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ค าน า 
 

เอกสารหลักสูตรอบรมแบบ e-Training นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาชั้นเรียน เป็นหลักสูตร
ฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการฝึกอบรมครู  ข้าราชการพลเรือนและบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยหลักสูตรฝึกอบรมแบบ e-Training สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
ความร่วมมือของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร 
โดยพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้หลักสูตรและวิทยากรที่มี
คุณภาพ เน้นการพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในทุกที่ทุกเวลา  

 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หวัง

เป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรอบรมแบบ e-Training นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาชั้นเรียน จะสามารถนําไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
ทั้งนี้เพ่ือยังประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของประเทศไทยต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U T Q - 0 0 2 2 5  นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาช้ันเรียน 

2 | ห น้ า  
 

สารบัญ 
 

คํานํา 1 
หลักสูตร “นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาชั้นเรียน”  
รายละเอียดหลักสูตร 4 
คําอธิบายรายวิชา 4 
วัตถุประสงค์ 4 
สาระการอบรม 4 
กิจกรรมการอบรม 4 
สื่อประกอบการอบรม 5 
การวัดผลและประเมินผลการอบรม 5 
บรรณานุกรม 5 
เค้าโครงเนื้อหา 8 
ตอนที่ 1 นวัตกรรมการนิเทศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 10 
ตอนที่ 2 การศึกษาชั้นเรียน 47 
ใบงานที่ 1.1 56 
ใบงานที่ 1.2 57 
ใบงานที่ 1.3 58 
ใบงานที่ 1.4 59 
ใบงานที่ 1.5 60 
ใบงานที่ 1.6 61 
ใบงานที่ 2.1 62 
ใบงานที่ 2.2 63 
ใบงานที่ 2.3 64 
ใบงานที่ 2.4 65 
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียนหลักสูตร 66 

 

 



U T Q - 0 0 2 2 5  นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาช้ันเรียน 

3 | ห น้ า  
 

หลักสูตร 
นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาช้ันเรียน 
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รายละเอียดหลักสูตร 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 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 
 
สาระการอบรม 

ตอนที่ 1 นวัตกรรมการนิเทศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
ตอนที่ 2 การศึกษาชั้นเรียน 

 
กิจกรรมการอบรม 

1. ทําแบบทดสอบก่อนการอบรม 
2. ศึกษาเนื้อหาสาระการอบรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมจากใบความรู้ 
4. สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ 
5. ทําใบงาน/กิจกรรมที่กําหนด 
6. แสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่สนใจ 
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากรประจําหลักสูตร 
8. ทําแบบทดสอบหลังการอบรม  
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สื่อประกอบการอบรม  
1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ใบความรู้ 
3. วีดิทัศน์ 
4. แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
5. กระดานสนทนา (Web board) 
6. ใบงาน 
7. แบบทดสอบ 

 
การวัดผลและประเมินผลการอบรม 

วิธีการวัดผล 
1. การทดสอบก่อนและหลังอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้คะแนนการทดสอบหลัง

เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
2. การเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ส่งงานตามใบงานที่กําหนด เข้าร่วมกิจกรรมบนกระดาน

สนทนา 
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หลักสูตร UTQ-00225 
นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาชั้นเรียน 
 

เค้าโครงเนื้อหา 
ตอนที่ 1 นวัตกรรมการนิเทศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
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 การศึกษาช้ันเรียน 
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 
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วัตถุประสงค์ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการศึกษาชั้นเรียน 
2. มีความสามารถในการร่วมออกแบบการศึกษาชั้นเรียนกับผู้เข้ารับการฝึกได้อย่างน้อย 1 

กรณีปัญญา 
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ตอนที่ 1 นวัตกรรมการนิเทศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 

เรื่องที่ 1.1 เทคนิคการนิเทศแบบช้ีแนะ 
 
Coaching เป็นเทคนิคหนึ่งของการนิเทศการศึกษาที่สําคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้  อัน

จะเป็นตัวจักรสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จโดยมุ่งเน้นให้บุคลากรในสถานศึกษา/องค์กรมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานดีขึ้นและสถานศึกษา/องค์กรมีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง 

 

เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ 
Coaching เป็นการชี้แนะสอนงานผู้เข้ารับการฝึกและศึกษานิเทศก์ ผู้ชี้แนะสอนงาน 

(Coach) ซึ่งศึกษานิเทศก์และผู้บริหารทุกระดับ สามารถเป็นผู้สอนงานได้ ผู้ถูกสอนงาน (Coachee) 
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ร่วมงานที่อยู่ในทีมหรือกลุ่มงานเดียวกัน หรือศึกษานิเทศก์กับผู้เข้ารับการฝึกผู้สอน 
ผู้นิ เทศกับผู้รับการนิเทศ การสอนงานจะเน้นไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ( Individual 
Performance) และพัฒนาศักยภาพ (Potential) ผู้ร่วมงานได้ Coaching เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่ง
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศเป็นการสื่อสาราแบบสองทาง (Two 
Ways Communication) ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทํางาน ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดี อย่างไรก็ตามการที่จะ Coaching ได้ดีนั้นต้องมีความพร้อมทั้งผู้สอนและผู้ถูกสอน
หรือผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
 Mentoring การเป็นพ่ีเลี้ยงและการให้คําปรึกษา (Mentor) เป็นการให้ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถหรือเป็นที่ยอมรับ หรือผู้บริหารในหน่วยงานให้คําปรึกษาและแนะนําช่วยเหลือรุ่นน้อง
หรือผู้ที่อยู่ในระดับต่ํากว่า (Mentee) ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานเพ่ือให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
การเป็นพ่ีเลี้ยงอาจไม่เกี่ยวกับหน้าที่ในปัจจุบันโดยตรง ผู้ที่เป็น Mentee เป็นได้ ทั้งพนักงานใหม่ 
หรือพนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์กรมาก่อน โดยเป็นกลุ่มคนที่มีผลงานโดดเด่นกว่าคนอ่ืน โดย 
Mentor จะเป็นแม่แบบ และเป็นผู้สอนงานให้กับ Mentee รวมทั้งให้กําลังใจ สนับสนุนและให้ความ
ช่วยเหลือให้ Mentee มีโอกาสได้เติบโตหรือได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยให้โอกาสหรือ
เวทีที่จะแสดงผลงาน แสดงฝีมือและความสามารถในการทํางาน กล่าวโดยสรุป Coaching คือการ
ชี้แนะเป็นผู้สอนให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นการชี้แนะผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศในเรื่องของงานที่
รับผิดชอบในเรื่องหลักนิเทศและการสอน โดยผู้รับการสอนจะเป็นผู้ที่มีผลงานอยู่ในระดับมาตรฐาน 
ส่วน Mentoring นั้นเป็นการให้คําปรึกษาหรือสอนให้กับผู้เข้ารับการฝึกใหม่ รับทํางานใหม่ พนักงาน
ใหม่หรือพนักงานที่มีอยู่เดิมที่มีผลงานอยู่ในระดับสูงกว่ามาตรฐาน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานและอ่ืน 
ๆ ที่จะทําให้ศักยภาพของพนักงานสูงขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต  

Coaching and Mentoring เป็นหนึ่งในเทคนิคการนิเทศการศึกษาที่ส าคัญที่จะช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้อันจะเป็นตัวจักรส าคัญที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จและเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาโรงเรียน องค์กร ตัวผู้เข้า
รับการฝึกและบุคลากรในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
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1. ระบบ Coaching Supervision Technique 
1.1 ความหมายของ Coaching Supervision Technique 
Coaching หมายถึง การสอนงานลูกน้องของตนเอง การสอนงานเป็นเทคนิคหนึ่งในการ

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

การสอนงานจัดได้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่ง ที่หัวหน้างานใช้เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา
ลูกน้อง ให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) 
ในการทํางานนั้นๆ ให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายหรือผลงานที่
หัวหน้างานต้องการหรือคาดหวังให้เกิดขึ้น (Result Oriented) โดยจะต้องตกลงและยอมรับร่วมกัน 
(Collaborative) ระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง ทั้งนี้ การสอนงานนอกจากจะมุ่งเน้นไปที่การ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานของลูกน้อง (Individual Performance) ในปัจจุบันแล้ว การสอนงานยัง
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ (Potential) ของลูกน้อง เพื่อให้ลูกน้องมีพัฒนาการของความรู้ ทักษะ
และความสามารถเฉพาะตัว และมีศักยภาพในการทํางานที่สูงขึ้นต่อไป เพ่ือความก้าวหน้าในหน้าที่
การงานอันนํามาซึ่งตําแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต (อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธ์, 2548) 

1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสอนงาน  
การสอนงานคล้ายกับการฝึกนักกีฬาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้นักกีฬาสามารถเล่น

กีฬาได้เต็มความสามารถ เดิมทีนั้นผู้ฝึกจะชี้แนวทางและสอนแนะวิธีการเล่นให้อย่างต่อเนื่อง แ ต่

ผังมโนทัศน์เทคนิคการนเิทศแบบชี้แนะสอนงาน (Coaching) 

Coaching 
Supervisior 

ผู้บริหาร – ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ผู้เชี่ยวชาญ-ผู้ใฝ่รู้ 
หัวหน้า-ลูกน้อง 

•เป็นกระบวนการ  

•มีเป้าหมาย  

•มีปฏิสัมพันธ ์ 

•มีหลักการร่วมกัน  

•เป็นการพัฒนาสมรรถนะ
และวิชาชพี 

สื่อสาร 2 ทาง มุ่งผลการ
ทํางานและศักยภาพของครู 

หรือทีม 

ชี้แนะ 
รับฟัง ท้าทาย ถามเปิด ให้

ข้อมูลย้อนกลับ 

ผลักดัน แนะนํา สอน บอก 

Pre-Coaching 
ข้อตกลง วางแผนร่วมกัน 

ออกแบบคําถาม 

 

 
Coaching 

ปฏิบัติร่วมกันชีแ้นะ บอก ถาม 
พิจารณาผลงาน แผนการสอน ชิ้นงาน 

ประเมินผลงานต่อยอด 

 
Post-Coaching 

ยอมรับความสามารถ สรุปผลชี้แนะ 
ให้โอกาส แก้ไขดว้ยตนเอง 

ข้อแนะนํา 
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ปัจจุบันนอกจากสอนแนะแล้ว ผู้ฝึกจะช่วยให้นักกีฬาวิเคราะห์ว่าตนเองจะเล่นได้ดีที่สุดในสภาวะ
แวดล้อมอย่างไร และถ้าจะเล่นให้ได้ดีท่ีสุดอย่างนั้นทุกครั้งจะมีอะไรเป็นอุปสรรคบ้าง เพ่ือหาทางขจัด
ให้หมดไป ในทํานองเดียวกันผู้บังคับบัญชาที่สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาจะช่วยให้ผู้ถูกสอนสามารถ
สะท้อนภาพการปฏิบัติงานของตนเอง ตระหนักว่าตนกําลังทํางานอะไรอยู่และมีวิธีทําอย่างไร เพ่ือ
เรียนรู้จากการปฏิบัติงานนั้น ขณะเดียวกันผู้สอนงานจะให้ข้อมูลความรู้ที่จําเป็น ซึ่งผู้สอนยังขาดอยู่ 
ศึกษานิเทศก์กับผู้เข้ารับการฝึกก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน 

การสอนงานที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงขึ้นอยู่กับทักษะของผู้สอนและความสามารถใน
การรับ (Receptiveness) ของผู้ถูกสอนเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแวดล้อมของการสอน
งานด้วย เช่น ความชัดเจนในเกณฑ์ตัดสินความสําเร็จประสิทธิภาพของการให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นต้น 
ถ้าการสอนมีประสิทธิภาพจะช่วยให้สภาพแวดล้อมการทํางานดีด้วย การพูดคุยสนทนาระหว่างการ
สอนงานจะช่วยให้ผู้ถูกสอนเข้าใจดีขึ้นว่า ผู้บังคับบัญชามีความคาดหวังจากการปฏิบัติงานของเขา
อย่างไร ทําให้มีการให้ข้อมูลย้อนกลับกันอย่างสม่ําเสมอ และเปิดโอกาสให้ต้องคิดถึงมาตรฐานและ
เกณฑ์ในการนําไปสู่ความสําเร็จในขณะปฏิบัติงาน การสอนงานที่มีประสิทธิภาพจะสัมพันธ์กับ
บรรยากาศของการเรียนรู้ ซึ่งทั้งสองประการนี้จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

1.3 บทบาทหน้าที่ของผู้เป็น Coach  
ผู้เป็น Coach ควรเป็นผู้รักการอ่าน รักการแสวงหาความรู้ และเป็นผู้ขวนขวายหา

ข้อมูลความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งแสวงหาประสบการณ์ใหม่ จากการเข้ากลุ่มหรือสมาคม
ต่างๆ เพ่ือจะได้นําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาทําหน้าที่บทบาทนักฝึกอบรม นักพัฒนา/นัก
เปลี่ยนแปลงผู้ให้คําปรึกษา 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 ขี้รําคาญ เอาแต่ได้ ถือตัว ชอบเปรียบเทียบ รอ
ไม่ได้ ไม่ม่ันใจในตนเอง ไม่หวังดี และไม่รีบร้อน 

1.5 แนวทาง หลักปฏิบัติและวิธีการในการเป็น Coach  
การสอนงานจะเกิดขึ้นได้ ผู้สอนงานและผู้ถูกสอนงานต้องมีความพร้อมด้วยกันทั้ง 2 

ฝ่าย โดยไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นเวลาใดที่แน่นอน เกิดข้ึนได้ทุกเม่ือทุกเวลา ความพร้อม ได้แก่ 
1.5.1 เรื่องเวลา ควรกําหนดเวลาให้พอดีกับเนื้อหาที่ต้องการจะสอนและถ่ายทอด

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 พิจารณาถึงจํานวนของผู้สอนและผู้รับการสอนและลักษณะอุปกรณ์
ที่จะนํามาสาธิต 

1.5.6 อุปกรณ์เครื่องมือ ควรมีการทดสอบประสิทธิภาพในการทํางานของอุปกรณ์/
เครื่องมือว่าสามารถใช้การได้/ทํางานได้ตลอดเวลาที่ทําการสาธิตหรือนิเทศ 

1.5.7 เข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู้ของลูกน้องที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยว่า เขาจะเรียนรู้ ได้ดี
เมื่อไร เช่นเขาอยากเรียนรู้ได้ดีเมื่อเขาอยากเรียนหรือทําให้เขารู้ว่าถูกคาดหวังอะไร หรือเมื่อได้เอาสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้จริงและได้ผล 

1.5.8 ความพร้อมของผู้สอนงานกับผู้ถูกสอนงาน ย่อมมีส่วนผลักดัน ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การสอนงานของหัวหน้างานประสบผลสําเร็จ 

1.6 รูปแบบของการเรียนรู้และการรับรู้  
การรับรู้ของแต่ละคนจะมีขีดจํากัดตามระยะเวลาที่กําหนด การกําหนดระยะเวลาที่

พอประมาณเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป ย่อมจะทําให้ลูกน้องสามารถรับรู้และเรียนรู้ในสื่อที่
หัวหน้างานสอนหรือถ่ายทอดได้ดีกว่า เวลาที่เหมาะสมประมาณหนึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่ง น่าจะเพียงพอ 
หากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลานาน ควรจัดให้มีเวลาพักสมอง (Break) เพ่ือให้ลูกน้องมีโอกาสได้หยุด
ทบทวนความคิดและข้อมูลที่หัวหน้างานได้สอนไปแล้ว 

การศึกษาวิเคราะห์และเลือกวิธีการหรือเทคนิคในการสอนงานให้เหมาะสม โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือให้การทํางานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ถูกกําหนดขึ้น ตลอดจนการให้
คําแนะนําถึงแหล่งข้อมูลที่ควรติดตาม และการเปิดใจและเต็มใจที่จะตอบข้อซักถามต่างๆ ให้แก่
ลูกน้องไม่แสดงสีหน้ารําคาญหรือต่อว่า เมื่อลูกน้องพยายามคิดหาทางพัฒนาและปรับปรุงระบบหรือ
กระบวนการทํางานให้รวดเร็ว สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และร่วมกันรับผลลัพธ์ที่ออกมา 
ไม่ว่าผลลัพธ์นั้นจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ตาม 

1.7 การสอนงานที่ไม่บรรลุผลส าเร็จ มีลักษณะดังนี้ 
1.7.1 การจัดสภาพแวดล้อม เนื่องจากสถานที่ที่ใช้สําหรับการสอนงานลูกน้อง

อาจจะกว้างหรือเล็กเกินไป บรรยากาศในห้องประชุมอาจดูเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ หรือเป็น
กันเอง จนเกินไปหรือห้องประชุม มีเสียงรบกวนที่ดังขึ้นมา จนทําลายสมาธิของผู้สอนและผู้รับการ
สอน 

1.7.2 การจัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เนื่องจากไม่สามารถจัดหาและจัดเตรียม
อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ หรือมีไม่พร้อมในระหว่างการสอนงาน หรือไม่สามารถสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์/ 
เครื่องมือที่เก่ียวข้องกับเรื่องตนเองสอนได้ 

1.7.3 งบประมาณ เนื่องจากองค์กรไม่ได้ให้ความสําคัญที่จะพัฒนาหัวหน้างานให้
เกิดความรู้และ ทักษะในการสอนงาน โดยไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้โดยเฉพาะ 

1.7.4 ตัวผู้สอน หรือหัวหน้างาน โดยมีสาเหตุจากหลากหลายปัจจัย ดังนี้ 
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- หัวหน้างานขาดความรู้และไม่เข้าใจในเนื้อหาที่จะสอน หลักสูตร เนื้อหา
สาระการเรียน 

- สภาวะไม่เอ้ืออํานวย เช่น ไม่สามารถควบคุมเวลาในการสอนงานได้ 
- ขาดทักษะของการสื่อสารและวิธีการถ่ายทอดให้ลูกน้องเข้าใจ 
- ประสบการณ์ความรู้ของ Coach ไม่มีหรือมีไม่ตรงกับสิ่งที่ลูกน้องต้องการ

หรืออาจจะไม่มีการตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจของลูกน้องว่าขาดทักษะความรู้อะไร 
- เข้าใจผิดคิดว่าตนเองกําลังสอนงานลูกน้องอยู่ชอบสั่ง ขาดศิลปการจูงใจ 
- ไม่เห็นความจําเป็นของการสอนงานลูกน้อง 
- หงุดหงิดหรือแสดงสีหน้าไม่พอใจ หากลูกน้องมีคําถามหรือต้องสงสัย 
- ขาดความพร้อมในด้านสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตในขณะที่สอนงาน 
- วัฒนธรรมองค์กรไม่เอ้ือและไม่ได้รับการส่งเสริมจากผู้บังคับบัญชานอกจาก

หัวหน้างานเป็นส่วนหนึ่งของการสอนงานที่ไม่ประสบผลสําเร็จแล้ว พบว่าลูกน้องอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ทําให้การสอนงานประสบความล้มเหลว ลูกน้องจําพวกนี้มักจะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธไม่ยอมทําตามที่
หัวหน้างานสอน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากไม่มีเป้าหมายในการทํางาน หรือไม่สนใจที่จะพัฒนาตนเอง กลัว
การเปลี่ยนแปลง ไม่พร้อมที่จะรับฟัง หรือขาดความเคารพ ศรัทธาหัวหน้างาน และอาจมี Coach 
มากเกินไป ทําให้มีหลายแนวทางทําให้ลูกน้องเกิดความสับสน ดังนั้นหัวหน้างานและลูกน้องจึงมีส่วน
อย่างมากต่อการสนับสนุนให้การสอนงานประสบความสําเร็จ 

1.8 การจัดระบบ Coaching ในองค์กรเป็นรูปธรรมชัดเจน  
1.8.1 กําหนดให้ระบบ Coaching เป็นนโยบายขององค์กร 
1.8.2 สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศขององค์กรให้มี Trust (ความไว้เนื้อเชื่อ

ใจกัน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชา ระหว่างศึกษานิเทศก์กับผู้เข้ารับ
การฝึก 

1.8.3 กําหนดใน Job Description ของระดับหัวหน้างานขึ้นไปในเรื่องการทํา
หน้าที่เป็น Coach 

1.8.4 กําหนดเรื่องการ Coaching เป็นหนึ่งในเป้าหมายประจําปีของระดับหัวหน้า
งานขึ้นไป โดยมีการวัด KPI (Key Performance Index) และเกณฑ์วัดคุณภาพ 

1.8.5 เชื่อมโยงผลการทํา Coaching สู่ระบบ Performance Management และ
ระบบจ่ายค่าตอบแทน กําลังใจหรือสิทธิประโยชน์เกื้อกูลและเกียรติคุณรางวัล 

1.8.6 กําหนดและสร้าง/ฝึกวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมของการเรียนรู้ 
(Learning Culture) ซึ่งมีทั้ง Learning by doing เรียนรู้โดยการลงมือทํา Learning by Teaching 
เรียนรู้โดยการถ่ายทอด และ Learning by Sharing เรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน 
เพ่ือจะได้เชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้มากับประสบการณ์ชีวิตส่วนตัว นํามาถ่ายทอดเพ่ือสอนให้เรามีการ
ติดต่อสื่อสารที่ดี รู้จักเรียบเรียงเตรียมคําพูดก่อนหลังจากท่ีไม่กล้าทําให้กล้าและม่ันใจมากขึ้น ทําให้ได้
เพ่ือน ได้ใจ ได้ให้ ได้เสียสละ ได้ปฏิสัมพันธ์กันเกิดความสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ผู้คนในองค์กรรักกัน
มากขึ้น และนําไปสู่การไว้เนื้อเชื่อใจกัน เกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันตามเป้าหมายที่วางไว้ 

1.8.7 ประโยชน์จากการทํา Coaching ประโยชน์ที่เกิดขึ้นส่งผลโดยตรงต่อผู้นิเทศ
และผู้รับการนิเทศ และต่อองค์กร  
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1.9 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นส่งผลต่อศึกษานิเทศก์ 
1.9.1 การสอนงานจะช่วยแบ่งเบาภาระงาน เนื่องจากผู้เข้ารับการฝึกทํางานได้อย่าง

ถูกต้องและทันเวลา 
1.9.2 มีเวลาเพียงพอที่จะคิดพิจารณา ปรับปรุงระบบงาน ขั้นตอนและวิธีการ

ทํางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอย่างแท้จริง 
1.9.3 มีโอกาสชี้แจงจุดเด่นหรือจุดที่ต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกปรับปรุงการทํางาน 
1.9.4 สามารถแจ้งให้ผู้เข้ารับการฝึกรู้ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และปัญหาการ

เปลี่ยนแปลง การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ขององค์กร 
1.9.5 มีโอกาสรับรู้ความต้องการที่ผู้เข้ารับการฝึกคาดหวัง และปัญหา อุปสรรคที่

เกิดข้ึนในการทํางานของลูกน้อง ปัญหาการเรียนการสอนของผู้เข้ารับการฝึก 
1.9.6 สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานระหว่าง ศึกษานิเทศก์กับผู้เข้ารับการฝึก 
1.9.7 เป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ผลักดันและสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกทํางานให้

บรรลุเป้าหมาย (Performance Goal) ตามแผนงานที่กําหนด ผู้เข้ารับการฝึกจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงพฤติกรรมการสอน 

1.9.8 ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการทํางานร่วมกันเป็นทีม บรรยากาศของสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

10. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นส่งผลต่อลูกผู้รับการประเมิน 
10.1  เข้าใจขอบเขต เป้าหมายของงานและความต้องการที่องค์กรหัวหน้าคาดหวัง 
10.2  ได้รับรู้ถึงสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ปัญหาและอุปสรรคขององค์การภารกิจที่ 

องคก์รจะทําในปัจจุบันและต้องการที่จะทําต่อไปในอนาคต 
10.3  ได้รับรู้ถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทํางานร่วมกับหัวหน้างานและมี

ส่วนร่วมกับหัวหน้างานในการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
10.4  มีโอกาสรู้จุดแข็ง จุดอ่อนของตน เพ่ือสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 
10.5  รู้จักวางแผนลําดับความสําคัญก่อน – หลังของงาน รับรู้เทคนิควิธีการทํางาน

ให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาที่หัวหน้างานหน่วยงานกําหนด 
10.6  สร้างขวัญ กําลังใจ ทําให้ไม่รู้สึกว่าตนเองทํางานเพียงผู้เดียว 
10.7  เป็นแรงจูงใจ กระตุ้นให้ลูกน้องผู้เข้ารับการฝึกปรับปรุงตนเอง สนใจเรียนรู้สิ่ง

ใหม่ ๆ เสมอ 
10.8  ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกมีคุณค่า (Value) และเห็นคุณค่า ในการทํางานมาก

ขึ้น เนื่องจากสอนงานที่ถูกต้องตามความต้องการของผู้เข้ารับการฝึก ช่วยตอบสนองให้ผู้เข้ารับการฝึก
ทํางานได้บรรลุเป้าหมายของตนเอง 
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สรุป 

 การสอนงานหรือชี้แนะ (Coaching) เป็นเทคนิคที่ผู้เข้ารับการฝึก/ศึกษานิเทศก์ ซึ่ง
คุ้นเคยกันในฐานะเพ่ือนร่วมงาน รวมกลุ่มกันเพ่ือทํากิจกรรมทั้งคลินิก การสังเกตการสอน การ
วิจัยแบบเครือข่ายร่วมกัน มีความปรารถนาดีต่อกันในการที่กล้าจะยอมหรือพอใจที่จะสอนหรือ
ชี้แนะหรือยอมรับการชี้แนะ ผู้ถูกสอนพอใจที่จะรับด้วยวิธีการอย่างกัลยาณมิตร การเป็นพ่ีเลี้ยง
เป็นวิธีการที่ผู้มีประสบการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า (หรือพ่ีดูแลน้อง : พ่ี
เลี้ยง) ทั้งเรื่องงานวิชาชีพไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ร่วมกัน เทคนิคดังกล่าวเป็นเทคนิคที่อยู่ในกลุ่ม
งานการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ เพราะการนิเทศเป็นการดําเนินงานโดยผู้มี
ประสบการณ์ มีความรู้มีความสามารถในการที่จะใช้กระบวนการ/วิธีการ/ เทคนิคต่าง ๆ ในการ
ให้ความช่วยเหลืออํานวยการ ส่งเสริมสนับสนุน กํากับดูแล ชี้แนะให้คําปรึกษา คลี่คลายปัญหา 
อบรม ฝึกฝนและ/หรือร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือผู้ เข้ารับการฝึกสามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัด 
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เรื่องที่ 1.2 เทคนิคการนิเทศแบบสังเกตการณส์อนและเยี่ยมชั้น 
 

การสะท้อนภาพการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนจริงได้ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน โดย
อาศัยข้อมูลที่เชื่อถือได้ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติการสอน นั้นมีหลายวิธี ซึ่งวิธีการสังเกตการเรียน
การสอนเป็นวิธีหนึ่งในหลากหลายวิธีดังกล่าว การสังเกตการเรียนการสอนช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกทั้งผู้
ที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ด้านการสอนได้พบแนวในการปรับปรุงและพัฒนาด้านการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่องสู่หนทางการสอนมืออาชีพ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สําคัญและจําเป็นอย่าง
ยิ่งสําหรับผู้ เข้ารับการฝึก และเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ อันทรงพลังของผู้เข้ารับการฝึก  
เครื่องมือนี้สามารถใช้สังเกตและสํารวจลักษณะการเรียนการสอนได้ในหลากหลายประเด็น ขึ้นอยู่กับ
ว่าผู้เข้ารับการฝึกผู้สอนต้องการสังเกตและสํารวจเพ่ือแก้ปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียน
การสอนเรื่องใด 
 
เทคนิคการนิเทศแบบสังเกตการณ์สอนและเยี่ยมชั้น 

 
  

การสังเกตการเรียนจะไม่ได้มุ่งประเด็นในเรื่องการประเมินหรือการตัดสินการสอนของผู้เข้า
รับการฝึกผู้สอน แต่เป็นการทํางานร่วมกันอย่างมีขั้นตอนที่เชื่อถือได้ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกผู้สอน (ที่
ถูกสังเกต) กับผู้สังเกต (อาจเป็นได้ทั้ง ศึกษานิเทศก์ ผู้เข้ารับการฝึกผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือนผู้เข้ารับการฝึก 
เป็นต้น) นั่นหมายความว่า ผู้เข้ารับการฝึกผู้สอนที่เป็นผู้ถูกสังเกตจะไม่มีความรู้สึกว่าตนเองถูก
ประเมิน แต่เป็นการทํางานร่วมกันเพ่ือสะท้อนภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนได้ชัดเจน ทํา
ให้ผู้สอนที่ถูกสังเกตมองเห็นจุดดีและจุดด้อยของการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาแล้วสามารถนําจุด

ผังมโนทัศน์เทคนิคการนิเทศ 
แบบการสังเกตการสอนในชั้นเรียน (Classroom Observation) 

 
Classroom Observation 

ผู้สังเกต-ผู้ถูกสังเกต 

การทํางานร่วมกัน มุ่งปรับพฤติกรรมการ
สอน การเป็นกัลยาณมิตร ประสิทธิภาพการ

ทํางานและความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ 

Pre-Observation conference 
กําหนดข้อตกลง ทําความเข้าใจ

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ต้องการสังเกต 

 

The Observation 
ครูทําการสอน ผู้นิเทศสังเกต เก็บ
ข้อมูลด้วยเครื่องมือที่เตรียมไว ้

 
Post -Observation 

ครูบรรยายความรู้สึก เสนอข้อมูลสะทอ้นผล 
อภิปรายจดุด ี 

จุดพัฒนา 

 

แผนการสอน 
วัน เวลา สอน 
สื่อ 
ผู้เรียน 

เครื่องมือบันทึกข้อมูล/ 
แบบสังเกตการสอน 



U T Q - 0 0 2 2 5  นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาช้ันเรียน 

18 | ห น้ า  

ด้อยมาร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวทางท่ีเหมาะสมที่ดีกว่า มาใช้ปรับปรุงพัฒนาอาชีพงานสอน
ของตน อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวผู้เข้ารับการฝึกและนักเรียน และยังเป็นการตอบสนอง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของตนเองอยู่ตลอดเวลา 
 
ความหมายของการสังเกตการเรียนการสอน 
 การสังเกตการเรียนการสอน คือ กระบวนการทํางานร่วมกันระหว่างผู้สังเกตกับผู้เข้ารับการ
ฝึกผู้ถูกสังเกตในการสํารวจและวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอน พฤติกรรมของผู้เข้ารับการ
ฝึกและนักเรียน ประสิทธิภาพของบทเรียน การปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งมี
ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการสอนและส่งเสริมความเชี่ยวชาญด้านการสอนของผู้เข้ารับการ
ฝึกสู่มืออาชีพเป็นเทคนิคการนิเทศ การเรียนรู้ที่สําคัญ ซึ่งศึกษานิเทศก์ก็ใช้ในการช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอาจกล่าวได้ว่า เทคนิคการนิเทศทุกแบบมักจบลงด้วยการสังเกตการสอนหรือ
มีกิจกรรมการสังเกตการสอนเกือบทุกครั้ง 
 
จุดประสงค์ของการสังเกตการเรียนการสอน 
 การสังเกตการเรียนการสอนมีจุดประสงค์ที่ผู้สังเกตท่ีมีมาตรฐานควรปฏิบัติ กล่าวโดยสรปุ 4 
ข้อ ดังนี้ 

1. เพ่ือสังเกตการเรียนการสอนและสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนตามลักษณะที่กําหนดไว้ เช่น 
เทคนิคหรือวิธีการสอนของผู้เข้ารับการฝึก การจัดการผู้เข้ารับการฝึก ประโยชน์ของสื่อและอุปกรณ์ 
และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

2. เพ่ือทําความเข้าใจลักษณะการจัดการเรียนการสอนในประเด็นต่างๆ ที่ผู้สอนสนใจและมี
การอภิปรายร่วมกันเพ่ือหาทางปรับปรุงพัฒนา เช่น การปรับปรุงวิธีการสอน การปรับปรุงพฤติกรรม
การจัดบรรยาย การปรับปรุงกระบวนการสอนสื่อ การใช้กิจกรรม เครื่องมือหรือคําถาม หรือคําสั่ง 
เป็นต้น 

3. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือกําหนดวิธีการหรือเทคนิคท่ีสามารถนํามาปรับใช้ในห้องเรียนครั้งใหม่ได้ 

 
ขั้นตอนการสังเกตการเรียนการสอน 
 การสังเกตการเรียนการสอนต้องมี ขั้นตอนชัดเจน และข้อมูลที่ได้จากการสังเกตต้อง เชื่อถือ
ได้เป็นเทคนิคของวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ที่สําคัญยิ่ง ซึ่งต้องวางแผนและกําหนดเครื่องมือบันทึก 
บรรยากาศการเรียนการสอนโดยสรุป มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นก่อนการสังเกต (Pre-observation orientation session) คือ การที่ทั้ง 2 ฝ่าย 
(ผู้เข้ารับการฝึกผู้ถูกสังเกตและศึกษานิเทศก์ ผู้สังเกต) ประชุมอภิปรายและเห็นด้วยในข้อตกลงที่
กําหนดไว้ ทําความเข้าใจเรื่อง จุดประสงค์ของการสังเกตการณ์เรียนการสอน สิ่งที่ต้องการสังเกตหรือ
ลักษณะในการจัดการเรียนการสอน เทคนิคหรือวิธีการสอนของผู้เข้ารับการฝึก ธรรมชาติของวิชา 
นักเรียน ห้องเรียน เป็นต้น รวมถึงการทําความเข้าใจหรือคลี่คลายข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในขั้นการสังเกต ยิ่งทั้งสองฝ่ายสามารถทําความเข้าใจในประเด็นต่างๆ อย่างละเอียดเท่าไร ยิ่งทําให้
ปัญหาที่อาจจะเกิดในขั้นการสังเกตการเรียนการสอนลดน้อยลงด้วย ทั้งยังส่งเสริมบรรยากาศการ
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สังเกตการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างเข้าใจและราบรื่น ทั้งนี้รวมทั้งอธิบายแบบสังเกตและประเด็น
สังเกต ผลการสังเกตเทียบกับแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกผู้สอน 
 ขั้นที่ 2 ขั้นการสังเกต (The observation)  คือ การที่ผู้ เข้ารับการฝึกผู้ถูกสังเกตอธิบาย
จุดประสงค์การสังเกตการเรียนการสอนให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกเชิญผู้สังเกตนั่งประจําที่ตามที่กําหนด
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 แล้วนําจุดด้อยที่ยังเป็นปัญหามาคิดหาวิธีปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม เพ่ือ
นําวิธีการหรือการเปลี่ยนแปลงที่ได้มาใช้พัฒนาเรียนการสอนครั้งต่อไป นอกจากนี้บรรยากาศในการ
ประชุมอภิปรายจะไม่ใช่การประเมินหรือตัดสินการจัดการเรียนการสอนของผู้เข้ารับการฝึกผู้ถูก
สังเกต แต่จะเป็นการสร้างความเชื่อใจ เคารพซึ่งกันและกัน และปรารถนาดีต่อกัน โดยมีวิธีการคือ 
ศึกษานิเทศก์ผู้สังเกตควรกล่าวแต่สิ่งที่สร้างสรรค์ (จุดดีของกิจกรรมการเรียนการสอน) ของผู้เข้ารับ
การฝึกผู้สอน จากนั้นกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกผู้สังเกตใช้ความคิดเพ่ือสํารวจดูว่าในการจัดการเรียน
การสอนส่วนใดของตนเองที่ยังไม่พอใจหรือยังมีปัญหา และมีความต้องการที่จะแก้ไขหรือพัฒนา
ประเด็นปัญหานั้นๆ ให้ดีขึ้น แล้วนําเสนอความคิดเห็นนั้นออกมา เพ่ือให้ผู้สังเกตได้รับทราบแล้ว
พยายามค้นหาแนวทางที่จะกระตุ้นให้ผู้ถูกสังเกตได้ใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรองความคิดนั้นให้ได้
ข้อสรุปและข้อปฏิบัติที่มีคุณภาพสูงที่สุดที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป  
 
วิธีการสังเกต 
 วิธีการสังเกตการเรียนการสอน ประกอบด้วยวิธี 2 วิธี เป็นดังนี้ 
 วิธีที่ 1 เรียกว่า “Unstructured approach” มีลักษณะคือ ผู้สังเกตการเรียนการ
สอนสังเกตและบันทึกรายละเอียดลักษณะของการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการสังเกต 
หลังจากนั้นทั้ง 2 ฝ่าย (ฝ่ายผู้สังเกตซึ่งอาจมีหลายคน และฝ่ายผู้ถูกสังเกตคือผู้สอน) ประชุม อภิปราย
ตามข้อมูลที่บันทึกไว้ ซึ่งประกอบด้วยทั้งข้อดี ข้อควรระวังและวิธีการหลีกเลี่ยง ดังนี้ 
 วิธีนี้มีข้อดี คือ ทั้ง 2 ฝ่าย สามารถอภิปรายประเด็นการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายและมีความยืดหยุ่น 
 วิธีนี้มีข้อควรระวัง คือ ผลการอภิปรายอาจไม่น่าเชื่อถือ และผู้ถูกสังเกตอาจมี
ความรู้สึกไม่ดี มีอคติต่อผู้สังเกต เนื่องจากว่าผู้สังเกตอาจพูดถึงจุดไม่ดีมากเกินความจริง 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 อันส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการทํางานร่วมกัน 
 วิธีที่ 2 เรียกว่า “Structured approach” มีลักษณะคือ ในการสังเกตการสอนหนึ่ง
ครั้งเจาะจงเพียงหนึ่งประเด็นหรือหนึ่งลักษณะของการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น ใช้เครื่องมือที่
สังเกตเป็นแบบฟอร์มการสังเกตแต่ละประเภทมีคําสั่งชี้แจ้งและคําถามชัดเจน กําหนดไว้ในฟอร์มผู้
สังเกตต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีลักษณะการสังเกตย่อย 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 ลักษณะแรก เรียกว่า “System-based” คือ การที่ผู้สังเกตใช้เครื่องมือที่เป็น
แบบฟอร์มที่เป็นของสถาบันต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นสากล โดยผ่านการรับรอง
จากผู้เชี่ยวชาญ ช่วยให้กิจกรรมการสังเกตมีความสะดวกสบาย แต่มีข้อเสียคือ เครื่องมืออาจไม่
เหมาะสมกับธรรมชาติการจัดการเรียนการสอนของผู้เข้ารับการฝึกผู้สอนที่มีลักษณะแตกต่างกัน จึง
อาจทําให้ไม่น่าสนใจและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ลักษณะที่ 2 เรียกว่า “Ad hoc” คือ การที่ผู้สังเกตและผู้ถูกสังเกตทําข้อตกลง
ร่วมกันที่จะนําเครื่องมือต่างๆ ที่มีมาตรฐานมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับจุดประสงค์หรือลักษณะการ
จัดการเรียนการสอนและธรรมชาติการจัดการเรียนของผู้เข้ารับการฝึกผู้ถูกสังเกต  เพ่ือให้ได้รับ
ประโยชน์สูงสุด (สิริบุบผา อุทารชาต, 2007) 
 
ข้อแนะน าที่ผู้สังเกตที่มีมาตรฐานควรปฏิบัติ 

1. ควรกําหนดเพียงหนึ่งประเด็น หรือหนึ่งลักษณะการจัดการเรียนการสอนต่อการสังเกต 

1 ครั้ง เช่น สังเกตการณ์ใช้คําถามของผู้เข้ารับการฝึก การปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา เป็นต้น 
2. ทําหน้าที่เป็นผู้สังเกตเท่านั้นจะไม่มีส่วนร่วมในการสอนแต่อย่างใด 
3. บันทึกข้อมูลที่เป็นจริงในฟอร์มการสังเกตเท่านั้น 
4. อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับผู้ถูกสังเกต เพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่สะท้อนภาพ

การจัดการเรียนการสอน ฝ่ายผู้ถูกสังเกตอาจเป็นฝ่ายเริ่มก่อนหรือหลังก็ได้ ทั้งนี้ประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่า
ฝ่ายผู้สังเกตควรใช้คําพูดที่ใช้วิธีการสะท้อนภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้ถูกสังเกตเหมือน
กระจกเงา ให้ผู้สังเกตเห็นภาพเหตุการณ์ในขณะสอนได้อย่างชัดเจน ว่าตนเองได้ทําอะไรในชั้นเรียน
บ้างนับตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการสังเกต และผู้สังเกตควรดึงจุดที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนมากล่าวเท่านั้น 

แล้วกระตุ้นให้ผู้ถูกสังเกตคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาในจุดที่ยังเป็นปัญหาหรือไม่พอใจในการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียนของตนเอง และผู้สังเกตไม่ควรแนะน าวิธีการที่ควรจะเป็นตามความคิดเห็นของ
ตนเอง ทั้งยังเป็นการฝึกให้ผู้เข้ารับการฝึกผู้ถูกสังเกตได้ใช้ความคิดทบทวน  ค้นหาวิธีการที่เหมาะสม
ตมสภาพชั้นเรียนที่ตนเองเข้าใจที่สุด เพ่ือให้พบแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดด้วยตนเอง วิธีการนี้ไม่
ทําลายความรู้สึกผู้ถูกสังเกต และไม่เกิดความรู้สึกอคติต่อผู้สังเกต ซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันภายใต้
บรรยากาศที่ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนอันก่อประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาต่อไป 
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คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ร่วมงาน 
 นอกจากนี้แล้วในการทํางานร่วมกันเพ่ืออภิปรายข้อมูลย้อนกลับสะท้อนภาพข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกต ที่ส่งเสริมบรรยากาศอย่างสร้างสรรค์ไว้วางใจกัน ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพผู้เข้ารับการ
ฝึกต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง ผู้ที่ทํางานร่วมกันควรมี คุณสมบัติพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ 
 ประการที่ 1 ความเคารพซึ่งกันและกัน (Respect) หมายความว่า ผู้สังเกตต้องมีความเข้าใจ
ยอมรับและให้เกียรติผู้ถูกสังเกตทั้งทางด้านความคิดและท่าทางที่แสดงออก โดยยอมรับความแตกต่าง
ในลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล ปราศจากการประเมิน การตัดสิน และการมีอคติ 
 ประการที่ 2 ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายความว่า ผู้สังเกตยอมรับฟังทุกสิ่งทุก
อย่างในขอบเขตหรือประเด็นของการแสดงความคิดเห็น ต้องมีความเข้าใจในความรู้สึกของผู้ถูกสังเกต
ที่กําลังประสบปัญหาในอาชีพการสอนและมีความพยายามที่จะหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมที่สุด  
ดังนั้นผู้สังเกตควรปฏิบัติตัวให้อีกฝ่ายรู้สึกผ่อนคลาย สบายใจมากกว่าการคาดหวังหรือคาดคั้นในสิ่งที่
ควรจะเกิดข้ึนหรือถูกต้องที่สุดในการหาหนทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในขณะอภิปราย 
 ประการสุดท้าย ความซื่อสัตย์ (Honesty) หมายความว่า ผู้สังเกตแสดงความเคารพและ
ความเห็นอกเห็นใจผู้ถูกสังเกตด้วยความจริงใจอย่างแท้จริงไร้สิ่งเคลือบแคลงสงสัยในความจริงใจนี้ 
ทําให้ผู้ถูกสังเกตนับถือ ศรัทธาผู้สังเกต และมีความสุขในการทํางานร่วมกัน ซึ่งกันข้ามกับความไม่
ซื่อสัตย์ ที่เป็นเพียงพฤติกรรมการเสแสร้งว่าเคารพและเห็นอกเห็นใจ อันเป็นสาเหตุหลัก และสําคัญ
อันยิ่งใหญ่ต่อการบั่นทอนและทําลายความสัมพันธ์ที่ดีและความสามัคคีระหว่างเพ่ือนร่วมงานในการ
ทํางานร่วมกันเพื่อพัฒนาอาชีพผู้เข้ารับการฝึกร่วมกัน และประเทศชาติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U T Q - 0 0 2 2 5  นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาช้ันเรียน 

22 | ห น้ า  

ใบความรู้ 
แบบหรือเครื่องมือสังเกตการสอน 

 
 เครื่องมือในการสังเกตการสอนเป็นหัวใจสําคัญในการสังเกตการสอน เพราะจะเป็นสิ่งที่ทําให้
เป้าหมายในการสังเกตการสอน ดําเนินไปตามจุดมุ่งหมายของการสังเกตการสอน เครื่องมือดังกล่าว
ควรสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างผู้เข้ารับการฝึกผู้สอนและผู้นิเทศการสอน 
 
การใช้เครื่องมือสังเกตการสอน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการสังเกตการสอนและวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ใช้แบบฟอร์มที่ผู้เข้ารับการฝึกและผู้นิเทศสร้างข้ึนมา 
  ใช้แบบฟอร์มประเมินพฤติกรรมการสอนที่ได้สร้างขึ้นระหว่างผู้เข้ารับการฝึกและผู้
นิเทศ ที่ได้จักเตรียมเอาไว้ล่วงหน้า มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบทเรียนที่ควรจะสอน โดยผู้
นิเทศใช้แบบฟอร์มนี้เป็นเครื่องมือในการสังเกตพฤติกรรมการสอนของผู้เข้ารับการฝึก 
 2. ใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน 
  ให้แบบฟอร์มประเมินพฤติกรรมการสอนที่เป็นแบบมาตรฐาน ที่ได้สร้างขึ้นจาก
ผลงานของการวิจัยที่ได้ทําการทดสอบแล้วว่าแม่นยําและเที่ยงตรงดี 

3. ใช้วิธีการจดบันทึก 
ใช้วิธีการจดบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอนและสภาวการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่

เกิดขึ้นในขณะที่ผู้เข้ารับการฝึกสอนในชั้นเรียน ต้องพยายามรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นจริง
เปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนให้เห็นภาพของการเรียนการสอน 

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

5. การใช้ผู้สังเกตการสอนเป็นกลุ่ม 
 อาจใช้ผู้สังเกตการสอนหลาย ๆ คนโดยการสังเกตการสอนแต่ละคนทําหน้าที่สังเกต

การสอนที่แตกต่างกันไป โดยรับผิดชอบสังเกตการสอนที่เฉพาะเจาะจง ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

       (นิพนธ์ ไทยพานิช 2535) 
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ตัวอย่างเครื่องมือและพฤติกรรมการสอนที่ใช้สังเกตการเรียนการสอน มีดังนี้ 
1. รูปแบบการเขียนกระดานดําของผู้เข้ารับการฝึก (Blackboard organization)  
2. การเคลื่อนที่ของผู้เข้ารับการฝึก (Teacher movement) 
3. แบบบันทึกรายการสังเกตการสอน (Teaching observation checklist) 
4. อ่ืนๆ เช่น 
- การใช้คําพูดของผู้เข้ารับการฝึก (Teacher talk) ได้แก่ 
- การใช้คําถามของผู้เข้ารับการฝึก (Teacher questions) 
- การโต้ตอบของผู้เข้ารับการฝึกต่อคําถามของผู้เข้ารับการฝึก (Teacher responses to 

learner questions) 
- การใช้คําสั่งของผู้เข้ารับการฝึก (Teacher directions) 
- การให้กําลังใจคําชื่นชมหรือให้รางวัลของผู้เข้ารับการฝึก (Teacher encouragement, 

praise or reward) 
- การวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมผู้เข้ารับการฝึกของผู้เข้ารับการฝึก (Teacher criticism of 

learner behavior) 
- การควบคุมพฤติกรรมผู้เข้ารับการฝึกของผู้เข้ารับการฝึก (Teacher control of learner 

behavior) 
- การใช้คําพูดของผู้เข้ารับการฝึก (Learner Talk) ได้แก่ การตอบคําถามของผู้เข้ารับการ

ฝึกเมื่อโต้ตอบผู้เข้ารับการฝึก (Learner responses to teacher questions) การใช้
คําถามของผู้เข้ารับการฝึก (Learner questions) ข้อความของผู้เข้ารับการฝึกที่เป็นผู้เริ่ม
กล่าว (Learner initiated statements) รูปแบบการพูดคุยของผู้เข้ารับการฝึกโดยทั่วไป 
(การพูดช่วงเวลาการทํางานเดี่ยว การพูดช่วงเวลา การทํางานหลัก อ่ืนๆ)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุป  

 การสังเกตการเรียนการสอนเป็นหนึ่งในเทคนิคการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์มือ
อาชีพเป็นวิธีการส่งเสริมพัฒนาการวิธีการสอนของผู้เข้ารับการฝึกและเป็นวิธีการสะท้อนภาพการ
เรียนการสอน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เข้ารับการฝึกสู่มืออาชีพ มี
จุดประสงค์ในการสังเกต ขั้นตอนการสังเกต ผู้ร่วมงานกันต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐานเฉพาะ ปฏิบัติ
ตามข้ันตอนและวิธีการที่ชัดเจนอย่างเคร่งครัดและมีมาตรฐาน เพ่ือให้การสังเกตการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างสรรค์ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือนํามา
วิเคราะห์ก็ต้องมีมาตรฐาน ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ นั่นหมายความว่า ข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตต้องเป็นที่ยอมรับอย่างเป็น “สากล” ไม่ใช่ความเชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับนับถือเพียง
เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งข้อมูลอาจได้มาจากผู้สัง เกตที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่น่านับถือและเป็นที่
ยอมรับ เพ่ือนผู้เข้ารับการฝึกซึ่งผู้เข้ารับการฝึกผู้ถูกสังเกตต้องรู้สึกเคารพ เห็นอกเห็นใจ และ
ซื่อสัตย์ต่อกัน ผู้นิเทศมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนการสอนอย่างดี ผู้สังเกตหรือผู้เข้ารับ
การฝึกอาจบันทึกเสียงหรือวีดีทัศน์แต่ต้องไม่เป็นการทําลายบรรยากาศการสอน 
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 เรือ่งที่ 1.3 เทคนิคการนิเทศแบบคลินิก 
 
 กระบวนการของการนิเทศแบบคลินิกอาจประกอบด้วย 5 ขั้นตอนที่มีความต่อเนื่องกัน ซึ่ง
เรียกว่า “วัฏจักรของการนิเทศ” ซึ่งเริ่มต้นด้วย การประชุมปรึกษาก่อนการสังเกตการณ์สอน เป็น
พ้ืนฐานของความเข้าใจและตกลงร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการฝึกและผู้นิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน การสังเกตการสอน ซึ่งผู้นิเทศจะดําเนินการสังเกตการสอนจริงของผู้เข้ารับการฝึก การ
วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดวิธีการประชุม คือการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการสอนให้เป็นหมวดหมู่
เป็นระบบเพ่ือนํามาวิเคราะห์ และในขั้นตอนนี้ผู้เข้ารับการฝึกและผู้นิเทศจะร่วมกันคิดและวางแผน
ขั้นตอนของการประชุมนิเทศด้วย การประชุมนิเทศ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
สอนของผู้เข้ารับการฝึก และในขั้นสุดท้ายคือ การประชุมวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศ เป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกและผู้นิเทศได้ปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นใจขั้นตอนที่หนึ่ง จนถึงขั้นตอนที่สี่เพ่ือค้นหา
ถึงพฤติกรรมการนิเทศที่ดี และที่บกพร่องสมควรปรับปรุงโดยที่ผู้เข้ารับการฝึกมีส่วนรับผิดชอบที่จะ
ให้ข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับพฤติกรรมการนิเทศ 
 

เทคนิคการนิเทศแบบคลินิก 
1. ทฤษฎีเทคนิคการนิเทศแบบคลินิก (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 กาํหนดวธิีการจะพูดคุย

หรือเสนอผลอย่างไร 

Supervision Conference 
ประชุมหลังสังเกตการสอนให้

ข้อเสนอแนะ อภิปรายผล 

Post-Conference 
ประชุม ทบทวน ชมเชย เสนอแนะเพื่อ

ดําเนินต่อไป 

การทํางานร่วมกัน มุ่งปรับ
พฤติกรรมการสอน การเป็นกัลป์
ยานมิตร และประสิทธภิาพความ

พึงพอใจในการทํางาน 

ผลลัพธ์ 
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ทฤษฎีการนิเทศแบบคลินิกตามรูปแบบของโกลด์แฮมเมอร์ 
 โกลด์แฮมเมอร์ ได้เสนอรูปแบบ (Model) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ซึ่งเป็นลําดับที่ต่อเนื่อง
ของการนิเทศ (Sequence of supervision) ซึ่งความต่อเนื่องของการนิเทศนี้เมื่อรวมกันเข้าเรียกว่า 
วัฏจักรของการนิเทศ (Cycle of supervision) ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การประชุมปรึกษาก่อนการสังเกตการสอน (Pre-observation conference) 
 ขั้นตอนที่ 2 การสังเกตการสอน (Observation) 
 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดวิธีการประชุมนิเทศ (Analysis and strategy) 
 ขั้นตอนที่ 4 การประชุมนิเทศ (Supervision conference) 
 ขั้นตอนที่ 5 การประชุมวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศ (Post-conference analysis) 
 
ทฤษฎีเทคนิคการนิเทศแบบคลินิกตามรูปแบบของโคแกน 
 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 วางแผนยุทธวิธีในการประชุมนิเทศ (Planning the strategy of the 
conference) 
 ขั้นตอนที่ 7 การประชุมนิเทศ (The conference) 
 ขั้นตอนที่ 8 การวางแผนการสอนต่อเนื่อง (Renewed planning) 
 การนิเทศแบบคลินิกตามรูปแบบของโคแมน เป็นรูปแบบที่ละเอียด มีขั้นตอนที่ค่อนข้าง
สลับซับซ้อน แต่ก็มีความเก่ียวข้องและสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
 
ทฤษฎีเทคนิคการนิเทศแบบคลินิกตามรูปแบบของโบยานและโคพแลนด์ 
 การนิเทศแบบคลินิกตามรูปแบบของโบยานและโคพแลนด์ ใช้ชื่อว่า “กระบวนกานิเทศการ
สอน” (Insturctional supervision process) ซึ่งประกอบด้วย 4 ตอน และมีอยู่ 8 ขั้น ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การประชุมก่อนการสังเกตการสอน (Pre-observation Conference) 
  ขั้นที่ 1 คํากัดความพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นความกังวลห่วงใยของผู้เข้ารับ
การฝึก 
  ขั้นที่ 2 ตัดสินใจเลือกหาที่จะได้มาซึ่งการวัดพฤติกรรมการสอน โดยวัดจากพ้ืนฐาน
ครั้งแรก (Base rate) หรือโดยการวัดพฤติกรรมการสอนโดยการตั้งมาตรการของระดับความสามารถ
ในการสอนเอาไว้ (Performance criterion) 
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  ขั้นที่  3  เลื อกเครื่ องมือหรือสร้ า ง เครื่ องมือสํ าหรับ ใช้ ในการสอนเอาไว้ 
(Performance criterion) 
 ตอนที่ 2 การสังเกตการสอน (Observation) 
  ขั้นที่ 4 สังเกตพฤติกรรมการสอนที่เฉพาะเจาะจง 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์การสอน (Analysis) 
  ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ผลที่ได้จากาการสังเกตการสอน 
  ขั้นที่ 6 ชี้ระบุถึงพฤติกรรมการสอนที่ต้องการเก็บรักษาเอาไว้ หรือพฤติกรรมการ
สอนที่ต้องการให้เปลี่ยนแปลง 
 ตอนที่ 4 การประชุมหลังการสังเกตการสอน (Postobservation conference) 
  ขั้นที่ 7 ให้ข้อมูลป้อนกลับจากผลกของการวิเคราะห์ 
  ขั้นที่ 8 พิจารณาเลือกยุทธวิธี 
  ใน 8 ขั้นนี้ เมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้วเป็นกระบวนการของการนิเทศการสอน ที่
แต่ละข้ันในกระบวนการจะมีความต่อเนื่องกัน เช่น ในขั้นที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 จะต้องจัดทําก่อนขั้นที่ 4 
และข้ันที่ 4 จะต้องจัดทําก่อนขั้นที่ 5 แล้วทําต่อเนื่องกันไปจนครบ 8 ขั้น ในแต่ละตอนแต่ละขั้นผู้เข้า
รับการฝึกและผู้นิเทศจะทํางานร่วมกันไปในเกือบทุกขั้น ในบางโอกาสผู้นิเทศจะทํางานตามลําพัง 
(โดยเฉพาะในขั้นที่ 5 และข้ันที่ 6) 
 
ทฤษฎีเทคนิคการนิเทศแบบคลินิกตามรูปแบบของแอคคีสันและแกลล์ 
 แอคคีสันและแกลล์ได้เสนอรูปแบบของการนิเทศแบบคลินิกไว้อย่ากะทัดรัดและชัดเจนโดย
ให้ความคิดเห็นไว้ว่า วิธีการของการนิเทศแบบคลินิกนั้นหมายถึงกระบวนการหรือกิจกรรมที่
ดําเนินการตามข้ันตอนการนิเทศ 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) 
 
ทฤษฎีเทคนิคการนิเทศแบบคลินิกตามรูปแบบของเบล์ลอนและฮัฟฟ์แมน 
 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
ทํางานของผู้นิเทศนั้น เป็นแรงจูงใจที่สําคัญมาก ผู้นิเทศควรมีความเชื่อเกี่ยวกับกระบวนการของการ
นิเทศการสอน (Lawrence Shulman, 1993) 
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2. Clinical Supervision: How and Why? 
 การนิเทศแบบคลินิกเป็นโครงสร้าง (แบบวิธีทํางาน) การทํางานโดยตรงกับผู้เข้ารับการฝึก
ผู้สอนซึ่งรู้จักกันดีและใช้กันอย่างแพร่หลายมานาน โครงสร้างนี้มักใช้กับลักษณะงานที่มีความสัมพันธ์
ต่อเป็นสายตรง เช่น ผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ ศึกษานิเทศก์ กับผู้เข้ารับการฝึกผู้สอน ผู้เข้ารับการฝึก
ที่เลี้ยงกับผู้เข้ารับการฝึกฝึกสอน ผู้เข้ารับการฝึกผู้ประสานงานกับผู้เข้ารับการฝึกผู้ฝึกสอน ผู้ เข้ารับ
การฝึกต้นแบบกับผู้เข้ารับการฝึกฝึกงานและอ่ืนๆ  
 โดยสรุปโครงสร้างเทคนิคการนิเทศแบบคลินิกอธิบายง่ายๆ ได้ 5 ขั้นตอนตามลําดับต่อไปนี้ 
 ขั้นที่ 1 การพูดคุยกับผู้เข้ารับการฝึกก่อนเข้าสังเกตการสอน  

การพูดคุยก่อนเข้าสังเกตการสอนนั้น ผู้นิเทศจะนั่งพูดคุยกับครุเพ่ือกําหนด (1) เหตุผลและ
ความมุ่งหมายของการสังเกตการสอน (2) จุดมุ่งเน้นในการสังเกต (3) วิธีการและแบบสังเกตที่จะใช้ 
(4) เวลาที่ใช้ในการสังเกต (5) เวลาสําหรับการพูดคุยหลังจากการสังเกตข้อกําหนดเหล่านี้ต้องตกลง
กันก่อนการสังเกตการสอนจริง เพ่ือให้ทั้งผู้นิเทศและผู้ เข้ารับการฝึกผู้รับการนิเทศเข้าใจสิ่งที่จะเกิด
ขั้น ความมุ่งหมายของการสังเกตการสอนเป็นตัวกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกจุดมุ่งเน้น วิธีการ 
และเวลาในการสังเกตการสอนที่เหลือต่อไป  
 ขั้นที่ 2 การสังเกตการสอนในชั้นเรียน  

ขั้นต่อไปคือการสังเกต ซึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องดําเนินการให้ลุล่วงตามข้อตกลงที่กําหนดไว้ใน
การพูดคุก่อนการสังเกต ผู้สังเกตอาจใช้การสังเกตแบบเดียวหรือหลายแบบผสมผสานกัน และควรตะ
หนักถึงความแตกต่างระหว่างการบรรยายความเหตุการณ์ (Description) กับการตีความเหตุการณ์ 
(interpretations) นั้นๆ การบรรยายความคือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นและมีบันทึกไว้การตีความคือ
ความหมายที่สรุปได้จากเหตุการณ์เหล่านั้น 
 ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์และตีความการสังเกตและการก าหนดวิธีการพูดคุย  

ขั้นการวิเคราะห์และตีความการสังเกตกับกําหนดวิธีการสังเกตก็สามารถกระทําได้แล้ว ผู้
นิเทศออกจากชั้นพร้อมด้วยบันทึกการสังเกตแล้วปลีกตัวไปอยู่ในห้องทํางานหรือมุมใดมุมหนึ่งเพ่ือ
ศึกษาข้อมูลถึงแม้จะไม่มีเครื่องมือ แบบสอบถาม หรือแบบฟอร์มปลายเปิดใช้ ผู้นิเทศก็สามารถเข้าใจ
ได้จากข้อมูลจํานวนมากที่มาจากการสังเกตนั้น (ศน. 1 เป็นแบบฟอร์มสําหรับเก็บรวบรวมภาระงานนี้
หรือแบบฟอร์มสังเกตการสอนอ่ืนๆ เพ่ือบันทึกผลแบบอ่ืนที่ได้อธิบายและตกลงกับผู้เข้ารับการฝึกผู้
ถูกสังเกตการสอน) 
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การตัดสินใจครั้งสุดท้ายที่ผู้นิเทศต้องทําในขั้นที่ 3 ตามโครงสร้างการนิเทศแบบคลินิก คือ 
การเลือกวิธีการเข้าพบผู้เข้ารับการฝึกแบบมีปฏิสัมพันธ์ส่วนตัว ซึ่งจะใช้กับผู้เข้ารับการฝึกในการ
พูดคุยหลักการสังเกตการสอน ผู้นิเทศอาจใช้วิธีแบบชี้นําด้วยการเสนอข้อมูลการสงเกตและการ
ตีความขอความเห็นจากผู้เข้ารับการฝึก กําหนดเป้าหมาย และบอกผู้เข้ารับการฝึกว่าต้องใช้กิจกรรม
อะไรบ้าง (แบบไม่สั่งการแต่เสนอแนะ) หรือจัดกิจกรรมเผื่อเลือก (แบบแสนอแนะและให้ข้อมูล) หรือ
ผู้นิเทศร่วมมือกับผู้เข้ารับการฝึกผู้รับการนิเทศโดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสังเกตการสอน 
แล้วให้ผู้เข้ารับการฝึกนําเนอความตีความและทําข้อตกลงเพ่ือการพัฒนาในอนาคตร่วมกัน หรือผู้
นิเทศอาจใช้วิธีการแบบไม่สั่งการ โดยอธิบายผลการสังเกตการสอนและกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึก
วิเคราะห์ตีความ และวางแผนของตัวเอง ผู้นะเทศบางคนจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสังเกตการณ์สอนแก่
ผู้เข้ารับการฝึกก่อนพูดคุยหลังการสังเกต ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกได้ทบทวนข้อมูลล่วงหน้า และ
นําเสนอการตีความเบื้องต้นของพวกเขาขึ้นเองในการพูดคุยหลังการสังเกตการสอน 
 ขั้นที่ 4 การพูดคุยหลังการสังเกตการสอน  

เมื่อได้แบบสังเกตการณ์สอน แบบการวิเคราะห์และตีความที่สมบูรณ์ และกําหนดวิธีการพบ
ผู้เข้ารับการฝึกโดยวิธีการแบบมีปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวแล้ว ผู้นิเทศก็พร้อมพบผู้เข้ารับการฝึกในการพูดคุย
หลังการสังเกต ซึ่งจัดขั้นเพ่ืออภิปรายผลการวิเคราะห์การสังเกต และถ้าจําเป็นก็อาจต้องจัดทําแผน
เพ่ือพัฒนาการสอนด้วย 
 กิจกรรมลําดับแรกที่ต้องทําคือ เชิญผู้เข้ารับการฝึกเข้าพบ เพ่ือรับทราบข้อสังเกตจากบันทึก
และสิ่งที่ประทับใจจาการสังเกต เพ่ือสะท้อนให้ผู้เข้ารับการฝึกเห็นว่าผู้นิเทศเห็นอะไรบ้าง จากนั้นผู้
นิเทศก็จะดําเนินการตามวิธีการที่เลือกไว้ (แบบเสนอแนะและให้ข้อมูล แบบร่วมคิดร่วมทํา หรือแบบ
ไม่สั่งการ) ความรับผิดชอบในการพัฒนาแผนอนาคตอาจขึ้นอยู่กับผู้นิเทศเอง หรือร่วมกันระหว่างผู้
นิเทศและผู้รับการนิเทศ หรือเป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการฝึก การพูดคุยจบลงด้วยแผนเพ่ือการพัฒนา
ต่อไป ศน.2 (แสดงให้เห็นฟอร์มดังกล่าวและแบบฟอร์มอ่ืนจากเทคนิคการสังเกตการสอน)  

(ฟอร์ม ศน. 1) 
ตารางท าการส าหรับวิเคราะห์และตีความข้อมูล 

จากการสังเกตการสอน  
 
การวิเคราะห ์: เขียนข้อค้นพบสําคัญจากการสังเกตการสอน เขียนเฉพาะสิ่งที่นําไปใช้ได้โดยตรงจาก 
 การสังเกตของเรา 

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

การตีความ : เขียนสิ่งที่เราเช่ือว่าใช้การได้และใช้การไม่ได้จากข้อค้นพบสําคัญๆ 
1. ................................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................................. 
3. ................................................................................................................................................. 
4. ................................................................................................................................................. 
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 ขั้นที่ 5 การติชมขั้นตอนทั้ง 4 ข้ันตอนที่ผ่านมา  

เป็นช่วงเวลาสําหรับทบทวนรูปแบบและกระบวนการ ตั้งแต่การพูดคุยก่อนเข้าสังเกตจนถึง
การพูดคุยหลังสังเกตว่าน่าพอใจแล้ว หรือจําเป็นต้องทบทวนก่อนดําเนินการอีกครั้งหนึ่ง อาจจัดการติ
ชมไว้ในช่วงสุดท้ายของการพูดคุยหลังการสังเกต หรือแยกพูดคุยในวันต่อมา หรือโอกาสหน้า โดยไม่
จําเป็นต้องเป็นทางการ แต่อาจเป็นการอภิปรายพอสังเขปซึ่งประกอบด้วยคําถามดังนี้ อะไรคือจุดเด่น
และจุดด้อยในการด าเนินการ ควรเสนอแนะให้เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง  การติชมมีคุณค่าทั้งทางด้าน
สัญลักษณ์และทางปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่าผู้นิเทศมีส่วนในความพยายามพัฒนาเช่นเดียวกับผู้รับการ
นิเทศ นอกจากนั้นขอคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกยังให้โอกาสผู้นิเทศได้ตัดสินใจว่ากิจกรรมใดบ้างที่จะ
ทําต่อไป ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือจะได้ทํางานร่วมกับผู้เข้ารับการฝึกอีกในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  

 โดยสรุปโครงสร้างเทคนิคการนิเทศแบบคลินิกอธิบายง่ายๆ ได้ 5 ขั้นตอนตามลําดับ
ต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 การพูดคุยกับผู้เข้ารับการฝึกก่อนเข้าสังเกตการสอน ขั้นที่ 2 การสังเกตการสอนใน
ชั้นเรียน ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์และตีความการสังเกตและการกําหนดวิธีการพูดคุย ขั้นที่ 4 การ
พูดคุยหลังการสังเกตการสอน ขั้นที่ 5 การติชมขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนที่ผ่านมา 

 

(ฟอร์ม ศน. 2) 
(แบบบันทึกการประชุมหลังสังเกตการสอน) 

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

เวลา : .................................................................... 
ครูผู้รับการนิเทศ.................................................... 
ผู้นิเทศแบบคลินิก................................................. 
 
จุดประสงค์ที่ต้องดําเนินการ :  
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
กิจกรรมที่ต้องดําเนินการเพื่อบรรลุจุดประสงค์/ข้อตกลง 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
วัสดุอุปกณ์ที่ต้องใช้ 

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

 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
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เรื่องท่ี 1.4 เทคนิคการนิเทศแบบวิจัยชั้นเรียน 
 
การวิจัยเชิงปฏิบัติในชั้นเรียนหรือกลุ่มศึกษาในโรงเรียนสามารถจัดทําให้เหมาะสมกับความ

ต้องการหรือเรื่องอ่ืนๆ ของโรงเรียนนอกจากการนิเทศแบบคลินิก แบบผู้ชี้นําแบบที่ เลี้ยงรูปแบบขง
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนหรือกลุ่มศึกษาเช่นนี้อาจปรับจากรูปแบบภายนอกหรือพัฒนาภายใน
โรงเรียนก็ได้ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยผู้เข้ารับการฝึกทุกคนจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีส่วนเข้า
ร่วมในการศึกษาตลอดศึกษานิเทศก์จากเขตพ้ืนที่ฯ อาจเข้าชั้นสอนแทนหรือเยี่ยมชั้นเป็นบางโอกาส 
เพ่ือผู้เข้ารับการฝึกที่จะได้มีโอกาสและบันทึกผลคะแนนกันใน 1 คาบ นอกจากช่วยผ่อนแรงผู้เข้ารับ
การฝึกแล้วยังแสดงให้เห็นว่าสนับสนุนการแนะนําเต็มที่ อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกมีเวลา
ว่างมากขึ้นคือการใช้วีดีทัศน์ การบรรยาย การสอนกลุ่มใหญ่ เพ่ือที่ผู้เข้ารับการฝึกคนเดียวจะสอนได้ 
2 ห้อง การกําหนดเวลาเพ่ือให้สามารถใช้วิธีเพ่ือนแนะเพ่ือนศึกษานิเทศก์แนะนําทีมวิจัยได้นั้น ควร
วางแผนล่วงหน้าโดยหัวหน้าฝ่ายวิชาการร่วมกับผู้เข้ารับการฝึก ทํางานหนักมากนัก 
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เทคนิคการนิเทศแบบวิจัยชั้นเรียน 
 

ผังมโนทัศน์เทคนิคการนิเทศแบบทีมวิจัยในชั้นเรียน 
(Classroom Action Research Network Team) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 

ปฏิบัติการภาคสนามเก็บ
รวบรวมข้อมูลศึกษาวิจัย

สังเกตการสอน 

Study Groups 
Supervision 
- ทีมวิจัย 

- ศึกษานิเทศก์ 
และครูนักวิจัย 

- หัวหน้าคณะวิจัย
เครือข่ายการ
วิจัยระดับ
โรงเรียน 

- หัวหน้ากลุ่ม – 
ผู้ร่วมงาน 

 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 าหมายการนิเทศ
เชิงปฏิบัติการครบ
วงจร 
- พัฒนาศักยภาพ

ครู นักวิจัย 
- แก้ไขปัญหาชั้น

เรียนอย่างเป็น
ระบบ 

- พัฒนา
สมรรถภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

- สร้างเสริม
สมรรถภาพ 

 

ข้ันที่ 1 

- ข้ันระบุปัญหา 
- รวบรวมข้อมูล 
- ศึกษาบริบท 
- เหตุผลความ

ต้องการ 
- ร่วมกัน 
 

 
การจัดการกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกเพราะการนิเทศเป็นกลุ่มมุ่งเน้นความมีมาตรฐาน ในวงการ

ศึกษาไม่มีกฎตายตัวที่สามารถนํามาใช้ได้ทันที โดยปกติแล้วผู้เข้ารับการฝึกควรจับคู่กันเองเพ่ือให้
ทํางานได้สะดวก และไม่จําเป็นต้องมีความสามารถและประสบการณ์เท่ากัน อาจจัดผู้เข้ารับการฝึกที่
มีประสบการณ์เข้าคู่กับผู้เข้ารับการฝึกใหม่ ผู้เข้ารับการฝึกที่มีความสามารถกับผู้เข้ารับการฝึกระดับ
ปานกลาง หรือผู้เข้ารับการฝึกระดับปานกลางกับผู้เข้ารับการฝึกที่กําลังไต่เต้าเรียนรู้ สมาชิกในกลุ่ม
ควรมีความเข้าใจและสะดวกใจเบื้องต้น จึงไม่ควรจัดผู้เข้ารับการฝึกท่ีมีความคิดเหมือนกันหรือต่างกัน
มากเกินไปเข้าคู่กัน เป้าหมายคือการจับคู่ที่มีความแตกกันแต่ยังสามารถทํางานร่วมกันได้ 

ในหลายโรงเรียน ผู้เข้ารับการฝึกบางคนเสนอชื่อผู้เข้ารับการฝึกที่จะทํางานร่วมกันได้ต่อผู้
อํานวยความสะดวกหรือหัวหน้า ซึ่งจะจัดทีมให้เหมาะสมกับความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย วิธีการนี้จึง
ใช้ได้ผลดีที่สุด วิธีการในอุดมคติคือ ควรจับคู่ผู้เข้ารับการฝึกโดยยึดหลักความสามารถด้านพุทธิพิสัย 
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(Cognitive growth) เช่น ผู้เข้ารับการฝึกท่ีมีประสบการณ์สูงเรื่องการจัดการชั้นเรียนจับคู่กับผู้เข้ารับ
การฝึกที่มีประสบการณ์ในการประเมินผลนักเรียน ผู้เข้ารับการฝึกวิจัยแต่ละคนควรมีทักษะด้านพุทธ
พิสัย ในด้านที่อีกฝ่ายหนึ่งขาด การสร้างทีมมีการเลือกระหว่างวิธีในอุดมคติซึ่งจับคู่โดยยึดหลักพุทธิ
พิสัย หรือจับคู่แบบสะดวกโดยยึดหลักความต้องการความอุ่นใจเมื่อเริ่มโปรแกรมใหม่ การจับคู่ที่เข้า
ได้จะดีที่สุดเมื่อเริ่มโปรแกรม และหลังจากผู้เข้ารับการฝึกคุ้นเคยกับวิธีเพ่ือนแนะเพ่ือนแล้ว ผู้อํานวย
ความสะดวกก็จะจัดทีมใหม่โดยจับคู่แบบพุทธพิสัยเพ่ิมข้ึน 

องค์ประกอบที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของโปรแกรมเพ่ือนแนะเพ่ือนทีมวิจัย คือ การสังเกต
ความก้าวหน้าของกลุ่มอย่างใกล้ชิดหัวหน้ากลุ่มควนเป็นวิทยากรให้แก่ทีมงานได้เช่น ในการประชุม
เตรียมการ เมื่อตกลงกันแล้วว่าจะสังเกตการณ์สอนของผู้เข้ารับการฝึกตรงจุดใดนวัตกรรมการวิจัยมี
อะไรบกพร่อง แต่พอถึงเวลาจริงอาจพลาด การสังเกตในบางจุด โปรแกรมการฝึกอบรมจะตอบปัญหา
ดังกล่าวได้ แต่การปฐมนิเทศไม่สามารถครอบคลุมความต้องการทั้งหมดได้ ผู้นําในการวิจัยต้องสังเกต
ความต้องการของกลุ่ม ตอบปัญหา จัดหาแหล่งค้นคว้า และให้ความช่วยเหลือเมื่อจําเป็น 
ศึกษานิเทศก์เขตพ้ืนที่ฯ ร่วมออกแบบและฝังตัว ณ โรงเรียนเป้าหมายเป็นวันหรือสัปดาห์ 

อย่างไรก็ตาม ระบบการเฝ้าสังเกตอย่างละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลไม่ใช่
สิ่งจําเป็นผู้นําหรือผู้อํานวยความสะดวกอาจตรวจสอบกับกลุ่มเพ่ือนแนะเพ่ือนวิจัยทุก 2 -3 สัปดาห์ 
ในการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ล่ะครั้ง ผู้นําอาจให้แต่ละกลุ่มเขียนบันทึกความก้าวหน้าของกลุ่ม 
ผู้อํานวยความสะดวกหรือหัวหน้าควรแน่ใจว่ากระบวนการวิจัยปฏิบัติการของเราดําเนินไปอย่างเป็น
ระบบมีขั้นตอนของเรา ตามเค้าโครงการวิจัยปฏิบัติการและวิธีการหรือเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
สังเกตการสอนเมื่อใช้นวัตกรรมการวิจัยซึ่งจัดไว้เป็นหมวดหมู่ภายในห้องสมุดมีปริมาณเพียงพอให้ผู้
เข้ารับการฝึกนําไปใช้โดยมุ่งเน้นไปท่ีการเรียนการสอนเป็นสิ่งแรก และปรับให้กับการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนของผู้เข้ารับการฝึกมีการพัฒนาคุณภาพ การประชุม การวางแผนปฏิบัติการวิจัยของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ หรือการกําหนดเวลาในแผนงานของกลุ่ม ต้องแยกออกจากกันเพ่ือทําสิ่งต่อไปนี้ให้
สมบูรณ์ 

1. ทบทวนเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย จุดประสงค์ ที่มีร่วมกัน 
2. กําหนดหัวข้อวิจัยเพ่ือศึกษาเป้าหมายการเรียนรู้ของนักเรียน (โดยผ่านการอ่าน การ

วางแผนหลักสูตรร่วมกัน การเข้าร่วมสัมมนาหรือการประชุม ถ่ายทําวิดีทัศน์สภาพชั้นเรียนของตนเอง
หรือชั้นเรียนผู้อื่น) 

3. วางแผนปฏิบัติการในชั้นเรียนของตนเอง กําหนดการเปลี่ยนแปลง การสอน การ
ประเมิน และกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน โดยคํานึงถึงทรัพยากรที่ต้องใช้ หรือการช่วยเหลือจาก
สมาชิกของกลุ่มศึกษาอ่ืนๆ 

4. รวบรวมข้อมูลการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือตัดสินว่ามีความก้าวหน้าเพียงใด 
5. จัดทํารายงานความก้าวหน้าของแต่ละคน จากงานเดี่ยวไปสู่งานกลุ่มศึกษา และทั้ง

โรงเรียนเป็นภาพรวม 
6. การสนทนากลุ่มวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group) เพ่ือวิเคราะห์ วิพากษ์ ยืนยัน 

ใคร่ครวญ ผลการศึกษา 
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วิธีอ่ืนที่จะสร้างกลุ่มศึกษาให้เหมาะสมกับโรงเรียน คือ การให้ผู้เข้ารับการฝึกในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ กําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ความคาดหวังรายปี/มาตราบานช่วงชั้น
ปัญหาสําคัญท่ีต้องการแก้ไขหรือพัฒนา ฯลฯ และจัดกลุ่มผู้มีเป้าหมายการเรียนรู้คล้ายคลึงกันทํางาน
ร่วมกัน หลังจากนั้นกําหนดการเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติการวิจัย และกระบวนการไตร่ตรองที่เป็น
แบบเดียวกัน 

ทั้ง 2 กรณีดังกล่าว กลุ่มศึกษาต้องมุ่งเน้นความสนใจไปในด้านการปรับปรุงสู่การเรียนรู้ในชั้น
เรียนของตนและติดตามผล (หรือขยายผล) การวิจัยอย่างกว้างๆ โดยมีลําดับการดําเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นระบุปัญหารวบรวมข้อมูล 
- อะไรคือเป้าหมายการเรียนรู้สูงสุดสิ่งแรกของนักเรียน 
- เรารู้ได้อย่างไรว่าการแสดงออกของนักเรียนสัมพันธ์กับเป้าหมายที่ตั้งไว้เพียงใด 
- เราใช้อะไรเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียนในขณะนี้ เพ่ือไป

เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้ในภายหลัง(หมายรวมการกําหนดปัญหา การกําหนด
วัตถุประสงค์การวิจัย 

2. ขั้นวางแผนและนําแผนไปปฏิบัติ 
- การเปลี่ยนแปลงใดที่เราต้องการให้เกิดข้ึนในชั้นเรียน 
- เราอยากให้เพ่ือนช่วยอะไรบ้าง 
- วันเริ่มและวันครบกําหนดที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในการเรียนการสอน 

3. ขั้นไตร่ตรองและการประเมิน 
- หลังจากการปฏิบัติตามแผนได้ระยะหนึ่ ง ข้อมูลใดที่จะรวบรวมเพ่ือกําหนด

ความก้าวหน้าหรือความบกพร่องและนําไปใช้เป็นวงจรวิจัยครั้งต่อไป 
- เราจะปรับปรุงกระบวนการทํางานวิจับคราวหน้าอย่างไร 

ควรแยกระบุประเด็นปัญหาออกจากการวางแผนและการนําไปใช้กลุ่มต้องมีความชัดเจนเรื่อง
ของการเรียนการสอนว่าสิ่งใดควรมาก่อน และต้องเข้าใจข้อมูลพ้ืนฐานก่อนลงมือปฏิบัติ ข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือมักใช้ความรู้สึกในการจัดอันดับความสําคัญ (อย่างที่
เรียกว่าใช้หัวใจในการประเมิน “ใจฉันคิดว่าเราต้องทําเรื่องเหล่านี้ให้ดีขึ้น”) เพ่ือให้ประสิทธิภาพ ทีม
วิจัยเชิงปฏิบัติการแต่ละทีมต้องมีข้อมูลมาสนับสนุนในจุดที่มุ่งปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและสัมฤทธิ์ผล 
เช่น การเขียน การอ่าน การแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ วินัยและมารยาท ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
และอ่ืนๆ จากนั้นผู้เข้ารับการฝึกจึงพัฒนาแผนปฏิบัติการรวมทั้งหาทางช่วยเพ่ือน และรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับสมรรถนะของนักเรียนซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

สรุป  

บทสรุปในโครงสร้างการนิเทศที่กล่าวมา สิ่งสําคัญในการทํางานคือการวางโครงสร้างที่
เป็นมิตร (กัลยาณมิตร) กับผู้รับการนิเทศ มีเวลาทรัพยากรเป็นสนับสนุน สอดคล้องกับ 
จุดมุ่งหมายและระดับความจําเป็นของโรงเรียน โครงสร้างเหล่านี้อาจประกอบด้วยการปฏิสัมพันธ์
แบบบุคคลต่อบุคคล (การนิเทศแบบคลินิกหรือเพ่ือนแนะเพ่ือน) หรือปฏิสัมพันธ์แบบกลุ่ม (ทีม
วิจัยเชิงปฏิบัติการหรือกลุ่มศึกษา) หรือทั้งสองแบบ (เพ่ือนผู้ชื่นชม) โครงสร้างปฏิสัมพันธ์ ทาง
วิชาชีพต้องกําหนดจุดสนใจว่าจะสังเกตอะไรแล้วเรียนรู้ร่วมกันทั้งการสอนและการเรียนของ
นักเรียน 
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 เรื่องท่ี 1.5 การนิเทศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สื่อ/เครื่องมือ
นิเทศแบบประเมินแผนการเรียนรู้ 
 

แบบประเมินการจัดแผนการจัดการเรียนรู้และหน่วยการจัดการเรียนรู้ 
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้…………….…..ชื่อหน่วยการเรียนรู้เรื่อง………………….. 
  ชั้น……….……….เวลา…………………ผู้เข้ารับการฝึกผู้สอน……….……………… 
  ค าชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชื่อที่ตรงกับความเห็นของท่าน 
 4 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด  3 หมายถึง เหมาะสมมาก 
 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย   1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 
 

รายการ 
ความเหมาะสม 

4 3 2 1 
1.ชื่อหน่วยฯกะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ น่าสนใจ     
2.มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดมีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม     
3.ความสอดคล้องของสาระสําคัญ กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     
4.ความครอบคลุมของสาระสําคัญกับตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยฯ     
5.ความเหมาะสมของจํานวนชั่วโมง     
6.ความครบถ้วนของสาระการเรียนรู้กับตัวชี้วัด     
7.ความครบถ้วนของทักษะ/กระบวนการกับตัวชี้วัด     
8.ความครบถ้วนของคุณลักษณะกับตัวชี้วัด     
9.ความเหมาะสมของผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงานเพื่อการประเมินผลการ
เรียนรู้ รวบยอดของหน่วยฯ 

    

10.กิจกรรมการเรียนรู้ สามารถทําให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้ ทักษะ/
กระบวนการและคุณลักษณะ ครบตามตัวชี้วัดของหน่วยฯ และเน้น
สมรรถนะสําคัญที่หลักสูตรแกนกลางฯกําหนด 

    

11.ความเหมาะสมของสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้     
12.ความเหมาะสมของวิธีการวัด และประเมินผลการเรียนรู้     
13.ความเหมาะสมของเครื่องมือวัด และประเมินผลการเรียนรู้     
14.ความเหมาะสมของเกณฑ์การวัด และประเมินผลการเรียนรู้     
15.หน่วยการเรียนรู้สามารถนําไปจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เข้ารับการฝึกได้จริง     
รวมคะแนน/สรุปผลการประเมิน     
หรือ คะแนนเฉลี่ย     
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของหน่วยการเรียนรู้ 
 
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
ผู้สอนจึงนําไปจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึก เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้ความสามารถตามที่
หลักสูตรสถานศึกษากําหนดและมีคุณภาพตามที่ สพท. ได้มุ่งหมายไว้ 
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เรื่องท่ี 1.6 บทความ COACHING SUPERVISION 
 
บทความ COACHING SUPERVISION 

การนิเทศ หรือการนิเทศการศึกษา เป็นการดําเนินการโดยผู้มีประสบการณ์ในการใช้
กระบวนการหรือวิธีการต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือ อํานวยการ กํากับ ดูแล เพ่ือคุณผู้เข้ารับการ
ฝึกสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถได้ตามเป้าหมาย ขององค์กร เป็นโครงสร้างใหญ่ที่มีกลไกล
และเทคนิคท่ีเหลากหลาย ซึ่งล้วนอยู่ในกระบวนการนิเทศการศึกษาท้ังสิ้น 
 การเป็นพี่เลี้ยง ให้คําปรึกษา เป็นวิธีการที่ผู้ที่มีประสบการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่าให้ได้รับการพัฒนาทั้งเรื่องวิชาชีพและการดําเนินชีวิตให้พัฒนาไปสู่เป้าหมายที่
ได้วางไว้ร่วมกัน  
 การฝึกอบรม เป็นวิธีการให้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักสูตรและวิธีการในการ
ดําเนินการเฉพาะให้ได้ผลตามมาตรฐานที่วางไว้ 
 การชี้แนะ เป็นวิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพการทํางานของคุณผู้เข้ารับการฝึก โดยเน้นไป
ที่การทํางานให้ได้ตามเป้าหมายของงานนั้น หรือการช่วยให้สามารถนําความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่และ/
หรือได้รับการฝึกอบรมมาไปสู่การปฏิบัติได้ 
 บทบาทการนิเทศและการเป็นพี่เลี้ยง มีลักษณะเป็นบทบาทใหญ่หรือทั่วไป มีบทบาทย่อย
ซ้อนอยู่มากมาย ได้แก่ การประสานกับกลุ่มบุคคลเพ่ือมาช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอนของคุณผู้
เข้ารับการฝึก ประสานผู้บริหารในเรื่องนโยบาย การอํานวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ และการวาง
ระบบการทํางานร่วมกัน 
 บทบาทการฝึกอบรมและการชี้แนะ มีลักษณะเป็นบทบาทย่อยหรือเฉพาะของการนิเทศ
และการเป็นพ่ีเลี้ยง เป็นบทบาทที่ทํางานในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้เข้ารับการฝึก
โดยตรง 
 บทบาทการนิเทศและการฝึกอบรม เป็นการทํางานที่เน้นมาตรฐานของงานนั้น กล่าวคือมี
มาตรฐานและตัวชี้วัดไว้ แล้วดําเนินการพัฒนาให้เกิดผลตามมาตรฐานนั้น แต่ในมิติของการนิเทศและ
การฝึกอบรมนั้นเน้นไปที่การช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่นิเทศหรืออบรมเป็น
หลัก และเป็นบทบาทท่ีใช้กับคุณผู้เข้ารับการฝึก กลุ่มใหญ่หรือมีจํานวนมาก 
 บทบาทการเป็นพี่เลี้ยงและการชี้แนะ เป็นการทํางานที่เน้นตามศักยภาพหรือความสามารถ
ของบุคคล เป็นการช่วยให้คุณผู้เข้ารับการฝึกนําความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่หรือที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ไปปฏิบัติให้เกิดผล ดังนั้นจึงใช้ในการพัฒนากลุ่มคนจํานวนน้อยอย่างเข้มข้น ตามประกบการทํางาน
อย่างใกล้ชิด เช่น สังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน พิจารณาผลงานนักเรียนร่วมกันกับผู้เข้ารับการฝึกเป็น
การพัฒนาในบริบทการทํางานในโรงเรียน 
 บทบาททั้งหมดมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กัน การพัฒนาผู้เข้ารับการฝึก  จําเป็นต้องอาศัย
บทบาทต่างๆ ในจังหวะที่เหมาะสมมาใช้อย่างผสมผสานกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ การช่วยให้
เกิดผลในการปฏิบัติในชั้นเรียนที่ยั่งยืนได้ ตัวอย่างเช่น: 
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 เมื่อพบว่าอุปสรรคที่ทําให้การสอนกระบวนการคิด เกิดจากนักเรียนมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
อนามัยทําให้คิดไม่ได้ดี ก็ใช้บทบาทการนิเทศ ประสานผู้ที่เกี่ ยวข้องมาใช้ความช่วยเหลือหาทาง
แก้ปัญหา 
 ในการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการสอนกระบวนการคิดให้แก่ผู้เข้ารับการ
ฝึก ต้องใช้บทบาทในการออกแบบการจัดการฝึกอบรมที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการสอนกระบวนการคิด 
 เมื่อผู้เข้ารับการฝึกกลับไปที่โรงเรียนเพ่ือนําความรู้ใหม่ที่ได้ไปจัดการเรียนการสอน ก็ต้อง
อาศัยบทบาทการชี้แนะที่ไปช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกเชื่อมโยงความรู้ใหม่ที่ได้ไปสู่การเรียนการสอนของ
ตนเองให้ได ้
 ต่อมาเมื่อดําเนินการชี้แนะไปสักระยะ พบว่าผู้เข้ารับการฝึกยังขาดความรู้ความเข้าใจที่
จําเป็นที่ทําให้การสอนกระบวนการคิดยังไม่ดีนัก เช่น มีปัญหาเรื่องการใช้คําถามกระตุ้นคิด เรื่องการ
ใช้เครื่องมือส่งเสริมการคิด (Thinking tools) ก็อาจมีการจัดอบรมในเรื่องเฉพาะเพ่ิมเติมแล้วตามไป
ชี้แนะต่อ จึงเป็นวงจรที่ต่อเนื่องสลับกันไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ : บทบาทโยงสัมพันธ์ที่ขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งมั่นใจสู่เป้าหมายการพัฒนา 
 

ด้วยเหตุที่ภาษาท่ีใช้ในภาษาอังกฤษว่า Train แปลว่า รถไฟ และ Coach แปลว่า รถม้า เลย
พูดกันว่าการพาผู้เข้ารับการฝึกไปสู่จุดหมายที่วางไว้ต้องใช้พาหนะหลายอย่างที่สําคัญคือ รถไฟ กับรถ
ม้า ต้องพานั่งรถไฟ แล้วต่อรถม้าอยู่หลายเที่ยวจึงจะถึงเป้าหมายที่ต้องการ และมีข้อเตือนใจว่าการใช้
พาหนะอย่างเดียว วิธีการเดียวไปถึงเป้าหมายได้ยาก 
 นอกจากวิธีการและบทบาทดังกล่าวแล้ว เรื่องของทิศทางหรือเป้าหมายอันเป็นดวงดาว ใน
การพัฒนาก็มีความสําคัญไม่แพ้กัน ต้องมีความชัดเจน ท้าทายแต่ไปถึงได้ ทุกคนต่างพร้อมกันและฟัน
ฝ่าอุปสรรคร่วมกันถึงเป้าหมายด้วยกัน 
 
ยุทธวิธีการชี้แนะ (Coaching Approach) 
 ให้ลองนึกถึงว่าเวลาจะเดินทางไปที่ใด หากไม่ไกลจนเกินไปนักเราก็สามารถเดินไปได้เอง แต่
หากระยะทางไกลการเดินก็ดูเป็นเรื่องยุ่งยากลําบาก จึงจําเป็นต้องหาพาหนะมาช่วยให้สะดวกสบาย
ขึ้น ในลักษณะเดียวกันนี้เอง โลกของการทํางาน งานบางอย่างที่ไม่ซับซ้อนนัก บุคคลก็สามารถปฏิบัติ
จนสําเร็จได้ด้วยตนเอง แต่หากเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะความสามารถขั้นสูงก็ยิ่งต้องมีวิธีการเ ข้ามา
ช่วยเหลือมากยิ่งขึ้น และงานการสอนก็ถือเป็นงานที่ซับซ้อนที่สุดอาชีพหนึ่ง จึงจําเป็นต้องอาศัยการ
ชี้แนะมากเป็นทวีคูณ 

การฝึกอบรม 
(Training) 

การชี้แนะ 
(Coaching) 

การฝึกอบรม 
(Training) 

ความสามารถ
ในการทํางาน 

การให้ความรูห้รือ 

ทักษะในการทํางาน 

การทํางาน 

ในสภาพการณ์จริง 

การไปสู่เป้าหมาย 

ที่ต้องการ 
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COACHING TECHNIQUE 
ความหมาย (Definition) 
 มีคนแปล คําว่า Coaching เป็นภาษาไทยหลายคํา บางคนใช้ทับศัพท์ไปเลยก็มี แต่ผู้เขียน
ชอบคําท่ีง่ายอย่าง “การชี้แนะ” เพราะการชี้เป็นการบอกทิศทางให้ การแนะก็เป็นการเสนอแนวทาง
ให้เดินไปสู่ทิศนั้น ส่วนการจะเดินไปทิศนั้นหรือจะเลือกเดินอย่างใดก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกของ
ผู้รับการชี้แนะเป็นหลัก 
 การชี้แนะ คือ วิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพการทํางานของบุคคลโดยเน้นไปที่ การทํางาน
ให้ได้ตามเป้าหมายของงานนั้น หรือ การช่วยให้สามารถนําความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่และ/หรือได้รับ
การฝึกอบรมมาไปสู่การปฏิบัติได้ 
 
จากความหมายของการชี้แนะที่ได้ประมวลมา อาจสรุปได้ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. มีลักษณะเป็นกระบวนการ คือประกอบด้วยวิธีการหรือเทคนิคต่างๆ ที่วางแผนไว้อย่างดี 
ดําเนินการตามข้ันตอนจนกระทั่วบรรลุเป้าหมาย 
 2. มีเป้าหมายที่ต้องการ ไปให้ถึง 3 ประการ คือ 
 2.1 การแก้ปัญหาในการทํางาน 
 2.2 พัฒนาความรู้ทักษะหรือความสามารถในการทํางาน 
 2.3 การประยุกต์ใช้ทักษะหรือความรู้ในการทํางาน 
 3. มีลักษณะปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้ชี้แนะกับผู้รับการชี้แนะ คือเป็นกลุ่มเล็กหรือรายบุคคล 
(One-on-one relationship and personal support) และใช้เวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 4. มีหลักการพ้ืนฐานในการทํางาน ได้แก่ 

4.1 การเรียนรู้ร่วมกัน (Co-construction) คือไม่มีใครรู้มากกว่าใคร จึงต้องเรียนไป
พร้อมกัน 

4.2 การให้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
4.3 การเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) เป็นการช่วยค้นหาพลังในตัวบุคคล เมื่อค้น

เจอก็คือพลังนั้นให้เขาไป 
 5. เป็นกระบวนการที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ กล่าวคือ ในการพัฒนาวิชาชีพต้อง
มีความสัมพันธ์กับวิธีการพัฒนาอื่นๆ ลําพังการชี้แนะอย่างเดียวไม่อาจทําให้การดําเนินงานสําเร็จได้ 
 
ความส าคัญของการชี้แนะ (Coaching Significant) 
 กระบวนการ วิธีการในการพัฒนาในการพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกประจําการนั้นมีหลากหลาย
มาก ซึ่งต่างมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการสอนของผู้เข้ารับการฝึกแตกต่างกันไป วิธีการที่ถือว่า
มีประสิทธิภาพและช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกได้พัฒนาการสอนได้อย่างยั่งยืนวิธีหนึ่ง คือการชี้แนะ 
เนื่องจากสามารถทําให้ผู้เข้ารับการฝึกเกิดความรู้  ทักษะและสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายปลายที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้นดังตาราง 
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ประเภทของการพัฒนาวิชาชีพ 
(Continuoting development components) 

ระดับของผลกระทบที่เกิดขึน้ 

ความ
ตระหนัก 

ความรู้
ความ
เข้าใจ 

ทักษะ 
การ

น าไปใช้ 

การให้ศึกษาค้นคว้า การอ่าน หรอืการฟังบรรยาย     
การให้เห็นแบบอย่างและการไดส้งัเกต     
การปฏิบัติงานท่ีด ี     
การให้ฝึกปฏบิัติในสถานการณจ์ําลองและมเีพื่อนผู้เข้ารับการฝึก
ให้ข้อมูลป้อนกลับ 

    

การรับการชี้แนะการสอนในช้ันเรยีนเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การสอน 

    

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

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

วิธีการที่ใช้ในการพัฒนา 
บุคลากร 

ระดับความรู้ในระยะสั้น 
(know level or short term) 

ระดับของความรู้ในระยะยาว 
(application level long term) 

ให้ความรู้เชิงทฤษฎี (Theory) 20% 5% 
การสาธติ (Demonstration) 35% 10% 
การเป็นแบบอย่างและแนะนําวิธี
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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หลักการของการชี้แนะ (Coaching Principles) 8 ประการสําคัญ ดังแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
1. การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ (Trust and rapport) 

 การชี้แนะเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชี้แนะกับผู้เข้ารับการฝึกรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เข้า
รับการฝึก ความเชื่อถือและความไว้วางใจของผู้เข้ารับการฝึกที่มีต่อผู้ชี้แนะมีส่วนสําคัญที่ทําให้การ
ดําเนินการชี้แนะเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

2. การเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) 
 การชี้แนะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกได้ค้นพบพลัง หรือวิธีการทํางานของ
ตนเองเป็นวิธีการที่ทําให้เกิดความยั่งยืนและผู้เข้ารับการฝึกสามารถพ่ึงพาความสามารถของตนเองได้ 
เป้าหมายปลายทางของการชี้แนะ คือ การทําให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้
ด้วยตนเอง สามารถกํากับตนเอง (Self-director) ได้ ในระยะแรกที่ผู้เข้ารับการฝึกยังไม่สามารถทํา
ด้วยตนเองได้เพราะยังขาดเครื่องมือ ขาดวิธีการคิดและกระบวนการทํางาน ผู้ชี้แนะจึงเข้าไป
ช่วยเหลือในระยะแรก จนกระทั่งผู้เข้ารับการฝึกได้พบว่าตนเองสามารถทําได้ด้วยตนเอง เป็นช่วย
ค้นหาพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวผู้เข้ารับการฝึกออกมา แล้วผู้ชี้แนะก็คือ พลังนั้นให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกไปให้ผู้
เข้ารับการฝึกได้ใช้พลังนั้นในการพัฒนางานของตนเองต่อไป 
 

การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ 
(Trust and rapport) 

การทบทวนและสะท้อนผลการทํางาน 
(After action review and Reflection) 

การชี้แนะที่นาํไปใช้ได้จริง 
(Work on real content) 

การชี้แนะในบริบทโรงเรียน 
(Onsite coaching) 

การมีเป้าหมายและจุดเน้นร่วมกัน 
(Focusing) 

การเสริมพลังอํานาจ 
(Empowerment) 

การทํางานอย่างเป็นระบบ 
(Systematic Approach) 

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(On -going development) 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 
 

Coaching 
Supervision 
Technique 
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3. การท างานอย่างเป็นระบบ (Systematic approach) 
 การดําเนินการชี้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนของกระบวนการที่ชัดเจน ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกได้
จัดระบบการคิด การทํางาน สามารถเรียนรู้และพัฒนางานได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากการชี้แนะเป็น
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพที่ต่อเนื่อง ในระยะแรกผู้เข้ารับการฝึกอาจไม่คุ้นเคยกับวิธการเหล่านี้มาก
นัก ทําให้ผู้ชี้แนะจําเป็นต้องออกแบบกระบวนการอย่างเป็นระบบ ที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกได้เรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง 

4. การพัฒนาที่ต่อเนื่อง (On-going development) 
 การชี้แนะเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาการเรียนการสอนได้ ใช้เวลานานในการทําความ
เข้าใจและฝึกปฏิบัติให้เกิดเผลตามเป้าหมาย การดําเนินการชี้แนะจึงเป็นการพัฒนาที่มีความต่อเนื่อง
ยาวนาน ตราบเท่าที่มีความรู้ใหม่ทางการสอนเกิดขึ้นมากมาย และมีประเด็นทางการสอนที่ต้องทํา
ความเข้าใจและนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การดําเนินการชี้แนะก็ยังคงดําเนินการคู่ขนานไป
กับการจัดการเรียนการสอน จนดูเหมือนเป็นงานที่ไม่อาจเร่งร้อนให้เกิดผลในเวลาอันสั้นได้  จึงเป็น
งานที่ต้องค่อยเป็นค่อยไป 

5. การชี้แนะแบบมีเป าหมายหรือจุดเน้นร่วมกัน (Focusing) 
 ในโลกของการพัฒนาบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้นั้น มีเรื่องราวที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา
มากมายหลายจุด ดังนั้นหลักวิชาการพ่ีเลี้ยงจึงต้องตกลงร่วมกันกับ
คุณผู้เข้ารับการฝึกว่าเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการให้เกิด คืออะไร 
แล้วร่วมกันวางแผน วางเป้าหมายย่อยๆ เพ่ือไปสู่จุดหมายนั้น 
กล่าวคือ การกําหนดประเด็นชี้แนะร่วมกัน การกําหนดบทบาทใคร
คือผู้ชี้แนะใคร 

6. การชี้แนะในบริบทในโรงเรียน (Onsite coaching) 
 การปฏิบัติการชี้แนะมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถนําความรู้ ทักษะการ
สอนที่มีอยู่ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ดีเกิดขึ้นในสภาพการ
ทํางานจริง การดําเนินการชี้แนะจึงควรเกิดขึ้นในการทํางานในบริบทของโรงเรียนการดําเนินการ
ชี้แนะ เป็นการทํางานเชิงลึก เข้มข้น เป็นการช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกเคลื่อนจากความรู้ความเข้าใจใน
การสอนแบบ ผิวเผิน (Surface approach) ไปสู่การทําความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้น (Deep 
approach) (Moon, 2004) โดยอาศัยกระบวนการลงมือปฏิบัติ ลงมือทํางานการชี้แนะ จึงหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่ต้องเข้าไปทํางานร่วมกับผู้เข้ารับการฝึกในโรงเรียน 

7. การชี้แนะท่ีน าไปใช้ได้จริง (Work on real content) 
 การชี้แนะในประเด็นหรือเนื้อหาสาระที่เป็นรูปธรรม (Being concrete) มีลักษณะเป็น
พฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ ปฏิบัติได้จริง ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การที่ผู้ชี้แนะเป็นบุคคลภายนอกโรงเรียนจึงมีข้อจํากัด
ตรงที่ไม่สามารถอยู่กับผู้เข้ารับการฝึกได้ตลอดเวลา การพบปะผู้เข้ารับการฝึกในแต่ละครั้งจึงมีคุณค่า
มาก ดังนั้น จึงควรใช้เวลาที่มีจํากัดนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด การชี้แนะแต่ละครั้งจึงเน้นไปที่การนํา
ความรู้หรือทักษะไปใช้ได้จริง ได้แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเป็นขั้นตอน ไม่เสียเวลาไปกับการ
อภิปรายหรือพูดคุยกันเชิงทฤษฎี (Kninght, 2004)  
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8. การทบทวนและสะท้อนผลการด าเนินงาน (After action review and reflection) 
 การสะท้อนผลการทํางาน (reflection) เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกได้คิดทบทวนการ
ทํางานที่ผ่านมา สรุปเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป การชี้แนะจึงใช้การสะท้อน
ผลการทํางานนี้เป็นเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู้จนได้อีกชื่อหนึ่งว่า “การชี้แนะแบบมองย้อนสะท้อน
ผลการทํางาน” (Reflective coaching) การ
ชี้แนะช่วยให้บุคคลได้สะท้อนความสามารถของ
ตนเพ่ือหาจุดที่ต้องการความช่วยเหลือ เป็นการ
ช่วยเหลือรายบุคคลในการนําความรู้ไปใช้ในการ
ทํางานและพัฒนาความสามารถของตน ไม่ใช่การ
สอนสิ่ งใหม่ จุดพ้ืนฐานของการชี้แนะอยู่บน
พ้ืนฐานของความรู้หรือทักษะที่มีอยู่แล้ว (เฉลิมชัย 
พันธ์เลิศ,2550; มนตรี ภูม,ี2549; Moon, 2004) 
 
กระบวนการชี้แนะ (Coaching Process) 
 กระบวนการชี้แนะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลได้รู้จักช่วยเหลือตนเอง (Coaching is a 
process of helping people to help themselves) มีนักการศึกษานําเสนอกระบวนการชี้แนะที่
หลากหลาย เนื่องจากการชี้แนะมีกระบวนการเฉพาะ ได้แก่ การชี้แนะทางปัญญา (Cognitive 
coaching) การชี้แนะการสอน (Instructional coaching) เพ่ือนชี้แนะ (Peer coaching) ซึ่งการ
ชี้แนะต่าง ๆ มีรายละเอียดค่อนมากไม่อาจนําเสนอในบทความนี้ได้ท้ังหมด อย่างไรก็ตามกระบวนการ
ชี้แนะโดยทั่วไปมีข้ันตอนของกระบวนการ ดังนี้ 

1. ขั้นก่อนการชี้แนะ (Pre – coaching) 
 ก่อนดําเนินการชี้แนะ มีการตกลงร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นหรือจุดเน้นที่ต้องการชี้แนะ
ร่วมกัน เนื่องจากการดําเนินการชี้แนะเน้นไปที่การเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง เป็นการทํางาน
เชิงลึก (Deep approach) ดังนั้นประเด็นที่ชี้แนะจึงเป็นจุดเล็กๆ แต่เข้มข้น ช่วยให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
แจ่มแจ้ง ช่วยคลี่ปมบางประการให้เกิดผลในการปฏิบัติได้จริง ในกรณีการสอนกระบวนการคิดมี
ประเด็นมากมายที่ต้องช่วยกันขยับขับเคลื่อนไปทีละประเด็น เช่น การใช้คําถามกระตุ้นคิด การใช้
กิจกรรมที่ช่วยให้คิดได้ อย่างหลากหลาย การใช้ผังกราฟฟิก (Graphic organizer) การใช้ผังมโนทัศน์ 
(Mind mapping) มาใช้ในการนําเสนอความคิด การช่วยให้นักเรียนอธิบายกระบวนการคิด
กระบวนการทํางานของตนเอง ซึ่งในประเด็นเหล่านี้ก็ยังมีประเด็นย่อยๆ ที่ซ่อนอยู่มากมาย ทั้งผู้
ชี้แนะและคุณผู้เข้ารับการฝึกแต่ละคนก็ต้องวางแผนร่วมกันว่าในแต่ละครั้งที่ดําเนินการชี้แนะนั้น  จะ
ชี้แนะลงลึกเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ 

2. ขั้นการชี้แนะ (Coaching) 
ในขั้นของการชี้แนะประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 3 ขั้น คือ 
2.1 การศึกษาต้นทุนเดิม เป็นขั้นที่ผู้ชี้แนะพยายามทําความเข้าใจวิธีคิด วิธีการทํางาน

และผลที่เกิดขึ้นจากการทํางานของคุณผู้เข้ารับการฝึกว่าอยู่ในระดับใด เพ่ือเป็นข้อมูลในการต่อยอด
ประสบการณ์ในระดับที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกแต่ละคน ซึ่งในข้ันนี้อาจใช้วิธีการต่างๆ กันไปตาม
สถานการณ์ ได้แก่ 
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(1) การให้ผู้เข้ารับการฝึกบอกเล่า อธิบายวิธีการทํางานและผลที่เกิดข้ึน 
(2) การพิจารณาร่อยรอยการทํางานร่วมกัน เช่น แผนการสอน ชิ้นงานของ

นักเรียน 
(3) การสังเกตการสอนในชั้นเรียน 

2.2 การให้คุณผู้เข้ารับการฝึกประเมินการทํางานของตนเอง เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เข้ารับ
การฝึกได้ทบทวนการทํางานที่ผ่านมาของตนเอง โดยใช้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่ผ่านมา ได้แก่ การ
สอนที่เพ่ิงจบไปแล้ว ชิ้นงานที่นักเรียนเพ่ิงทําเสร็จเมื่อสักครู่มาใช้ประกอบการประเมิน ขั้นตอนนี้เป็น
ขั้นหนึ่งที่พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกไม่ได้ตระหนักรู้ในสิ่งที่ตนเองสอนหรือกระทําลงไปนัก แต่การที่จัดให้มี
โอกาสได้ “นึกย้อนและสะท้อนผลการทํางาน” ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกได้ทบทวนและไตร่ตรองว่า
ตนเองได้ใช้ความรู้ ความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติอย่างไร มีอุปสรรคปัญหาใดเกิดขึ้นบ้าง คําถามที่มักใช้
กันในข้ันนี้มี คําถามหลัก คือ 
 - อะไรที่ทําได้ดี 
 - มีวิธีการอ่ืนอีกหรือไม่/กระทําอย่างเต็มที่หรือยัง 
 - จะให้ดีกว่านี้ถ้า ... 
 - มีจุดอ่อนอะไรที่พบเห็น... 
 - ครอบคลุมเนื้อหา และวัตถุประสงค์การสอนหรือไม่เพียงใด 
 - มีมิติอ่ืนอีกหรือไม่ ฯลฯ 

2.3 ขั้นต่อยอดประสบการณ์ เป็นขั้นที่ผู้ชี้แนะมีข้อมูลจากการสังเกตการทํางานและฟัง
ผู้เข้ารับการฝึกอธิบายความคิดของตนเอง แล้วจึงลงมือต่อยอดประสบการณ์ในเรื่องเฉพาะนั้นเพ่ิมเติม 
ซึ่งผู้ชี้แนะต้องอาศัยปฏิภาณในการวินิจฉัยให้ได้ว่าคุณผู้เข้ารับการฝึกต้องการความช่วยเหลือในเรื่อง
ใด หากไม่แน่ใจก็อาจใช้วิธีการสอบถามขอข้อมูลเพ่ิมเติมในขั้นต่อยอดประสบการณ์มักมีการ
ดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 

(1) เมื่อพบว่าคุณผู้เข้ารับการฝึกมีความเข้าใจที่ผิดพลาดบางประการ หรือมี
ปัญหาก็จําเป็นต้องแก้ไข ปรับความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา 

(2) เมื่อพบว่าคุณผู้เข้ารับการฝึกเข้าใจหลักการสอนดี แต่ยังขาดประสบการณ์ใน
การออกแบบการเรียนการสอน ก็จําเป็นเพ่ิมเติมความรู้แบ่งปันประสบการณ์ 
 3. ข้ันสรุปผลการชี้แนะ (Post-coaching) 

เป็นขั้นตอนที่ผู้ชี้แนะเปิดโอกาสให้คุณผู้เข้ารับการฝึกได้สรุปผลการชี้แนะเพ่ือให้ได้
หลักการสําคัญไปปรับการเรียนการสอนของตนเองต่อไป มีการวางแผนที่จะกลับมาชี้แนะร่วมกันอีก
ครั้งว่าความรู้ ความเข้าใจอันใหม่ท่ีได้รับการชี้แนะครั้งนี้จะเกิดผลในทางปฏิบัติเพียงใด รวมไปถึงการ
ตกลงร่วมกันเรื่องให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ เช่น หาเอกสารมาให้ศึกษาประสานงานกับบุคคลอ่ืนๆ 
แนะนําแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม 

(1) เราควรบอกวิธีการแก้ปัญหาไปเลยหรือไม่ 
(2) เราควรร่วมมือกับคุณผู้เข้ารับการฝึกในการแก้ปัญหาด้วยการให้ข้อมูลบางอย่างและ

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

ข้อดี ข้อจ ากัด 
- ปัญหาจะถูกแกไ้ขอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
- การแกป้ัญหาจะสอดคล้องกับความเช่ือและค่านยิม

ของผู้ช้ีแนะเอง 
- ผู้ช้ีแนะรูส้ึกพอใจที่เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่คุณผู้เข้า

รับการฝึก 
- คุณผูเ้ข้ารับการฝึกยอมรับว่าผู้ช้ีแนะเป็นผู้นําท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
- ผู้ช้ีแนะไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหามากขึ้น 

- ปัญหาที่ให้แนวทางแก้ไขไปอาจจะเป็นการแสดงออกที่
ผิวเผินของประเด็นทีล่ึกซึ้งของปัญหา 

- คุณผูเ้ข้ารับการฝึกจะพึ่งพาผู้ชี้แนะเพื่อแก้ปัญหาใน
อนาคตหรือตําหนิถ้าหากแนวทางแก้ไขท่ีให้ไม่มี
ประสิทธิผล 

- คุณผูเ้ข้ารับการฝึกได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหา
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

- คุณผูเ้ข้ารับการฝึกอาจไม่นํานาํทางแก้ไขปัญหาที่ได้รับ
ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้จริง 

- คุณผูเ้ข้ารับการฝึกอาจจะเกดิความไม่พอใจเพราะเขา
รู้สึกว่าตนเองไม่ดีพอหรือไมม่ีคณุลักษณะทีด่ีตาม
เงื่อนไข 

- ผู้ช้ีแนะอาจพลาดโอกาสสําหรับการให้คุณผู้เข้ารับการ
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 การแนะนําเพียงด้านเดียว ไม่ถือว่าเป็นการชี้แนะที่แท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เคร่ืองมือ 

ฉุดดึง 

ครู ผู้ชี้แนะ 

ผลักดัน 

 การแนะนํา 
 การสอน 
การบอก 

การรับฟัง 

การท้าทายให้ทํางาน 

การถามคําถามปลายเปิด 

การให้ข้อมูลป้อนกลับ 
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กลวิธีการชี้แนะ (Coaching Techniques) 
 กลวิธีในการชี้แนะเป็นความรู้เชิงปฏิบัติ (Practical knowledge) ที่ผู้ชี้แนะได้ค้นพบในการ
ลงมือปฏิบัติการชี้แนะกับคุณผู้เข้ารับการฝึกในสถานการณ์การทํางานจริง แล้วเก็บเป็นกลวิธีเฉพาะ
ของตนไว้ใช้ในการดําเนินการชี้แนะของตนเอง หากผู้ชี้แนะได้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้
กลวิธีในการชี้แนะเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยขยายประสบการณ์การชี้แนะให้กว้างขวางเพ่ิมมาก
ขึ้น กลวิธีที่นําเสนอนี้จึงเป็นตัวอย่างบางตอน ดังนี้ 
 1. เดินทีละก้าว กินข้าวทีละค า หมายความว่า การเดินไปสู่จุดหมาย ต้องเริ่มเติมไปทีละก้าว 
ความสําเร็จจึงเกิดอยู่กับทุกก้าวที่เดินไป เป้าหมายของการกินข้าวคือ การอ่ิม แต่ก็ต้องอาศัยการกิน
ไปทีละคํา เหมือนการดําเนินการชี้แนะ เป็นธรรมดาที่ผู้ชี้แนะและคุณผู้เข้ารับการฝึกสามารถ
ตั้งเป้าหมายที่ไปถึงร่วมกันได้ แต่การไปถึงเป้าหมายก็เริ่มจากการทํางานเล็กๆ พัฒนาไปเรื่อยๆ 
 2. กลวิธีจับถูก ไม่จับผิด การชี้แนะเน้นไปที่การช่วยคุณผู้เข้ารับการฝึกมองหาว่าทําสิ่งใดได้
ดี ถูกต้องเหมาะสมแล้วแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามี เป็นวิธีการที่ช่วยให้คุณผู้เข้ารับการฝึกไม่รู้สึกอึด
อัด เวลามีผู้ชี้แนะมาทํางานด้วยการจับถูกทําให้คุณผู้เข้ารับการฝึกได้เห็นคุณค่าในตนเอง และฮึกเหิม
ที่จะพัฒนางานการเรียนการสอนของตนเองต่อไป 
 3. กลวิธีปัญหาของใคร คนนั้นก็ต้องแก้ คุณผู้เข้ารับการฝึกมีแนวโน้มพ่ึงพาผู้ชี้แนะให้แก้ไข
ปัญหาให้ซึ่งหากผู้ชี้แนะตกหลุมพรางอันนี้ก็ต้องคอยแก้ปัญหาให้คุณผู้เข้ารับการฝึกอยู่ร่ําไป  การ
ชี้แนะที่ดีจึงไม่รับปัญหาของคุณผู้เข้ารับการฝึกเข้ามาแก้ไขเสียเอง แต่พยายามช่วยเหลือให้ผู้เข้ารับ
การฝึกค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
 4. กลวิธีชมสองอย่าง ชี้จุดบกพร่องหนึ่งอย่าง หากจําเป็นต้องชี้ให้เห็นจุดบกพร่องในการ
ทํางานก็ต้องใช้ต่อเม่ือคุณผู้เข้ารับการฝึกและผู้ชี้แนะคุ้นเคย ไว้วางใจกันพอสมควร ทั้งคุณผู้เข้ารับการ
ฝึกยินดีรับฟังข้อบกพร่องของตนเอง อย่างไรก็ดีผู้ชี้แนะต้องยึดหลักไม่ “ติ” มากกว่า “ชม” จึงต้องยึด
หลักว่าให้ชมในประเด็นที่ทําได้ดีอย่างน้อย 2 เรื่อง และชี้ข้อบกพร่องเพ่ือให้ปรับปรุงเพียงประเด็น
เดียวเท่านั้น 
 5. กลวิธีการถามไม่ต้องหวังค าตอบ การถามคําถามของผู้ชี้แนะ ช่วยให้คุณผู้เข้ารับการฝึก
ได้พิจารณาอย่างรอบด้านมากขึ้น แบบอย่างของคําถามเหล่านี้ช่วยให้คุณผู้เข้ารับการฝึกเก็บไว้ถาม
ตนเองได้ ดังนั้นในบางคําถามต้องอาศัยเวลาในการคิดพิจารณาก็อาจเป็น “คําถามฝากให้คิด” ไม่
จําเป็นต้องบังคับให้คุณผู้เข้ารับการฝึกต้องตอบให้ได้ในขณะนั้น 
 6. กลวิธีให้การบ้าน ต้องตามมาตรวจ หลังจากเสร็จสิ้นการชี้แนะในแต่ละครั้ง จําเป็นที่
จะต้องวางแผนร่วมกันสําหรับการชี้แนะในครั้งต่อไป คุณผู้เข้ารับการฝึกต้องนําบทเรียนที่ได้ครั้งนี้ไป
ปรับปรุงการสอนของตนเองเป็นเหมือนการให้การบ้านไว้ แล้วก็กลับมาตรวจดูว่าสามารถปรับปรุงได้
ดีเพียงใดเพ่ือหาทางชี้แนะต่อไป ไม่ให้การบ้านแต่ให้การทํางานในชั้นเรียน/โรงเรียน (Seat work/ 
Authentic performance) ที่ผู้เข้ารับการฝึกมีโอกาสได้พบเห็นพฤติกรรมการทํางาน ความตั้งใจ 
มุ่งม่ัน (AQ) ตามศักยภาพและการบริหารอารมณ์ของนักเรียน (EQ) 
 7. กลวิธีถ้าจะบอก ต้องมีทางเลือก การบอกวิธีการแก้ปัญหาให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกใช้ใน
สถานการณ์ที่มีเวลาจํากัด หรือในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนบางประการ ผู้
ชี้แนะอาจเลือกใช้วิธีการบอกหรือสั่งให้ทํา อย่างไรก็ตามในวิธีที่บอกหรือสั่งนั้น ควรมีอย่างน้อย 2 
ทางเลือก เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพที่เหมาะสมกับ
ตนเองมากที่สุด 
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8. กลวิธีแกล้งท าเป็นไม่รู้ ผู้ชี้แนะอาจทําบทบาทของผู้ที่ไม่รู้ ไม่เข้าใจ ให้ผู้เข้ารับการฝึกช่วย
อธิบายหรือให้คําแนะนําก็จะช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกได้ดีทีเดียว 

9. กลวิธีอดทนฟังให้ถึงที่สุด ในบางกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอาจมีเรื่องมากมายที่อยากบอกเล่า
ให้ผู้ชี้แนะฟังหลายเรื่องอาจไม่เข้าท่า หากแต่ผู้ชี้แนะสามารถอดทนฟัง โดยไม่ตัดบทหรือแทรกแซง ก็
จะได้เข้าใจความคิดของผู้เข้ารับการฝึกมากขึ้น บางทีคุณผู้เข้ารับการฝึกก็อาจได้คิดทบทวนในสิ่งที่
ตนเองพูดมาได้บ้าง 

10. กลวิธีเราเรียนรู้ร่วมกัน ผู้ชี้แนะไม่จําเป็นต้องรู้ไปเสียทุกเรื่อง ผู้ชี้แนะไม่จําเป็นต้องเก่ง
กว่าผู้เข้ารับการฝึกแต่ถือว่าทั้งผู้ชี้แนะและผู้เข้ารับการฝึกสามารถเรียนรู้จากกันและกันได้เสมอ 
ปัญหาบางเรื่องท่ีต่างไม่เข้าใจก็ต้องมาช่วยกันหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน (เฉลิมชัย พันธ์เลิศ, 2550) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
 บทส่งท้าย (Enduring Understanding/Coaching Theme) 

1. บทความนี้เขยีนในลักษณะคําพูดคุยฉีกแนวกับการเขียนที่ยึดถือหลักวิชาการไปบ้าง 
เพราะคํานิ เทศชี้แนะใช้ศิลปะการพูดคุยระหว่างศึกษานิเทศก์กับผู้ เข้ารับการฝึกแบบ
กัลยาณมิตรเป็นสําคัญ  

2. การชี้แนะเป็นกระบวนการเชิงลึกที่ไม่อาจเรียนรู้ได้ด้วยการอ่านหรือศึกษาจาก
เอกสารได้เพียงเท่านั้น หากแต่ความรู้ที่แท้จริงคือ การได้ลงมือปฏิบัติการชี้แนะจริง ๆ ภายใต้
การมีวิธีคิด และระบบคิดที่มีประสิทธิภาพมีทักษะและความคล่องแคล่วชํานาญการ กล่าวคือ 
ทําในสิ่งที่ถูกต้องและด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 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
รับการฝึกที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ให้น่าสนใจ และมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการช่วยสนับสนุนให้ผู้เข้า
รับการฝึกผู้สอนได้ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการสอนของตนเองได้ เนื่องจากตัวผู้สอนและวิธีการ
สอนของผู้เข้ารับการฝึกผู้สอนเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน  
 

การศึกษาชั้นเรียน เรื่อง นิยามและหลักการศึกษาชั้นเรียน 
 การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) คืออะไร 
 Lesson หมายถึง บทเรียน ชั้นเรียน ชั่วโมงเรียน สิ่งเรียนรู้จากประสบการณ์  
 Study หมายถึง การศึกษาท่ีอยู่ภายใต้การเรียนรู้อย่างมีเหตุมีผลคือ การวิจัย  
การศึกษา การค้นคว้า การวิเคราะห์ การพิจารณา หรือการเล่าเรียนรู้ Lesson Study มีความหมาย
คือ การศึกษาวิจัยบทเรียน หรือการวิจัยแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดแก่นักเรียน เป็นการศึกษาเพ่ือหา 
คําตอบที่เป็นระบบตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยบทเรียน เป็นการทํางานร่วมกันของ
กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย และการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะต้องมีการสังเกต การ
วิเคราะห์ และทบทวนร่วมกัน การกําหนดประเด็นของผู้เข้ารับการฝึกผ่านกระบวนการเหล่านี้ก็
เพ่ือที่จะปรับปรุงวิธีคิดของเด็กและการทําให้บทเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 เรื่องท่ี 2.2 การศึกษาชั้นเรียน เรื่อง กระบวนการศึกษาชั้นเรียน 
 
 กระบวนการ Lesson study เป็นกระบวนการสําหรับใช้พัฒนาวิชาชีพผู้เข้ารับการฝึกที่ใช้
การวิจัยเป็นรากฐานในการดําเนินงาน โดยเกิดจากการร่วมมือ แบ่งปันประสบการณ์และการทํางาน
ร่วมกันของผู้เข้ารับการฝึก หรือระหว่างผู้เข้ารับการฝึกกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเรียนการสอนของผู้
เข้ารับการฝึก ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้ 

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

 
ขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานของ Lesson Study 

 กระบวนการของ Lesson Study นั้น ผู้เข้ารับการฝึกผู้สอนจะต้องคํานึงถึงสิ่งเหล่านี้ 
(1) จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่ต้องการทั้งในระดับหลักสูตร ระดับรายวิชา และระดับ

หน่วยการเรียนหรือบทเรียน (Unit or lesson)  
(2) วางแผนการวิจัยบทเรียน (Research lesson) เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กําหนด 
(3) ทําการศึกษาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการตอบสนองของผู้ เข้ารับการฝึกที่มีต่อ

บทเรียน รวมถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและการปฏิบัติตัวของผู้เข้ารับการฝึก ซึ่งขั้นตอน
กระบวนการพ้ืนฐานของ Lesson Study ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  
 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (planning) วิธีดําเนินการ  

1. กําหนดตารางเวลาการดําเนินงานร่วมกัน เช่น วัน/เวลา สําหรับประชุมวางแผน 
จํานวนครั้งของการประชุม วัน/เวลาสําหรับร่วมกันพัฒนาบทเรียน กําหนดช่วงเวลาของการนํา
บทเรียนไปใช้ เป็นต้น  

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

3. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องการศึกษา ทั้งจุดมุ่งหมาย 
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ หรือบทเรียน และ
แผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกและคณะทํางานมีความเข้าใจตรงกันก่อนร่วมกันศึกษา
บทเรียน 

4. ร่วมกันพิจารณาเลือกบทเรียนหรือหัวข้อที่จะทําการศึกษาด้วยกระบวนการ และ
กําหนดจุดมุ่งหมายในการศึกษาท่ีสอดคล้องกับคําถามการวิจัยที่กลุ่มต้องการหาคําตอบ 

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

 
ขั้นตอนที่ 2 การน าไปใช้และการสังเกต (Implementing and observing) 

วิธีดําเนินการ  
 ผู้เข้ารับการฝึกคนหนึ่งในกลุ่มนําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ร่วมกันจัดทําขึ้นนั้น ไปใช้สอน
จริงในชั้นเรียน โดนมีสมาชิกผู้เข้ารับการฝึกคนอ่ืนๆและ/หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเฝ้าสังเกต
กระบวนการเรียนการสอนโดยบันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกต หรืออาจบันทึกวีดิทัศน์ เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการศึกษา.พฤติกรรมและการตอบสนองของผู้เข้ารับการฝึกในระหว่างการเรียนการสอน 
   
 ขั้นตอนที่ 3 การอภิปรายและสะท้อนผลบทเรียน (Discussing and reflecting) 
วิธีดําเนินการ  

1. เมื่อการสอนเสร็จสิ้น ตัวผู้เข้ารับการฝึกผู้สอน และคณะผู้สังเกตทั้งหมดจะร่วมกัน
วิเคราะห์และประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สอนไปโดยใช้ข้อมูลจากการบันทึกการสังเกตและวีดี
ทัศน์ เพ่ือร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาบทเรียนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

2. สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกคนต่อไป จะนําบทเรียนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุง
และพัฒนาแล้วนี้ไปใช้ในห้องเรียนอ่ืนต่อไป โดยมีเพ่ือนผู้เข้ารับการฝึกและคณะผู้สังเกตปฏิบัติงาน
เช่นเดิม จนสิ้นสุดการนําไปใช้ตามแผนที่กําหนด 

3. เมื่อกลุ่มได้ทําการปรับปรุงแก้ไขบทเรียนหรือแผนการเรียนจนเป็นที่พอใจของมาชิก
ทุกคนแล้ว จึงจัดทําเป็นรูปเล่มรายงานผลการศึกษาชั้นเรียน ทําให้เราได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการสอน  

จะเห็นว่ากระบวนการ Lesson Study จะมีความคล้ายคลึงกับการวิจัยในชั้นเรียน 
(Classroom Action Research: CAR) นั่นเอง  
 
กระบวนการการศึกษาชั้นเรียน (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
เปลี่ยนรูปทรงภายใต้ข้อกําหนดร่วมอย่างเดียวกันและสอดคล้อง 

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

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

5. สนทนาบทเรียน (Discuss the lesson) กลุ่มสมาชิกนําบทเรียนและนําข้อสังเกตต่างๆ 
จากบทเรียนมาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน การสนทนาควรทําทันทีในวันเดียวกัน 

6. ทบทวนบทเรียน (Revise the lesson) การทบทวนบทเรียนต้องอยู่ในพื้นฐานของการ
สังเกตและการวิเคราะห์ และมีการนําบทเรียนไปใช้อีกโดยผู้เข้ารับการฝึกสมาชิกท่ีได้รับเลือกในกลุ่ม 
มีการทําซ้ําคือ การสังเกต การสนทนาและการทบทวนอีกครั้ง 

7. การสรุปรายงานข้อค้นพบ (Document the findings) เมื่อสิ้นสุดกระบวนการกลุ่มจัดทํา
รายงานในระบบเครือข่ายในสิ่งที่ได้เรียนรู้จากหัวข้อและจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้ 
 
วงจรการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 
 

กําหนดจุดมุ่งหมาย 
 
                                                                 วิเคราะห์และวางแผน 
 
รายงานผลตามจุดมุ่งหมาย 
             สอนและสังเกต 
 
 
 สนทนาและทบทวน     สนทนาและทบทวน 
 
         สอนและสังเกต 
  

  
 ระยะเวลาของกระบวนการที่ทําในญี่ปุ่นมีความแตกต่างกันไป อาจสามารถขยายเวลา
เป็นหลายปี ขนาดของกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกก็มีความแตกต่างด้วยแต่โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 4-6 คน โดย
กลุ่มนี้จะรวมเอาทั้งผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้าด้วย โดยปกติแล้วแต่ละกลุ่มจะทํางานปีละ 
2-3 บทเรียน ทางที่ดีที่สุดให้คิดว่า การวิจัยบทเรียนเป็นเหมือนสะพาน สะพานที่ก่อแบบขึ้นมาโดยผู้
เข้ารับการฝึกมาทํางานและร่วมมือกันก่อสะพานวางข้ามหลักสูตร โดยมองว่าจะใช้บทเรียนและทักษะ
ทั้งหลายอย่างไรจึงจะเชื่อมโยงไปยังระดับคะแนนที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้น กระบวนการศึกษาชั้นเรียน จึงเป็น
การช่วยเอาความแบ่งแยกของผู้เข้ารับการฝึกทิ้งไป ทั้งระหว่างการทํางานของผู้เข้ารับการฝึกและการ
แบ่งแยกด้านทักษะการสอนของผู้เข้ารับการฝึก จะเริ่มต้นอย่างไรในการทําการศึกษาชั้นเรียน 
(Lesson Study)  จะเป็นการดีที่สุด หากเริ่มจากกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกเล็กๆ ที่มีความสนใจและอาสา
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สรุป 
 กระบวนการการศึกษาชั้นเรียน (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  
กลุ่มริเริ่มอาจทําจากสิ่งง่ายๆ จากบางสาระวิชาของกระบวนการ มากกว่าการทําเต็มกระบวนการ
อย่างสมบูรณ์ เช่น การเพียงได้เข้าร่วมมือกับกลุ่มผู้เข้ารับการฝึก ร่วมสังเกตการณ์เข้าถึงจุดหมายของ
นักเรียนก็ถือว่าคุ้มค่าและได้เริ่มต้นที่ดี ดังนั้น การได้พัฒนาบทเรียนร่วมกันและได้ร่วมกันดูว่า
จุดมุ่งหมายของบทเรียนและวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับหลักสูตรที่ใช้กับนักเรียนชั้นต่าง  ๆ 
อย่างไร และจะวัดความคิดของนักเรียนระหว่างบทเรียนนั้นอย่างไร ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่ามาก 
การสังเกตบทเรียน (ข้อควรจําคือ: การเพ่งความสนใจต่อวิธีคิดของเด็ก ไม่ใช่เน้นการดูที่ความสามารถ
ของผู้เข้ารับการฝึก) และแน่นอนว่า การสนทนาจากข้อสังเกตร่วมกัน มันจะเกิดพลังการฝึกที่สร้าง
การหยั่งรู้ที่ยิ่งใหญ่และได้ปรับปรุงความรู้วิชาการด้วยในทวนบทเรียน คือการมีผู้เข้ารับการฝึกอ่ืนนํา
บทเรียนไปสอนและมีการสังเกตบทเรียนซ้ําอีก (จะมีความน่าสนใจมากหากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกอ่ืนได
ทําการสอนนักเรียนของคุณ วิธีการนี้อาจนําไปสู่การหาคุณค่าในวิธีคิด การหาจุดเด่น และจุดด้อยของ
นักเรียนของคุณ) วิธีการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) ผู้เข้ารับการฝึกเป็นผู้ตั้งคําถาม แล้วให้เด็ก
ให้คําตอบอย่างหลากหลาย ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกจะต้องทําหน้าที่เชื่อมโยงคําตอบของเด็กๆ ไปสู่ความรู้ 
ซึ่งสุดท้ายเด็กก็จะได้สูตรหรือนิยามทางคณิตศาสตร์ แต่ที่แตกต่างจากการเรียนแบบเดิมคือ นิยาม
หรือสูตรที่เด็กได้จากการเรียนเช่นนี้นั้น จะได้จากความเข้าใจของตัวเด็ก และเขาจะสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง จึงเป็นการเรียน ในทางกลับกันของการสอนในห้องเรียนคณิตศาสตร์ใน
ปัจจุบัน ที่ผู้เข้ารับการ ฝึกผู้สอนจะเป็นผู้เริ่มให้คํานิยามทางคณิตศาสตร์กับนักเรียน 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 การทํางานในลักษณะนี้จึงเป็นวงจร 
การทํางานต่อเนื่อง อุปมาว่า “แต่งแล้วหย่าไม่ได้”  
 

การศึกษาชั้นเรียน เรื่อง คุณค่าและประโยชน์การศึกษาชั้นเรียน 
 
 การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) คือ ระบบการพัฒนาวิชาชีพผู้เข้ารับการฝึกแบบหนึ่ง
ของญี่ปุ่นที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานของการพัฒนาซึ่งผู้เข้ารับการฝึกญี่ปุ่นจะต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่
เริ่มต้นวิชาชีพผู้เข้ารับการฝึกลักษณะที่สําคัญของระบบดังกล่าวคือ กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกญี่ปุ่นจะพบ
กันเป็นระยะๆ เพ่ือร่วมกันพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมการสอน การทดลองใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวในห้องเรียนจริง และการปรับปรุงแผนร่วมกัน 
 
 แนวคิดพื้นฐานการศึกษาชั้นเรียน  

1. วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อันเป็นคุณค่าของ LS ก็คือการพัฒนาและปรับปรุงบทเรียน 

2. การกําหนดการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดข้ึนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการ
ฝึกในชั้นเรียนเป็นสําคัญ 

3. การแลกเปลี่ยนความรู้และปัญหาในห้องเรียนร่วมกันกับผู้เข้ารับการฝึกคนอ่ืนๆ และการ
ให้กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกรับรู้เป้าหมายของการสอนร่วมกัน เป็นการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน
และวิชาชีพผู้เข้ารับการฝึกอย่างยั่งยืน 
 
 ขั้นตอนการวางแผนพัฒนาวิชาชีพผู้เข้ารับการฝึกด้วย “การศึกษาชั้นเรียน” 
  ขั้น 1 ขั้นการกําหนดปัญหา (Defining the Problem) “การศึกษาชั้นเรียน (Lesson 
Study) เป็นระบบที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา และการทําให้การกําหนดปัญหานําไปสู่แรงจูงใจและ
การกําหนดกรอบในการทํางานของกลุ่มผู้เข้ารับการฝึก 
 ปัญหาอาจเริ่มในลักษณะกว้างหรือทั่วไป เช่นจะทําให้นักเรียนสนใจคณิตศาสตร์ได้อย่างไร 
หรือเป็นประเด็นเฉพาะเจาะจงเช่น จะพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนในการบวกเศษส่วนที่ส่วนไม่
เท่ากันอย่างไร ปกติปัญหาที่ผู้เข้ารับการฝึกเลือกมักจะเป็นปัญหาที่มาจากประสบการณ์การสอนใน
ห้องเรียนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน หรืออาจเป็นปัญหานโยบายระดับชาติ 
 ขั้น 2 ขั้นการวางแผนบทเรียน (Planning the lesson) เมื่อเป้าหมายการเรียนรู้ถูกกําหนด
หรือเลือกโดยกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกจะเริ่มประชุมปรึกษาหารือเพ่ือวางแผนบทเรียน 
เป้าหมายของการวางแผนบทเรียนไม่เพียงแต่เพ่ือให้ได้บทเรียนที่มีประสิทธิภาพ  และสร้างความ
เข้าใจได้จริง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกสร้างขึ้นจะต้องนําไปเสนอต่อที่ประชุมผู้เข้ารับ
การฝึกในระดับโรงเรียน เพ่ือรับฟังการสะท้อน และนําข้อมูลที่ได้รับกลับมาปรับปรุงและพัฒนา ขั้น
การวางแผนนี้อาจใช้เวลาเป็นเดือนหรือหลายเดือนก่อนที่จะนําไปสู่การใช้ จริงในห้องเรียน 
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 เรื่องท่ี 2.4 ตัวอย่างและผลการออกแบบการศึกษาชั้นเรียน 
 
 ตัวอย่างขั้นตอนกระบวนการ Lesson Study ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จากขั้นตอน
กระบวนการพ้ืนฐานของ Lesson Study ที่ประกอบด้วยการวางแผน การนําไปใช้ และการสังเกต 
และการอภิปรายและการสะท้อนผลนั้น สามารถนํามาประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ ได้ดังนี้  

1. กําหนดเวลาตารางการดําเนินงาน  
- กําหนดวัน/เวลาสาํหรับประชุมและวางแผนดําเนินงานตั้งแต่เริม่กระบวนการจนจบระบวนการ  
- กําหนดจํานวนครั้งของการประชุมร่วมกัน  
- กําหนดวัน/เวลาในการร่วมกันพัฒนาบทเรียน  
- กําหนดช่วงเวลาในการนําบทเรียนไปใช้ (กี่ครั้ง)  
- กําหนดกรอบประเด็น/เนื้อหาสาระการประชุมในแต่ละครั้ง  

2. วิเคราะห์สถานการณ์การเรียนการสอนปัจจุบัน  
- ร่วมกันทบทวนถึงภาพรวมของสถานการณ์หรือสภาพปัจจุบัน ในการจัดการเรียนการ

สอนวิชาคณิตศาสตร์  
- ร่วมกันอภิปรายถึงประเด็นปัญหาที่พบในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของสมาชิกผู้

เข้ารับการฝึกแต่ละคน  
- ศึกษาข้อเท็จจริง สิ่งที่เป็นปัญหาในชั้นเรียนและแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน

ร่วมกัน  
- ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ ทั้งจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้หรือบทเรียน ประมวลการสอนหรือโครงการ
สอนเพ่ือให้สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกเข้าใจตรงกันเพราะร่วมกันศึกษาบทเรียน  

- ร่วมกันอภิปรายบทเรียน/หัวข้อคณิตศาสตร์ที่เลือกทํา Lesson Study เพ่ือหาวิธีพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สําหรับบทเรียนนั้นๆ  

- เลือกและเตรียมสื่อการเรียนรู้/เอกสารและแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบทเรียน  
- นําแบบทดสอบก่อนเรียนให้สําหรับผู้เข้ารับการฝึกทําก่อนเริ่มเรียนบทเรียนเพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือสะท้อนภาพเกี่ยวกับพ้ืนฐานความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกรวมถึงใช้จําแนกลักษณะของผู้เข้ารับ
การฝึกสําหรับบทเรียนที่จะสอน  

- จัดทําแบบทดสอบหลังเรียนไว้สําหรับประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกหลังจาก
จบบทเรียนนั้นแล้ว  

3. เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ Lesson plan สําหรับบทเรียน ประเด็นสําคัญที่ผู้เข้ารับการ
ฝึกควรนํามาพิจารณาร่วมกันในการออกแบบการเรียนการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มี
ดังนี้  

- ศึกษาความคิดรวบยอดหรือทักษะที่จําเป็นที่สอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐาน  
- ศึกษาความคิดรวบยอดหรือทักษะที่ผู้เข้ารับการฝึกได้เรียนรู้มาแล้ว  
- กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของบทเรียนที่สอดคล้องกับความคิด

รวบยอดและทักษะที่จําเป็นต่างๆ  
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- ค้นหาข้อบกพร่องหรือประเด็นที่ผู้เข้ารับการฝึกเข้าใจผิดในการเรียนบทเรียนนี้ในอดีต  
- เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีการออกแบบใบงานที่ช่วยในการเพ่ิมความ

เข้าใจ ความคิดรวบยอดและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น  
- ออกแบบและกลวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกและผู้เข้ารับการฝึกท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบทเรียนเพ่ือช่วยให้ผู้เข้า
รับการฝึกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้  

- กําหนดระยะเวลาในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้และแนวทางการประเมินการเรียนรู้ของผู้
เข้ารับการฝึก  
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ใบงานที่ 1.1 
 

หลักสูตร นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาชั้นเรียน 
ตอนที่ 1 นวัตกรรมการนิเทศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 

ค าชี้แจง: ให้ผู้เข้ารับการฝึกศึกษาและสังเคราะห์ออกแบบผังมโนทัศน์ (Mind Mapping) 
เทคนิคการนิเทศการเรียนรู้ 1 แบบลงในส่วนที่กําหนดให้และอธิบายผังมโนทัศน์เชิงวิเคราะห์แต่ละ
ประพจน์หรือองค์ประกอบให้เห็นความสัมพันธ์และกระบวนการอย่างชัดเจน 

 

 

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

 

 

 

ค าอธิบายผังนิเทศ  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่งข้อมูลผ่านระบบ UTQ-Online ถึงวิทยากรหรือเพ่ือนศึกษานิเทศก์ร่วมเรียนรู้สนทนาบน Web 
board หรือ e-mail 
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ใบงานที่ 1.2 
 
ชื่อหลักสูตร นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาชั้นเรียน 
ตอนที่ 1 นวัตกรรมการนิเทศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 
 ค าชี้แจง: เลือกตอบกระทู้ต่อไปนี้อย่างน้อย 1 กระทู้ ผ่านระบบ UTQ-Online หรือ e-mail 
ถึงวิทยากรหรือเพ่ือนร่วมเรียนรู้ 

 

  

 กระทู้ที่ 1 เทคนิคการชี้แนะมีความสําคัญสําหรับศึกษานิเทศก์อย่างไร 

 กระทู้ที่ 2 ทําไมจึงควรสังเกตการสอน 

 กระทู้ที่ 3 บทบาทของศึกษานิเทศก์ในการชี้แนะที่พึงพอใจควรเป็นอย่างไร 
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ใบงานที่ 1.3 
 
ชื่อหลักสูตร นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาชั้นเรียน 
ตอนที่ 1 นวัตกรรมการนิเทศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 
 ค าชี้แจง: ให้ศึกษานิเทศก์สังเกตการสอนโดยใช้เทคนิคการนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพ สังเกต
ตามแบบ เครื่องมือ ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึก ตีความ สะท้อนผล ชี้แนะผู้เข้า
รับการฝึก ทบทวนผลเพื่อพัฒนาการสอนกับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกและบันทึกผลด้วยแบบ
สังเกตการสอนที่เหมาะสม อย่างน้อย 1 คน ต่อเดือน 
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ใบงานที่ 1.4 
 
ชื่อหลักสูตร นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาชั้นเรียน 
ตอนที่ 1 นวัตกรรมการนิเทศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 
 ค าชี้แจง: สนทนากับเพ่ือนร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับประเมินเทคนิคการนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
ผ่าน UTQ Online หรือ e-mail  
 

  
 
 ประเด็นที่ 1 สมรรถนะศึกษานิเทศก์ที่สําคัญและจําเป็นคืออะไร ทําไมจึงคิดเช่นนั้น 
 ประเด็นที่ 2 การช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกประสบความสําเร็จในการสอนควรทําอย่างไร 
 ประเด็นที่ 3 ศึกษานิเทศก์คือกัลยาณมิตรที่แสนดีควรเป็นอย่างไร มีอะไรชี้วัดบุคลิกภาพ 
 ประเด็นที่ 4 ที่กล่าวว่า “ผู้เข้ารับการฝึกเก่ง นักเรียนมักเก่ง ผู้เข้ารับการฝึกดี นักเรียนมักดี” 
ท่านมีทัศนอย่างไรต่อคํากล่าวนี้ 
 ประเด็นที่ 5 จะไปนิทศชั้นเรียนควรเตรียมความพร้อมอะไรบ้างและทําอย่างไร 
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ใบงานที่ 1.5 
 
ชื่อหลักสูตร นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาชั้นเรียน 
ตอนที่ 1 นวัตกรรมการนิเทศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
  

ค าสั่ง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ค าแนะน า 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที่ 1.6 
 
ชื่อหลักสูตร .................................................................................................................................. 
ตอนที่ 1 ....................................................................................................................................... 
 
 ค าสั่ง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ค าแนะน า 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที่ 2.1 
 

ชื่อหลักสูตร นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาชั้นเรียน 
ตอนที่ 2 การศึกษาชั้นเรียน 
 
ค าชี้แจง : ให้ผู้เข้ารับการฝึกอธิบายขั้นตอนกระบวนการศึกษาชั้นเรียน ลงในส่วนที่กําหนดให้อย่าง
ชัดเจน 
 
ขั้นตอนกระบวนการศึกษาชั้นเรียน 
 

ค าอธิบายข้ันตอนกระบวนการศึกษาชั้นเรียน 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U T Q - 0 0 2 2 5  นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาช้ันเรียน 

63 | ห น้ า  

ใบงานที่ 2.2 
ชื่อหลักสูตร นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาชั้นเรียน 
ตอนที่ 2 การศึกษาชั้นเรียน 
 
 ค าชี้แจง : ให้ผู้เข้ารับการฝึกออกแบบการศึกษาชั้นเรียน 1 เรื่อง ลงในส่วนที่กําหนดให้และ
อธิบาย ความสัมพันธ์ให้อย่างชัดเจน 

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

 
การออกแบบการศึกษาชั้นเรียน 

 

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

ค าอธิบายข้ันตอนกระบวนการศึกษาชั้นเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที่ 2.3 
ชื่อหลักสูตร นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาชั้นเรียน 
ตอนที่ 2 การศึกษาชั้นเรียน 
 
 ค าชี้แจง : ให้ผู้เข้ารับการฝึกเขียนอธิบายความสําคัญและความจําเป็นของการศึกษาชั้นเรียน  
 ลงในส่วนที่กําหนดให้ 
 

ความส าคัญและความจ าเป็นของการศึกษาชั้นเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที่ 2.4 
 
ชื่อหลักสูตร นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาชั้นเรียน 
ตอนที่ 2 การศึกษาชั้นเรียน 
 

ค าชี้แจง : ให้ผู้เข้ารับการฝึกออกแบบการศึกษาชั้นเรียนกับผู้เข้ารับการฝึก 1 กรณีปัญหา ลง
ในส่วนที่กําหนดให้ 
 

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

การออกแบบการศึกษาชั้นเรียนกับผู้เข้ารับการฝึก 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




