา 

(2) เมื่อพบว่าคุณผู้เข้ารับการฝึกเข้าใจหลักการสอนดี แต่ยังขาดประสบการณ์ใน
การออกแบบการเรียนการสอน ก็จ าเป็นเพ่ิมเติมความรู้แบ่งปันประสบการณ์ 
 3. ข้ันสรุปผลกำรชี้แนะ (Post-coaching) 

เป็นขั้นตอนที่ผู้ชี้แนะเปิดโอกาสให้คุณผู้เข้ารับการฝึกได้สรุปผลการชี้แน ะเพ่ือให้ได้
หลักการส าคัญไปปรับการเรียนการสอนของตนเองต่อไป มีการวางแผนที่จะกลับมาชี้แนะร่วมกันอีก
ครั้งว่าความรู้ ความเข้าใจอันใหม่ที่ได้รับการชี้แนะครั้งนี้จะเกิดผลในทางปฏิบัติเพียงใด รวมไปถึงการ
ตกลงร่วมกันเรื่องให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ เช่น หาเอกสารมาให้ศึกษาประสานงานกับบุคคลอ่ืนๆ 
แนะน าแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม 

(1) เราควรบอกวิธีการแก้ปัญหาไปเลยหรือไม่ 
(2) เราควรร่วมมือกับคุณผู้เข้ารับการฝึกในการแก้ปัญหาด้วยการให้ข้อมูลบางอย่างและ

หาทางแก้ร่วมกันหรือไม่ 
(3) เราควรให้คุณผู้เข้ารับการฝึกได้เรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตัวเองหรือไม่ 
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การบอกวิธีการแก้ปัญหาให้ไปเลยกับการปล่อยให้ผู้เข้ารับการฝึกพยายามหาวิธีแก้ปัญหา
ด้วยตนเองก็มีข้อดี ข้อเสียต่างกันไป ดังนี้ (Costa and Garmston, 2002) 

ข้อดี ข้อจ ำกัด 
- ปัญหาจะถูกแกไ้ขอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
- การแก้ปัญหาจะสอดคล้องกับความเช่ือและค่านยิม

ของผูช้ี้แนะเอง 
- ผู้ช้ีแนะรูส้ึกพอใจที่เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่คุณผู้เข้า

รับการฝึก 
- คุณผูเ้ข้ารับการฝึกยอมรับว่าผู้ช้ีแนะเป็นผู้น าท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
- ผู้ช้ีแนะไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหามากขึ้น 

- ปัญหาที่ให้แนวทางแก้ไขไปอาจจะเป็นการแสดงออกที่
ผิวเผินของประเด็นท่ีลึกซึ้งของปัญหา 

- คุณผูเ้ข้ารับการฝึกจะพึ่งพาผู้ชี้แนะเพื่อแก้ปัญหาใน
อนาคตหรือต าหนิถ้าหากแนวทางแก้ไขท่ีให้ไม่มี
ประสิทธิผล 

- คุณผูเ้ข้ารับการฝึกได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหา
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

- คุณผูเ้ข้ารับการฝึกอาจไม่น าน าทางแก้ไขปัญหาที่ได้รับ
ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้จริง 

- คุณผูเ้ข้ารับการฝึกอาจจะเกดิความไม่พอใจเพราะเขา
รู้สึกว่าตนเองไม่ดีพอหรือไมม่ีคณุลักษณะทีด่ีตาม
เงื่อนไข 

- ผู้ช้ีแนะอาจพลาดโอกาสส าหรับการให้คุณผู้เข้ารับการ
ฝึกได้พัฒนาความสามารถในการชี้แนะตนเอง 

  
การใช้เครื่องมือหรือรูปแบบการใช้ภาษาในการชี้แนะมี 2 มิติ คือ มิติของการผลักดัน (Push) 

และมิติของการฉุดดึง (Pull) การมีระดับของการผลักดันอย่างสุดขั้ว คือ การบอกความรู้ (Telling) ไป
จนถึงระดับการฉุดดึงสูงสุด คือ การรับฟัง (Listening) ทั้งนี้ วิธีการเหล่านี้เป็นการช่วยให้คุณผู้เข้ารับ
การฝึกได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้ทั้งสิ้น แต่หากมีจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละวิธี
แตกต่างกันไป ศึกษานิเทศก์ผู้มีบทบาทและภารกิจเป็นผู้ชี้แนะจึงเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ต่างๆ และคุณผู้เข้ารับการฝึกแต่ละคน มีข้อเตือนใจว่าหากใช้มิติของการผลักดันได้แก่  การบอก การ
สอน การแนะน าเพียงด้านเดียว ไม่ถือว่าเป็นการชี้แนะที่แท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ : เครื่องมือ/วิธีการชี้แนะ (Costa&Garmston,2002) 
 

เคร่ืองมือ 

ฉุดดึง 

ครู ผู้ชี้แนะ 

ผลักดัน 

 การแนะน า 
 การสอน 
การบอก 

การรับฟัง 

การท้าทายให้ท างาน 

การถามค าถามปลายเปิด 

การให้ข้อมูลป้อนกลับ 
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กลวิธีกำรชี้แนะ (Coaching Techniques) 
 กลวิธีในการชี้แนะเป็นความรู้เชิงปฏิบัติ (Practical knowledge) ที่ผู้ชี้แนะได้ค้นพบในการ
ลงมือปฏิบัติการชี้แนะกับคุณผู้เข้ารับการฝึกในสถานการณ์การท างานจริง แล้วเก็บเป็นกลวิธีเฉพาะ
ของตนไว้ใช้ในการด าเนินการชี้แนะของตนเอง หากผู้ชี้แนะได้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้
กลวิธีในการชี้แนะเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยขยายประสบการณ์การชี้แนะให้ กว้างขวางเพ่ิมมาก
ขึ้น กลวิธีที่น าเสนอนี้จึงเป็นตัวอย่างบางตอน ดังนี้ 
 1. เดินทีละก้ำว กินข้ำวทีละค ำ หมายความว่า การเดินไปสู่จุดหมาย ต้องเริ่มเติมไปทีละก้าว 
ความส าเร็จจึงเกิดอยู่กับทุกก้าวที่เดินไป เป้าหมายของการกินข้าวคือ การอ่ิม แต่ก็ต้องอาศัยการกิน
ไปทีละค า เหมือนการด าเนินการชี้แนะ เป็นธรรมดาที่ผู้ชี้แนะและคุณผู้เข้ารับการฝึกสามารถ
ตั้งเป้าหมายที่ไปถึงร่วมกันได้ แต่การไปถึงเป้าหมายก็เริ่มจากการท างานเล็กๆ พัฒนาไปเรื่อยๆ 
 2. กลวิธีจับถูก ไม่จับผิด การชี้แนะเน้นไปที่การช่วยคุณผู้เข้ารับการฝึกมองหาว่าท าสิ่งใดได้
ดี ถูกต้องเหมาะสมแล้วแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามี เป็นวิธีการที่ช่วยให้คุณผู้เข้ารับการฝึกไม่รู้สึกอึด
อัด เวลามีผู้ชี้แนะมาท างานด้วยการจับถูกท าให้คุณผู้เข้ารับการฝึกได้เห็นคุณค่าในตนเอง และฮึกเหิม
ที่จะพัฒนางานการเรียนการสอนของตนเองต่อไป 
 3. กลวิธีปัญหำของใคร คนนั้นก็ต้องแก้ คุณผู้เข้ารับการฝึกมีแนวโน้มพ่ึงพาผู้ชี้แนะให้แก้ไข
ปัญหาให้ซึ่งหากผู้ชี้แนะตกหลุมพรางอันนี้ก็ต้องคอยแก้ปัญหาให้คุณผู้เข้ารับการฝึกอยู่ร่ าไป  การ
ชี้แนะที่ดีจึงไม่รับปัญหาของคุณผู้เข้ารับการฝึกเข้ามาแก้ไขเสียเอง แต่พยายามช่วยเหลือให้ผู้เข้ ารับ
การฝึกค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
 4. กลวิธีชมสองอย่ำง ชี้จุดบกพร่องหนึ่งอย่าง หากจ าเป็นต้องชี้ให้เห็นจุดบกพร่องในการ
ท างานก็ต้องใช้ต่อเมื่อคุณผู้เข้ารับการฝึกและผู้ชี้แนะคุ้นเคย ไว้วางใจกันพอสมควร ทั้งคุณผู้เข้ารับการ
ฝึกยินดีรับฟังข้อบกพร่องของตนเอง อย่างไรก็ดีผู้ชี้แนะต้องยึดหลักไม่ “ติ” มากกว่า “ชม” จึงต้องยึด
หลักว่าให้ชมในประเด็นที่ท าได้ดีอย่างน้อย 2 เรื่อง และชี้ข้อบกพร่องเพ่ือให้ปรับปรุงเพียงประเด็น
เดียวเท่านั้น 
 5. กลวิธีกำรถำมไม่ต้องหวังค ำตอบ การถามค าถามของผู้ชี้แนะ ช่วยให้คุณผู้เข้ารับการฝึก
ได้พิจารณาอย่างรอบด้านมากขึ้น แบบอย่างของค าถามเหล่านี้ช่วยให้คุณผู้เข้ารับการฝึกเก็บไว้ถาม
ตนเองได้ ดังนั้นในบางค าถามต้องอาศัยเวลาในการคิดพิจารณาก็อาจเป็น “ค าถามฝากให้คิด” ไม่
จ าเป็นต้องบังคับให้คุณผู้เข้ารับการฝึกต้องตอบให้ได้ในขณะนั้น 
 6. กลวิธีให้กำรบ้ำน ต้องตำมมำตรวจ หลังจากเสร็จสิ้นการชี้แนะในแต่ละครั้ง จ าเป็นที่
จะต้องวางแผนร่วมกันส าหรับการชี้แนะในครั้งต่อไป คุณผู้เข้ารับการฝึกต้องน าบทเรียนที่ได้ครั้งนี้ไป
ปรับปรุงการสอนของตนเองเป็นเหมือนการให้การบ้านไว้ แล้วก็กลับมาตรวจดูว่าสามารถปรับปรุงได้
ดีเพียงใดเพ่ือหาทางชี้แนะต่อไป ไม่ให้การบ้านแต่ให้การท างานในชั้นเรียน/โรงเรียน (Seat work/ 
Authentic performance) ที่ผู้เข้ารับการฝึกมีโอกาสได้พบเห็นพฤติกรรมการท างาน ความตั้งใจ 
มุ่งม่ัน (AQ) ตามศักยภาพและการบริหารอารมณ์ของนักเรียน (EQ) 
 7. กลวิธีถ้ำจะบอก ต้องมีทำงเลือก การบอกวิธีการแก้ปัญหาให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกใช้ใน
สถานการณ์ที่มีเวลาจ ากัด หรือในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนบางประการ ผู้
ชี้แนะอาจเลือกใช้วิธีการบอกหรือสั่งให้ท า อย่างไรก็ตามในวิธีที่บอกหรือสั่งนั้น ควรมีอย่างน้อย 2 
ทางเลือก เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพที่เหมาะสมกับ
ตนเองมากที่สุด 
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8. กลวิธีแกล้งท ำเป็นไม่รู้ ผู้ชี้แนะอาจท าบทบาทของผู้ที่ไม่รู้ ไม่เข้าใจ ให้ผู้เข้ารับการฝึกช่วย
อธิบายหรือให้ค าแนะน าก็จะช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกได้ดีทีเดียว 

9. กลวิธีอดทนฟังให้ถึงท่ีสุด ในบางกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอาจมีเรื่องมากมายที่อยากบอกเล่า
ให้ผู้ชี้แนะฟังหลายเรื่องอาจไม่เข้าท่า หากแต่ผู้ชี้แนะสามารถอดทนฟัง โดยไม่ตัดบทหรือแทรกแซง ก็
จะได้เข้าใจความคิดของผู้เข้ารับการฝึกมากขึ้น บางทีคุณผู้เข้ารับการฝึกก็อาจได้คิดทบทวนในสิ่งที่
ตนเองพูดมาได้บ้าง 

10. กลวิธีเรำเรียนรู้ร่วมกัน ผู้ชี้แนะไม่จ าเป็นต้องรู้ไปเสียทุกเรื่อง ผู้ชี้แนะไม่จ าเป็นต้องเก่ง
กว่าผู้เข้ารับการฝึกแต่ถือว่าทั้งผู้ชี้แนะและผู้เข้ารับการฝึกสามารถเรียนรู้จากกันและกันได้เสมอ 
ปัญหาบางเรื่องท่ีต่างไม่เข้าใจก็ตอ้งมาช่วยกันหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน (เฉลิมชัย พันธ์เลิศ, 2550) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
 บทส่งท้ำย (Enduring Understanding/Coaching Theme) 

1. บทความนี้เขียนในลักษณะค าพูดคุยฉีกแนวกับการเขียนที่ยึดถือหลักวิชาการไปบ้าง 
เพราะค านิ เทศชี้แนะใช้ศิลปะการพูดคุยระหว่างศึกษานิ เทศก์กับผู้ เข้ารับการฝึกแบบ
กัลยาณมิตรเป็นส าคัญ  

2. การชี้แนะเป็นกระบวนการเชิงลึกที่ไม่อาจเรียนรู้ได้ด้วยการอ่านหรือศึกษาจาก
เอกสารได้เพียงเท่านั้น หากแต่ความรู้ที่แท้จริงคือ การได้ลงมือปฏิบัติการชี้แนะจริง ๆ ภายใต้
การมีวิธีคิด และระบบคิดที่มีประสิทธิภาพมีทักษะและความคล่องแคล่วช านาญการ กล่าวคือ 
ท าในสิ่งที่ถูกต้องและด้วยวิธีการที่ถูกต้อง จึงเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Do the right things and 
do the things right) 
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 ตอนท่ี 2 การศึกษาชั้นเรียน 
 
 เรื่องท่ี 2.1 การศึกษาชั้นเรียน เรื่อง นิยามและหลักการศึกษาชั้น
เรียน 
 
 การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study: LS) เป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการสอนของผู้เข้า
รับการฝึกท่ีเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ให้น่าสนใจ และมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการช่วยสนับสนุนให้ผู้เข้า
รับการฝึกผู้สอนได้ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการสอนของตนเองได้ เนื่องจากตัวผู้สอนและวิธีการ
สอนของผู้เข้ารับการฝึกผู้สอนเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน  
 

กำรศึกษำชั้นเรียน เรื่อง นิยำมและหลักกำรศึกษำชั้นเรียน 
 การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) คืออะไร 
 Lesson หมายถึง บทเรียน ชั้นเรียน ชั่วโมงเรียน สิ่งเรียนรู้จากประสบการณ์  
 Study หมายถึง การศึกษาที่อยู่ภายใต้การเรียนรู้อย่างมีเหตุมีผลคือ การวิจัย  
การศึกษา การค้นคว้า การวิเคราะห์ การพิจารณา หรือการเล่าเรียนรู้ Lesson Study มีความหมาย
คือ การศึกษาวิจัยบทเรียน หรือการวิจัยแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดแก่นักเรียน เป็นการศึกษาเพ่ือหา 
ค าตอบที่เป็นระบบตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยบทเรียน เป็นการท างานร่วมกันของ
กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย และการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะต้องมีการสังเกต การ
วิเคราะห์ และทบทวนร่วมกัน การก าหนดประเด็นของผู้เข้ารับการฝึกผ่านกระบวนการเหล่านี้ก็
เพ่ือที่จะปรับปรุงวิธีคิดของเด็กและการท าให้บทเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T E P E - 0 0 2 2 5  นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาช้ันเรียน 

48 | ห น้ า  

 เรื่องท่ี 2.2 การศึกษาชั้นเรียน เรื่อง กระบวนการศึกษาชั้นเรียน 
 
 กระบวนการ Lesson study เป็นกระบวนการส าหรับใช้พัฒนาวิชาชีพผู้เข้ารับการฝึกที่ใช้
การวิจัยเป็นรากฐานในการด าเนินงาน โดยเกิดจากการร่วมมือ แบ่งปันประสบการณแ์ละการท างาน
ร่วมกันของผู้เข้ารับการฝึก หรือระหว่างผู้เข้ารับการฝึกกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเรียนการสอนของผู้
เข้ารับการฝึก ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 

(1) การวางแผน (planning)  
(2) การน าไปใช้และการสังเกต (implementing and observing)  
(3) การอภิปรายและสะท้อนผลบทเรียน (discussing and reflecting) 

 
ขั้นตอนกระบวนกำรด ำเนินงำนของ Lesson Study 

 กระบวนการของ Lesson Study นั้น ผู้เข้ารับการฝึกผู้สอนจะต้องค านึงถึงสิ่งเหล่านี้ 
(1) จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่ต้องการทั้งในระดับหลักสูตร ระดับรายวิชา  และระดับ

หน่วยการเรียนหรือบทเรียน (Unit or lesson)  
(2) วางแผนการวิจัยบทเรียน (Research lesson) เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนด 
(3) ท าการศึกษาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการตอบสนองของผู้ เข้ารับการฝึกที่มีต่อ

บทเรียน รวมถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและการปฏิบัติตัวของผู้เข้ารับการฝึก ซึ่งขั้นตอน
กระบวนการพ้ืนฐานของ Lesson Study ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  
 ขั้นตอนที่ 1 กำรวำงแผน (planning) วิธีด าเนินการ  

1. ก าหนดตารางเวลาการด าเนินงานร่วมกัน เช่น วัน/เวลา ส าหรับประชุมวางแผน 
จ านวนครั้งของการประชุม วัน/เวลาส าหรับร่วมกันพัฒนาบทเรียน ก าหนดช่วงเวลาของการน า
บทเรียนไปใช้ เป็นต้น  

2. ร่วมกันอภิปรายถึงสภาพปัญหาที่พบในชั้นเรียนปัจจุบันพร้อมแนวทางแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ คุณลักษณะผู้เข้ารับการฝึกสภาพแวดล้อมใน
ชั้นเรียน เทคนิคการสอน วิธีสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นต้น (นอกเหนือจากผู้เข้ารับ
การฝึกผู้สอนและคณะท างานแล้ว หากสามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน หรือผู้เข้ารับการฝึกผู้มี
ประสบการณ์ในการสอนมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเปลี่ยนประสบการณ์ด้วย  จะเป็นการดี
ยิ่ง)  

3. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องการศึกษา ทั้งจุดมุ่งหมาย 
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ หรือบทเรียน และ
แผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกและคณะท างานมีความเข้าใจตรงกันก่อนร่วมกันศึกษา
บทเรียน 

4. ร่วมกันพิจารณาเลือกบทเรียนหรือหัวข้อที่จะท าการศึกษาด้วยกระบวนการ และ
ก าหนดจุดมุ่งหมายในการศึกษาท่ีสอดคล้องกับค าถามการวิจัยที่กลุ่มต้องการหาค าตอบ 

5. ร่วมกันพิจารณาออกแบบกลวิธีการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผลการ
เรียนรู้ รวมถึงการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับบทเรียน เพ่ือช่วยให้ผู้เข้ารับ
การฝึกบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้ 
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6. ร่วมกันพิจารณาและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่กลุ่มเห็นว่าเหมาะสมที่จะใช้
ร่วมกัน  

 
ขั้นตอนที่ 2 กำรน ำไปใช้และกำรสังเกต (Implementing and observing) 

วิธีด าเนินการ  
 ผู้เข้ารับการฝึกคนหนึ่งในกลุ่มน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ร่วมกันจัดท าขึ้นนั้น ไปใช้สอน
จริงในชั้นเรียน โดนมีสมาชิกผู้เข้ารับการฝึกคนอ่ืนๆและ/หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเฝ้าสังเกต
กระบวนการเรียนการสอนโดยบันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกต  หรืออาจบันทึกวีดิทัศน์ เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการศึกษา.พฤติกรรมและการตอบสนองของผู้เข้ารับการฝึกในระหว่างการเรียนการสอน 
   
 ขั้นตอนที่ 3 กำรอภิปรำยและสะท้อนผลบทเรียน (Discussing and reflecting) 
วิธีด าเนินการ  

1. เมื่อการสอนเสร็จสิ้น ตัวผู้เข้ารับการฝึกผู้สอน และคณะผู้สังเกตทั้งหมดจะร่วมกัน
วิเคราะห์และประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สอนไปโดยใช้ข้อมูลจากการบันทึกการสังเกตและวีดี
ทัศน์ เพ่ือร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาบทเรียนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

2. สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกคนต่อไป จะน าบทเรียนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุง
และพัฒนาแล้วนี้ไปใช้ในห้องเรียนอ่ืนต่อไป โดยมีเพ่ือนผู้เข้ารับการฝึกและคณะผู้สังเกตปฏิบัติงาน
เช่นเดิม จนสิ้นสุดการน าไปใช้ตามแผนที่ก าหนด 

3. เมื่อกลุ่มได้ท าการปรับปรุงแก้ไขบทเรียนหรือแผนการเรียนจนเป็นที่พอใจของมาชิก
ทุกคนแล้ว จึงจัดท าเป็นรูปเล่มรายงานผลการศึกษาชั้นเรียน ท าให้เราได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการสอน  

จะเห็นว่ากระบวนการ Lesson Study จะมีความคล้ายคลึงกับการวิจัยในชั้นเรียน 
(Classroom Action Research: CAR) นั่นเอง  
 
กระบวนกำรกำรศึกษำชั้นเรียน (Lesson Study) มีดังนี้ 

1. เลือกหัวข้อการวิจัย (Choose a research theme) โดยกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกร่วมกันสร้าง
หัวข้อการศึกษา มองที่ภาพกว้างของโรงเรียนมีจุดเน้นที่การตั้งหัวข้อการศึกษาเกี่ยวกับทักษะหรือเจต
คติการมีส่วนร่วมของนักเรียน การศึกษาอาจตั้งหัวข้อว่า...จะเพ่ิมการอิสระในการคิดของนักเรียนใน
วิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างไร เป็นต้น 

2. จับประเด็นการวิจัย (Focus the research) ผู้เข้ารับการฝึกเลือกจุดมุ่งหมายและหน่วยที่
จะศึกษา เป็นประเด็นการวิจัยความสามารถและความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกภายใต้หน่วยการ
เรียนนี้ ดังตัวอย่าง ผู้เข้ารับการฝึกอาจเลือกหน่วยการเรียนเรื่อง “การเปลี่ยนรูปทรงเรขาคณิต” และ
จุดมุ่งหมายของการเพ่ิมความสามารถของนักเรียน ก็คือการใช้วิธีคิดอย่างมีอิสระที่จะประยุกต์การ
เปลี่ยนรูปทรงภายใต้ข้อก าหนดร่วมอย่างเดียวกันและสอดคล้อง 

3. สร้างบทเรียน (Create the lesson) ผู้เข้ารับการฝึกเลือกบทเรียนจากหน่วยมาพัฒนา
และติดตามต้นแบบ (Template) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้สร้างขึ้น ต้นแบบนี้ต้องมีความเหมาะสม
ตามสาระหลักสูตรโรงเรียน ที่เชื่อมโยงกับชื่อเรื่องบทเรียนและทักษะด้านเนื้อหาที่ได้รับก่อนเรียน 
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และเพ่ือเป็นเนื้อหาที่เรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้นี้ยังเน้นวิธีประเมิน
การคิดระหว่างบทเรียนอกีด้วย 

4. สอนและสังเกตบทเรียน (Teach and observe the lesson) เมื่อเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกันแล้ว บทเรียนจะถูกสอนโดยสมาชิกของกลุ่มและจะได้รับการสังเกตจากสมาชิกคนอ่ืนๆ 
เป็นขั้นตอน “ร่วมกันสังเกตการสอน” เพ่ือเก็บข้อมูลต่างๆ ในชั้นเรียน มุ่งท่ีการจับประเด็นวิธีการคิด
ของเด็ก ไม่ใช่ที่ความสามารถการสอนของผู้เข้ารับการฝึก 

5. สนทนาบทเรียน (Discuss the lesson) กลุ่มสมาชิกน าบทเรียนและน าข้อสังเกตต่างๆ 
จากบทเรียนมาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน การสนทนาควรท าทันทีในวันเดียวกัน 

6. ทบทวนบทเรียน (Revise the lesson) การทบทวนบทเรียนต้องอยู่ในพื้นฐานของการ
สังเกตและการวิเคราะห์ และมีการน าบทเรียนไปใช้อีกโดยผู้เข้ารับการฝึกสมาชิกท่ีได้รับเลือกในกลุ่ม 
มีการท าซ้ าคือ การสังเกต การสนทนาและการทบทวนอีกครั้ง 

7. การสรุปรายงานข้อค้นพบ (Document the findings) เมื่อสิ้นสุดกระบวนการกลุ่มจัดท า
รายงานในระบบเครือข่ายในสิ่งที่ได้เรียนรู้จากหัวข้อและจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้ 
 
วงจรกำรศึกษำชั้นเรียน (Lesson Study) 
 

ก าหนดจุดมุ่งหมาย 
 
                                                                 วิเคราะห์และวางแผน 
 
รายงานผลตามจุดมุ่งหมาย 
             สอนและสังเกต 
 
 
 สนทนาและทบทวน     สนทนาและทบทวน 
 
         สอนและสังเกต 
  

  
 ระยะเวลาของกระบวนการที่ท าในญี่ปุ่นมีความแตกต่างกันไป อาจสามารถขยายเวลา
เป็นหลายปี ขนาดของกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกก็มีความแตกต่างด้วยแต่โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 4-6 คน โดย
กลุ่มนี้จะรวมเอาทั้งผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้าด้วย โดยปกติแล้วแต่ละกลุ่มจะท างานปีละ 
2-3 บทเรียน ทางที่ดีที่สุดให้คิดว่า การวิจัยบทเรียนเป็นเหมือนสะพาน สะพานที่ก่อแบบขึ้นมาโดยผู้
เข้ารับการฝึกมาท างานและร่วมมือกันก่อสะพานวางข้ามหลักสูตร โดยมองว่าจะใช้บทเรียนและทักษะ
ทั้งหลายอย่างไรจึงจะเชื่อมโยงไปยังระดับคะแนนที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้น กระบวนการศึกษาชั้นเรียน จึงเป็น
การช่วยเอาความแบ่งแยกของผู้เข้ารับการฝึกท้ิงไป ทั้งระหว่างการท างานของผู้เข้ารับการฝึกและการ
แบ่งแยกด้านทักษะการสอนของผู้เข้ารับการฝึก จะเริ่มต้นอย่างไรในการท าการศึกษาชั้นเรียน 
(Lesson Study)  จะเป็นการดีที่สุด หากเริ่มจากกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกเล็กๆ ที่มีความสนใจและอาสา
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สรุป 
 กระบวนกำรกำรศึกษำชั้นเรียน (Lesson Study) มีดังนี ้(1) เลือกหัวข้อการวิจัย 
(Choose a research theme) (2) จับประเด็นการวิจัย (Focus the research) (3) สร้าง
บทเรียน (Create the lesson) (4) สอนและสังเกตบทเรียน (Teach and observe the 
lesson) (5) สนทนาบทเรียน (Discuss the lesson) (6) ทบทวนบทเรียน (Revise the lesson) 
(7) การสรุปรายงานข้อค้นพบ (Document the findings)  

มาร่วม หากสะดวกที่จะหาผู้เข้ารับการฝึกผู้สอนต่างระดับชั้นจากโรงเรียนอ่ืนก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดี  
กลุ่มริเริ่มอาจท าจากสิ่งง่ายๆ จากบางสาระวิชาของกระบวนการ มากกว่าการท าเต็มกระบวนการ
อย่างสมบูรณ์ เช่น การเพียงได้เข้าร่วมมือกับกลุ่มผู้เข้ารับการฝึก ร่วมสังเกตการณ์เข้าถึงจุดหมายของ
นักเรียนก็ถือว่าคุ้มค่าและได้เริ่มต้นที่ดี  ดังนั้น การได้พัฒนาบทเรียนร่วมกันและได้ร่วมกันดูว่า
จุดมุ่งหมายของบทเรียนและวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับหลักสูตรที่ใช้กับนักเรียนชั้นต่าง ๆ 
อย่างไร และจะวัดความคิดของนักเรียนระหว่างบทเรียนนั้นอย่างไร  ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่ามาก 
การสังเกตบทเรียน (ข้อควรจ าคือ: การเพ่งความสนใจต่อวิธีคิดของเด็ก ไม่ใช่เน้นการดูที่ความสามารถ
ของผู้เข้ารับการฝึก) และแน่นอนว่า การสนทนาจากข้อสังเกตร่วมกัน มันจะเกิดพลังการฝึกที่สร้าง
การหยั่งรู้ที่ยิ่งใหญ่และได้ปรับปรุงความรู้วิชาการด้วยในทวนบทเรียน คือการมีผู้เข้ารับการฝึกอ่ืนน า
บทเรียนไปสอนและมีการสังเกตบทเรียนซ้ าอีก (จะมีความน่าสนใจมากหากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกอ่ืนได
ท าการสอนนักเรียนของคุณ วิธีการนี้อาจน าไปสู่การหาคุณค่าในวิธีคิด การหาจุดเด่น และจุดด้อยของ
นักเรียนของคุณ) วิธีการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) ผู้เข้ารับการฝึกเป็นผู้ตั้งค าถาม แล้วให้เด็ก
ให้ค าตอบอย่างหลากหลาย ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกจะต้องท าหน้าที่เชื่อมโยงค าตอบของเด็กๆ ไปสู่ความรู้ 
ซึ่งสุดท้ายเด็กก็จะได้สูตรหรือนิยามทางคณิตศาสตร์ แต่ที่แตกต่างจากการเรียนแบบเดิมคือ นิยาม
หรือสูตรที่เด็กได้จากการเรียนเช่นนี้นั้น จะได้จากความเข้าใจของตัวเด็ก และเขาจะสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง จึงเป็นการเรียน ในทางกลับกันของการสอนในห้องเรียนคณิตศาสตร์ใน
ปัจจุบัน ที่ผู้เข้ารับการ ฝึกผู้สอนจะเป็นผู้เริ่มให้ค านิยามทางคณิตศาสตร์กับนักเรียน เช่น  บอก
ลักษณะของรูปทรงปริซึมเป็นอย่างไร หรือ การหาปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตต้องใช้สูตร กว้าง x 
ยาว x สูง 
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 เรื่องท่ี 2.3 การศึกษาชั้นเรียน เรื่อง คุณค่าและประโยชน์
การศึกษาชั้นเรียน 
 

“การศึกษาชั้นเรียน” เป็นกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ในหน้างานผู้เข้ารับการฝึก และ 
เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกไปในขณะเดียวกัน การท างานในลักษณะนี้จึงเป็นวงจร 
การท างานต่อเนื่อง อุปมาว่า “แต่งแล้วหย่าไม่ได้”  
 

กำรศึกษำชั้นเรียน เรื่อง คุณค่ำและประโยชน์กำรศึกษำชั้นเรียน 
 
 การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) คือ ระบบการพัฒนาวิชาชีพผู้เข้ารับการฝึกแบบหนึ่ง
ของญี่ปุ่นที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานของการพัฒนาซึ่งผู้เข้ารับการฝึกญี่ปุ่นจะต้องได้รับการพัฒนาตั้ งแต่
เริ่มต้นวิชาชีพผู้เข้ารับการฝึกลักษณะที่ส าคัญของระบบดังกล่าวคือ กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกญี่ปุ่นจะพบ
กันเป็นระยะๆ เพ่ือร่วมกันพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมการสอน การทดลองใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวในห้องเรียนจริง และการปรับปรุงแผนร่วมกัน 
 
 แนวคิดพื้นฐำนกำรศึกษำชั้นเรียน  

1. วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อันเป็นคุณค่าของ LS ก็คือการพัฒนาและปรับปรุงบทเรียน 

2. การก าหนดการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดข้ึนเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการ
ฝึกในชั้นเรียนเป็นส าคัญ 

3. การแลกเปลี่ยนความรู้และปัญหาในห้องเรียนร่วมกันกับผู้เข้ารับการฝึกคนอ่ืนๆ และการ
ให้กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกรับรู้เป้าหมายของการสอนร่วมกัน เป็นการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน
และวิชาชีพผู้เข้ารับการฝึกอย่างยั่งยืน 
 
 ขั้นตอนกำรวำงแผนพัฒนำวิชำชีพผู้เข้ำรับกำรฝึกด้วย “กำรศึกษำชั้นเรียน” 
  ขั้น 1 ขั้นการก าหนดปัญหา (Defining the Problem) “การศึกษาชั้นเรียน (Lesson 
Study) เป็นระบบที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา และการท าให้การก าหนดปัญหาน าไปสู่แรงจูงใจและ
การก าหนดกรอบในการท างานของกลุ่มผู้เข้ารับการฝึก 
 ปัญหาอาจเริ่มในลักษณะกว้างหรือทั่วไป เช่นจะท าให้นักเรียนสนใจคณิตศาสตร์ได้อย่างไร 
หรือเป็นประเด็นเฉพาะเจาะจงเช่น จะพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนในการบวกเศษส่วนที่ส่วนไม่
เท่ากันอย่างไร ปกติปัญหาที่ผู้เข้ารับการฝึกเลือกมักจะเป็นปัญหาที่มาจากประสบการณ์การสอนใน
ห้องเรียนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน หรืออาจเป็นปัญหานโยบายระดับชาติ 
 ขั้น 2 ขั้นการวางแผนบทเรียน (Planning the lesson) เมื่อเป้าหมายการเรียนรู้ถูกก าหนด
หรือเลือกโดยกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกจะเริ่มประชุมปรึกษาหารือเพ่ือวางแผนบทเรียน 
เป้าหมายของการวางแผนบทเรียนไม่เพียงแต่เพ่ือให้ได้บทเรียนที่มีประสิทธิภาพ  และสร้างความ
เข้าใจได้จริง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกสร้างขึ้นจะต้องน าไปเสนอต่อที่ประชุมผู้เข้ารับ
การฝึกในระดับโรงเรียน เพ่ือรับฟังการสะท้อน และน าข้อมูลที่ได้รับกลับมาปรับปรุงและพัฒนา ขั้น
การวางแผนนี้อาจใช้เวลาเป็นเดือนหรือหลายเดือนก่อนที่จะน าไปสู่การใช้ จริงในห้องเรียน 
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 เรื่องท่ี 2.4 ตัวอย่างและผลการออกแบบการศึกษาชั้นเรียน 
 
 ตัวอย่างขั้นตอนกระบวนการ Lesson Study ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จากขั้นตอน
กระบวนการพ้ืนฐานของ Lesson Study ที่ประกอบด้วยการวางแผน การน าไปใช้ และการสังเกต 
และการอภิปรายและการสะท้อนผลนั้น  สามารถน ามาประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ ได้ดังนี้  

1. ก าหนดเวลาตารางการด าเนินงาน  
- ก าหนดวัน/เวลาส าหรับประชุมและวางแผนด าเนินงานตั้งแต่เริม่กระบวนการจนจบระบวนการ  
- ก าหนดจ านวนครั้งของการประชุมร่วมกัน  
- ก าหนดวัน/เวลาในการร่วมกันพัฒนาบทเรียน  
- ก าหนดช่วงเวลาในการน าบทเรียนไปใช้ (กี่ครั้ง)  
- ก าหนดกรอบประเด็น/เนื้อหาสาระการประชุมในแต่ละครั้ง  

2. วิเคราะห์สถานการณ์การเรียนการสอนปัจจุบัน  
- ร่วมกันทบทวนถึงภาพรวมของสถานการณ์หรือสภาพปัจจุบัน ในการจัดการเรียนการ

สอนวิชาคณิตศาสตร์  
- ร่วมกันอภิปรายถึงประเด็นปัญหาที่พบในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของสมาชิกผู้

เข้ารับการฝึกแต่ละคน  
- ศึกษาข้อเท็จจริง สิ่งที่เป็นปัญหาในชั้นเรียนและแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน

ร่วมกัน  
- ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ ทั้งจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้หรือบทเรียน ประมวลการสอนหรือโครงการ
สอนเพ่ือให้สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกเข้าใจตรงกันเพราะร่วมกันศึกษาบทเรียน  

- ร่วมกันอภิปรายบทเรียน/หัวข้อคณิตศาสตร์ที่เลือกท า Lesson Study เพ่ือหาวิธีพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับบทเรียนนั้นๆ  

- เลือกและเตรียมสื่อการเรียนรู้/เอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบทเรียน  
- น าแบบทดสอบก่อนเรียนให้ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกท าก่อนเริ่มเรียนบทเรียนเพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือสะท้อนภาพเกี่ยวกับพ้ืนฐานความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกรวมถึงใช้จ าแนกลักษณะของผู้เข้ารับ
การฝึกส าหรับบทเรียนที่จะสอน  

- จัดท าแบบทดสอบหลังเรียนไว้ส าหรับประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกหลังจาก
จบบทเรียนนั้นแล้ว  

3. เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ Lesson plan ส าหรับบทเรียน ประเด็นส าคัญที่ผู้เข้ารับการ
ฝึกควรน ามาพิจารณาร่วมกันในการออกแบบการเรียนการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มี
ดังนี้  

- ศึกษาความคิดรวบยอดหรือทักษะที่จ าเป็นที่สอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐาน  
- ศึกษาความคิดรวบยอดหรือทักษะที่ผู้เข้ารับการฝึกได้เรียนรู้มาแล้ว  
- ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของบทเรียนที่สอดคล้องกับความคิด

รวบยอดและทักษะที่จ าเป็นต่างๆ  
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- ค้นหาข้อบกพร่องหรือประเด็นที่ผู้เข้ารับการฝึกเข้าใจผิดในการเรียนบทเรียนนี้ในอดีต  
- เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีการออกแบบใบงานที่ช่วยในการเพ่ิมความ

เข้าใจ ความคิดรวบยอดและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น  
- ออกแบบและกลวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกและผู้เข้ารับการฝึกที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบทเรียนเพ่ือช่วยให้ผู้เข้า
รับการฝึกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  

- ก าหนดระยะเวลาในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้และแนวทางการประเมินการเรียนรู้ของผู้
เข้ารับการฝึก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T E P E - 0 0 2 2 5  นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาช้ันเรียน 

56 | ห น้ า  

ใบงำนที่ 1.1 
 

หลักสูตร นวัตกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำชั้นเรียน 
ตอนที่ 1 นวัตกรรมกำรนิเทศกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ 
 

ค ำชี้แจง: ให้ผู้เข้ารับการฝึกศึกษาและสังเคราะห์ออกแบบผังมโนทัศน์ (Mind Mapping) 
เทคนิคการนิเทศการเรียนรู้ 1 แบบลงในส่วนที่ก าหนดให้และอธิบายผังมโนทัศน์เชิงวิเคราะห์แต่ละ
ประพจน์หรือองค์ประกอบให้เห็นความสัมพันธ์และกระบวนการอย่างชัดเจน 

 

 

ผังมโนทัศน์เทคนิคการนิเทศแบบ................. 

 

 

 

ค ำอธิบำยผังนิเทศ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่งข้อมูลผ่านระบบ TEPE-Online ถึงวิทยากรหรือเพ่ือนศึกษานิเทศก์ร่วมเรียนรู้สนทนาบน Web 
board หรือ e-mail 
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ใบงำนที่ 1.2 
 
ชื่อหลักสูตร นวัตกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำชั้นเรียน 
ตอนที่ 1 นวัตกรรมกำรนิเทศกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ 
 
 ค ำชี้แจง: เลือกตอบกระทู้ต่อไปนี้อย่างน้อย 1 กระทู้ ผ่านระบบ TEPE-Online หรือ e-mail 
ถึงวิทยากรหรือเพ่ือนร่วมเรียนรู้ 

 

  

 กระทู้ที่ 1 เทคนิคการชี้แนะมีความส าคัญส าหรับศึกษานิเทศก์อย่างไร 

 กระทู้ที่ 2 ท าไมจึงควรสังเกตการสอน 

 กระทู้ที่ 3 บทบาทของศึกษานิเทศก์ในการชี้แนะที่พึงพอใจควรเป็นอย่างไร 
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ใบงำนที่ 1.3 
 
ชื่อหลักสูตร นวัตกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำชั้นเรียน 
ตอนที่ 1 นวัตกรรมกำรนิเทศกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ 
 
 ค ำชี้แจง: ให้ศึกษานิเทศก์สังเกตการสอนโดยใช้เทคนิคการนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพ สังเกต
ตามแบบ เครื่องมือ ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึก ตีความ สะท้อนผล ชี้แนะผู้เข้า
รับการฝึก ทบทวนผลเพื่อพัฒนาการสอนกับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกและบันทึกผลด้วยแบบ
สังเกตการสอนที่เหมาะสม อย่างน้อย 1 คน ต่อเดือน 
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ใบงำนที่ 1.4 
 
ชื่อหลักสูตร นวัตกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำชั้นเรียน 
ตอนที่ 1 นวัตกรรมกำรนิเทศกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ 
 
 ค ำชี้แจง: สนทนากับเพ่ือนร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับประเมินเทคนิคการนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
ผ่าน TEPE Online หรือ e-mail  
 

  
 
 ประเด็นที่ 1 สมรรถนะศึกษานิเทศก์ที่ส าคัญและจ าเป็นคืออะไร ท าไมจึงคิดเช่นนั้น 
 ประเด็นที่ 2 การช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกประสบความส าเร็จในการสอนควรท าอย่างไร 
 ประเด็นที่ 3 ศึกษานิเทศก์คือกัลยาณมิตรที่แสนดีควรเป็นอย่างไร มีอะไรชี้วัดบุคลิกภาพ 
 ประเด็นที่ 4 ที่กล่าวว่า “ผู้เข้ารับการฝึกเก่ง นักเรียนมักเก่ง ผู้เข้ารับการฝึกดี นักเรียนมักด”ี 
ท่านมีทัศนอย่างไรต่อค ากล่าวนี้ 
 ประเด็นที่ 5 จะไปนิทศชั้นเรียนควรเตรียมความพร้อมอะไรบ้างและท าอย่างไร 
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ใบงำนที่ 1.5 
 
ชื่อหลักสูตร นวัตกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำชั้นเรียน 
ตอนที่ 1 นวัตกรรมกำรนิเทศกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ 
  

ค ำสั่ง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ค ำแนะน ำ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงำนที่ 1.6 
 
ชื่อหลักสูตร .................................................................................................................................. 
ตอนที่ 1 ....................................................................................................................................... 
 
 ค ำสั่ง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ค ำแนะน ำ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงำนที่ 2.1 
 

ชื่อหลักสูตร นวัตกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำชั้นเรียน 
ตอนที่ 2 กำรศึกษำชั้นเรียน 
 
ค ำชี้แจง : ให้ผู้เข้ารับการฝึกอธิบายขั้นตอนกระบวนการศึกษาชั้นเรียน ลงในส่วนที่ก าหนดให้อย่าง
ชัดเจน 
 
ขั้นตอนกระบวนกำรศึกษำชั้นเรียน 
 

ค ำอธิบำยข้ันตอนกระบวนกำรศึกษำชั้นเรียน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงำนที่ 2.2 
ชื่อหลักสูตร นวัตกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำชั้นเรียน 
ตอนที่ 2 กำรศึกษำชั้นเรียน 
 
 ค ำชี้แจง : ให้ผู้เข้ารับการฝึกออกแบบการศึกษาชั้นเรียน 1 เรื่อง ลงในส่วนที่ก าหนดให้และ
อธิบาย ความสัมพันธ์ให้อย่างชัดเจน 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับการฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้……………………..ชั้น ……………………………….. 

 
กำรออกแบบกำรศึกษำชั้นเรียน 

 

เรื่อง.......................................................................................................................... 

ค ำอธิบำยข้ันตอนกระบวนกำรศึกษำชั้นเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงำนที่ 2.3 
ชื่อหลักสูตร นวัตกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำชั้นเรียน 
ตอนที่ 2 กำรศึกษำชั้นเรียน 
 
 ค ำชี้แจง : ให้ผู้เข้ารับการฝึกเขียนอธิบายความส าคัญและความจ าเป็นของการศึกษาชั้นเรียน  
 ลงในส่วนที่ก าหนดให้ 
 

ควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นของกำรศึกษำชั้นเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงำนที่ 2.4 
 
ชื่อหลักสูตร นวัตกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำชั้นเรียน 
ตอนที่ 2 กำรศึกษำชั้นเรียน 
 

ค ำชี้แจง : ให้ผู้เข้ารับการฝึกออกแบบการศึกษาชั้นเรียนกับผู้เข้ารับการฝึก 1 กรณีปัญหา ลง
ในส่วนที่ก าหนดให้ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับการฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้……………………..ชั้น ……………………………….. 
 

กำรออกแบบกำรศึกษำชั้นเรียนกับผู้เข้ำรับกำรฝึก 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


