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หน่วยที่ 3 

การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) 
 

สาระส าคัญ 

ความเป็นมาของการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study) การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson 

study) เป็นแนวคิดหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพครู(Professional development) ที่ว่าด้วยการเรียนรู้ในชั้น

เรียนแบบร่วมมือรวมพลังอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในระยะยาวในบริบทการทางานจริงของครูเพ่ือ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยดาเนินงานตามข้ันตอนของ

กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ซึ่งเป็นกระบวนการทางานพัฒนาวิชาชีพร่วมกันของกลุ่มครู ที่ให้ความ

สาคัญกับการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงการคิดและการเรียนรู้ของนักเรียนโดยตรงในชั้นเรียนและการ

อภิปรายสะท้อนความคิดร่วมกัน เพื่อพัฒนาบทเรียนอย่างต่อเนื่อง จนได้บทเรียนที่มีคุณภาพสามารถนาไปใช้

พัฒนานักเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ศุภวรรณ สัจจพิบูล.2660: 210-211; อ้างอิงจาก 

Fernandez; & Yoshida. 2004: 15; ชาริณี ตรีวรัญญู. 2557:1) 

นวัตกรรมการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study) เป็นนวัตกรรมที่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยในการ

พัฒนาวิชาชีพครู เพราะเป็นแนวทางท่ีจะช่วยให้ครูได้ปรับปรุงการสอนด้วยตัวของครูเอง(teacher-led 

instruction improvement) และเป็นการผลักดันให้ครูเกิดความรู้สึกท่ีจะพัฒนาวิชาชีพครูภายใต้

กระบวนการปรับปรุงการสอนด้วยตัวของครูเองอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรอให้มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมา

ดูแล เพราะจุดประสงค์หลักหรือจุดเน้นที่จะท าให้เกิดผลคือนักเรียน ดังนั้นการน าแนวทางนี้มาใช้ในการสอน

ของครูไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหา วิธีการสอน สื่อการสอน ที่น ามาใช้จะเกิดผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมาก 

นวัตกรรมการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน แพร่หลายจากประเทศญี่ปุุนไปสู่โรงเรียนในสหรัฐอเมริกาเป็น

ประเทศแรก เมื่อปี ค.ศ. 1999 และขยายออกไปอย่างรวดเร็วใน ปี ค.ศ. 2007 มีประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มเอเปก 

(Asia Pacific Economic Cooperation) ได้นาแนวคิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันไป

ใช้ในประเทศของตัวเองถึง 13 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเชีย ญี่ปุุน เกาหลี มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ส่วนในประเทศไทยได้มีการนาแนวทางการพัฒนา

บทเรียนร่วมกันมาใช้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 โดยการริเริ่มของ รองศาสตราจารย์ ดร. 

ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยการนาร่องในโครงการฝึกสอนของคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจนถึง ปี พ.ศ. 2552 มีโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จานวน 24 

แห่ง ที่ ใช้นวัตกรรมการพัฒนาบทเรียนร่วมกันในการพัฒนาวิชาชีพครู (นฤมล อินทร์ประสิทธิ์. 2552: 12) 
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วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันและสามารถวางแผน 

ออกแบบก าหนดกิจกรรมการแก้ปัญหาหรือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนได้  

เวลา 

ใช้เวลา 60 นาท ี

บทบาทของผู้เขา้รับการอบรม 

1. ศึกษาเอกสารความรู้ 

2. ฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากร 

3. ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 

กิจกรรม 

กิจกรรม เนื้อหา รูปแบบ เวลา สื่อประกอบ 
การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน กระบวนชุมชน

แห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

1. บรรยาย 
2. ศึกษา
เอกสาร 

30 นาที 1. เอกสาร
ประกอบการ 
บรรยาย (Power 
Point) 
2. ใบความรู้ 

วางแผน ออกแบบการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน 

 1. ฝึกปฏิบัติ 30 นาที 1. ใบงาน 

วิธีการประเมินผล หน่วยที่ 3 

เกณฑ์ผา่นการประเมิน คุณภาพของผลงานผู้เข้ารับการอบรมต้องได้ระดับดีขึ้นไปทุกรายการ 

รายการประเมิน ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ความถูกต้องของผลงาน วิเคราะห์ได้

ถูกต้อง 
ไม่เกิน 4 ข้อ 

วิเคราะห์ได้
ถูกต้อง 
ไม่เกิน 5-6 ข้อ 

วิเคราะห์ได้
ถูกต้อง 
ไม่เกิน 7-8 ข้อ 

วิเคราะห์ได้
ถูกต้อง 
ไม่เกิน 9-10 ข้อ 

ความสมเหตุสมผล อธิบายได้
สอดคล้องกับ
พฤติกรรมที่
ก าหนด 
ไม่เกิน 4 ข้อ 

อธิบายได้
สอดคล้องกับ 
พฤติกรรมที่
ก าหนด 
5-6 ข้อ 

อธิบายได้
สอดคล้องกับ 
พฤติกรรมที่
ก าหนด 
7-8 ข้อ 

อธิบายได้
สอดคล้องกับ 
พฤติกรรมที่
ก าหนด 
9-10 ข้อ 
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ใบความรู้หน่วยที่ 3 

การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) 
 

  การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) เป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาครูวิชาชีพ 

(Professional Development) ที่มุ่งเน้นการทางานศึกษาวิจัยร่วมกันของกลุ่มครูและผู้ที่เก่ียวข้องในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนในบริบทการทางานจริงในชั้นเรียนและสถานศึกษา

ของตนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในระยะยาว ทั้งนี ้เพ่ือพัฒนาตนเอง เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

และเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไปพร้อมกัน 

การพัฒนาครู 

  

     Lesson Study 

 

           การพัฒนาผู้เรียน                                    การพัฒนาการเรียนการสอน 

 

1. ความหมายและลักษณะส าคัญของการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study)  

แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันนี้เริ่มต้นขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น โดยพบร่องรอยหลักฐานตั้งแต่ก่อนปี 

๑๙๐๐ (Nakatome, 1984 อ้างถึงใน Fernandez และ Yoshida, 2004: 15) Fernandez และ Yoshida 

(๒๐๐๔) ได้ใหค้วามหมายของคาว่า “Lesson Study” ไว้ว่า ค านี้เป็นการแปลความหมายโดยตรงจากค าใน

ภาษาญี่ปุ่นที่ว่า “jugyo kenkyu” ซึ่งประกอบไปด้วยค า ๒ ค า คือ “jugyo” ที่หมายถึง บทเรียน (Lesson) 

และ “kenkyu” ที่หมายถึง การศึกษา (Study) หรือการวิจัย (Research) ซึ่งตามความหมายนี้ Lesson 

Study หมายถึง การศึกษาวิจัยหรือการทดสอบและตรวจสอบการปฏิบัติงานการสอนของครู ซึ่งเป็นการที่กลุ่ม

ครูพบปะกันในระยะยาวอาจหลายเดือนต่อปี เพ่ือท างานออกแบบ ด าเนินการทดสอบ ศึกษาค้นคว้า และ

พัฒนาบทเรียนอย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง จนได้บทเรียนที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้พัฒนาผู้เรียนของตนเองได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับประเทศไทยมีข้อมูลว่ามีการน าแนวคิดนี้มาใช้ในการพัฒนาครูตั้งแต่ประมาณ 

พ.ศ. 2545 โดยมีค าเรียกแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันหรือที่นิยมเรียกทับศัพท์ว่า Lesson Study นี้

หลายค าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาชั้นเรียน การศึกษาและพัฒนาบทเรียน การวิจัยบทเรียน การวิจัย

แผนการสอน หรือการศึกษาและพัฒนาแผนการสอน ทั้งนี้ในพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2555 ได้ก าหนดให้ใช้ค าว่า “การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน” แทนค าว่า “การศึกษาผ่าน

บทเรียน” ที่ใช้เคยในพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2551 
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ปัจจุบัน นานาประเทศรวมถึงประเทศไทยได้น าแนวคิดนี้มาใช้ในหลายบริบท ทั้งในมิติของการพัฒนา

ผู้เรียน มิติของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงมิติของการพัฒนาวิชาชีพครู ทั้งในส่วนของการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาครู และการพัฒนาครูประจ าการ 

ค าว่า “บทเรียน (lesson)” ตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมีความหมายครอบคลุม ใน 3 

ประการ ดังนี้ 

   1. บทเรียน หมายถึง แผนการจัดการเรียนการสอน 

   2. บทเรียน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของครู ตามแผนที่ได้วางไว้ ซึ่งรวมถึง 

การใช้สื่อการเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

   3. บทเรียน หมายถึง การเรียนรู้ของผู้เรียน อาจเป็นมโนทัศน์ ข้อความรู้ เจตคติ และทักษะ

กระบวนการต่างๆ 

ส่วนค าว่า “บทเรียนวิจัย” (lesson study lesson/ study lesson/ research lesson) หมายถึง 

บทเรียนที่ผ่านการศึกษาวิจัยตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็นบทเรียนที่กลุ่มครูเลือกมาศึกษาวิจัย 

โดยด าเนินการศึกษาวิจัยตามขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน จนได้เป็นบทเรียนที่มีคุณภาพ 

สามารถน าไปใช้ได้จริงกับผู้เรียนของตน 

2. ลักษณะและหลักการส าคัญของการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 

การด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ (ชาริณี ตรีวรัญญู. 2557:3-4) 

   1. การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็นกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ (professional development) ใน

ระยะยาวที่มีลักษณะการด าเนินงานเป็นวงจรที่มีระบบ ต่อเนื่อง และมีการด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

   2. การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (professional learning) ใน

บริบทการท างานจริงในชั้นเรียนและในสถานศึกษาของครู (classroom –or school based development) 

   3. การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน มุ่งให้ครูเป็นผู้ขับเคลื่อน (teacher-led) และปรับกระบวนการ

ท างานด้วยตนเอง เนื่องจากครูเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจการท างานของตนเองดีที่สุด 

   4. การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็นกระบวนการท างานแบบร่วมมือรวมพลัง เพ่ือพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน โดยมุ่งเป้าหมายที่การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   5. การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็นกระบวนการโดยทั่วไป ที่สามารถน าไปใช้ได้ในหลายวัตถุ 

ประสงค์ สามารถปรับขั้นตอนของการด าเนินงานให้เหมาะสมกับการด าเนินงานในแต่ละบริบทได้ โดยยังคงไว้

ซึ่งหลักการส าคัญของกระบวนการ 

การพัฒนาบทเรียนร่วมกันมีหลักการส าคัญของการด าเนินงาน ได้แก่ 

   1. การท างานแบบร่วมมือรวมพลัง คือ การท างานอย่างร่วมมือรวมพลังของครูและผู้มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาบทเรียน ซึ่งหมายถึงการท างานร่วมกันด้วยความสมัครใจ มีบทบาทในการท างานและการตัดสินใจที่
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เท่าเทียมกัน มีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน มีความรับผิดชอบและมีความเป็นเจ้าของร่วมกันในผลงานที่เกิดขึ้น 

โดยเกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและเกิดสิ่งที่มีคุณค่าข้ึน 

   2. การก าหนดประเด็นการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่มาจากสภาพปัญหาด้านการคิด หรือการเรียนรู้

ของผู้เรียนในการเรียนการสอนจริงในชั้นเรียน คือ การที่ครูร่วมกันก าหนดเป้าหมายหรือประเด็นในการพัฒนา

บทเรียนร่วมกัน โดยพิจารณาจากข้อมูลสภาพปัญหาด้านการเรียนรู้หรือการคิด ของผู้เรียนที่เกิดข้ึนจริงในชั้น

เรียนและในสถานศึกษาของตน และมุ่งเป้าหมายของการพัฒนาบทเรียน ร่วมกันที่การพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 

     3. การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงการเรียนรู้และการคิดของผู้เรียนโดยตรงในชั้นเรียน คือ การที่ครู

และผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันด าเนินการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนที่เกิดขึ้น ในขณะที่ 

มีการเรียนการสอนจริงในชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงการคิดและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

   4. การให้ผลสะท้อนและการอภิปรายผลการปฏิบัติงาน คือ การที่ครูและผู้มีส่วนร่วมใน การพัฒนา

บทเรียนด าเนินการอภิปรายร่วมกันในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาบทเรียน เช่น การอภิปรายเพื่อ

ก าหนดเป้าหมายการอภิปรายและสะท้อนความคิดเพ่ือวางแผนการสอน ซึ่งขั้นตอน ที่ส าคัญท่ีจาเป็นต้องมีการ

อภิปรายคือ ขั้นสืบสอบผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการอภิปรายและสะท้อน ความคิดภายหลังการจัดการเรียน

การสอน เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขบทเรียน 

   5. การด าเนินการในระยะยาวและขับเคลื่อนกระบวนการให้สอดคล้องกับบริบทการท างานจริงโดย

ครู (teacher-driven) คือ การที่ครูด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่มีลักษณะ เป็นวงจรในระยะยาว 

เมื่อด าเนินการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเสร็จสิ้นในวงจรหนึ่งแล้ว ก็ด าเนินการอีก วงจรหนึ่งต่อ อาจเป็นการ

ด าเนินการศึกษาเพ่ิมเติมในบทเรียนเดิมหรือด าเนินการศึกษาในบทเรียน ใหม่ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับบทเรียน

เดิม ทั้งนี้ ครูเป็นผู้มีหน้าที่หลัก ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยครูต้องปรับ

ขั้นตอนของการทางานให้เหมาะสมกับบริบทการทางานจริง ของตนเอง 

   6. การมีส่วนร่วมของผู้รู้ คือ การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตามข้ันตอนของ กระบวนการพัฒนา

บทเรียนร่วมกันของผู้รู้ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน หรือเป็นผู้ที่ความเชี่ยวชาญใน

เนื้อหาสาระรายวิชาหรือศาสตร์การสอน ในการด าเนินงานตามข้ันตอนของกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 

จาเป็นต้องค านึงถึง หลักการส าคัญของกระบวนการ และต้องใช้หลักการส าคัญนั้นๆ อย่างครบถ้วนในการดา

เนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกันแต่ละครั้ง 

3. รูปแบบและบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 

ในการด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ครูหรือผู้ด าเนินการต้องพิจารณารูปแบบการด าเนินงาน

และลักษณะการจัดกลุ่มการพัฒนาบทเรียนร่วมกันให้มีความเหมาะสมกับเป้าหมาย และบริบทของตน โดย
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รูปแบบการด าเนินงาน ลักษณะของกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กระบวนการพัฒนา

บทเรียนร่วมกัน และรูปแบบกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน มีรายละเอียด ดังนี้ (ชาริณี ตรีวรัญญู. 2557:5-6) 

   1. รูปแบบการด าเนินงานตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Model of Lesson Study) 

โดยทั่วไป ในการด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 

  1.1 การพัฒนาบทเรียนร่วมกันแบบสถานศึกษาเป็นฐาน (School-based Lesson Study) 

เป็นการด าเนินการพัฒนาวิชาชีพครูตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันโดยครูที่อยู่ในสถานศึกษา เดียวกัน 

เป็นการรวมกลุ่มกันของครูเพ่ือศึกษาและพัฒนาบทเรียนเพื่อให้ได้บทเรียนที่มีคุณภาพเป็นไป ตามเป้าหมาย

ของสถานศึกษา อาจเป็นการด าเนินการโดยครูเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสถานศึกษาหรือ เป็นการด าเนินการ ทั้ง

สถานศึกษา (whole-school) ก็ได้ ซึ่งรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่มีการด าเนินงาน มากท่ีสุด 

1.2 การพัฒนาบทเรียนร่วมกันแบบข้ามสถานศึกษา (Cross-school Lesson Study) เป็น 

การด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกันโดยการรวมกลุ่มกันของครูจากหลายสถานศึกษาที่อยู่ใน บริเวณ

ใกล้เคียงกัน หรือในเขตพ้ืนที่เดียวกัน (district-wide lesson study) ซึ่งเป็นครูที่มีความสมัครใจและสนใจที่

จะศึกษาในประเด็นเดียวกันหรือในบทเรียนเดียวกัน และสามารถท างานร่วมกัน ตลอดทุกข้ันตอนของ

กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน จนท าให้ได้บทเรียนที่ครูในกลุ่มสามารถใช้ ร่วมกันได้ 

1.3 การพัฒนาบทเรียนร่วมกันแบบข้ามเขตพ้ืนที่ (Cross-district Lesson Study) เป็นการ 

ด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกันโดยการรวมกลุ่มกันของครูจากต่างสถานศึกษา และต่างเขตพ้ืนที่ที่มี

ความสมัครใจและสนใจที่จะศึกษาในประเด็นหรือในบทเรียนเดียวกัน มักเป็นการด าเนินงาน ร่วมกันตาม

นโยบายของสถานศึกษาที่มีหน่วยงานต้นสังกัดเดียวกัน หรือได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้

จัดตั้งกลุ่มในลักษณะเช่นนี้ 

2. กลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

กลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study Group) หมายความถึงกลุ่มครูที่ด าเนินการ ศึกษาวิจัย 

บทเรียนร่วมกันตามกระบวนการพัฒนาบทเรียน เป็นกลุ่มครูที่มีความสมัครใจในการท างานการพัฒนา

บทเรียนร่วมกันและสนใจที่จะด าเนินการศึกษาวิจัยในประเด็นเดียวกัน มีความสมัครใจและเจตนารมณ์ในการ

ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และสามารถท างานร่วมกันได้ตลอดในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาบทเรียน

ร่วมกัน โดยทั่วไปมักมีสมาชิกกลุ่มละประมาณ ๓-๗ คน ใน บางบริบทกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันอาจมี

ความหมายรวมถึง ผู้รู้ (Knowledgeable Others) ที่เข้ามาร่วมด าเนินงานกับกลุ่มครูในแต่ละข้ันตอนของ

กระบวนการด้วย ในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันนั้นมี บุคลากรส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน ได้แก่ 

2.1 ครูในกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Participated Teachers) คือ ครูที่เข้าร่วมด าเนินงาน 

การพัฒนาบทเรียนร่วมกันและท างานร่วมกับกลุ่มตลอดในทุกขั้นตอนของ กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
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   2.2 ผู้ด าเนินการ (Implementators) คือ ผู้ริเริ่มน ากระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน มา

แนะน าให้เป็นที่รู้จักของครู และ/หรือเป็นผู้อ านวยความสะดวกและประสานการด าเนินงานการ พัฒนา

บทเรียนร่วมกันของครูแต่ละกลุ่ม ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันและ

สามารถประสานงานครูกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งผู้ด าเนินการอาจเป็นผู้บริหาร ครูในกลุ่มพัฒนาบทเรียน

ร่วมกันเองหรือเป็นบุคคลภายนอกที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาครูและการพัฒนาการศึกษา เช่น 

นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ 

   2.3 ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study Participants) คือ บุคคลที่

เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของการด าเนินงานตามขั้นตอน ของ

กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ซึ่งผู้มีส่วนร่วมที่ส าคัญ ได้แก่ 

      ก. ผู้รู้ (Knowledgeable Others) หมายถึง บุคคลภายนอกกลุ่มพัฒนาบทเรียน ร่วมกัน

หรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน หรือ เป็นผู้ที่มีความ

เชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระรายวิชาหรือศาสตร์การสอน อาจเป็นครูหรือผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถสูงและ

เป็นที่ยอมรับ นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย หรือศึกษานิเทศก์ ผู้รู้มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาในการวาง

แผนการสอน หรือเป็นผู้ร่วมสังเกตและอภิปรายสะท้อนความคิดต่อ การเรียนการสอน เป็นผู้สรุปการอภิปราย

หลังการสอน ช่วยตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเป็น

ผู้น าแนวความคิด ทฤษฎี หรือองค์ความรู้ใหม่ มาสู่กลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ซึ่งบทบาทท่ีส าคัญยิ่งของผู้รู้ 

คือ การช่วยเหลือครูในการสร้างความชัดเจนหรือจัดระบบประสบการณ์ของครูให้เป็นองค์ความรู้ที่เป็น

รูปธรรมและสามารถนามาใช้ ปฏิบัติงานได้ 

      ข. ผู้ร่วมเรียนรู้ หมายถึง ครู ผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจที่ไม่ได้เข้าร่วมในกลุ่มพัฒนาบทเรียน

ร่วมกัน แต่เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกันในบางขั้นตอน อย่างจริงจังและร่วมมี

บทบาทในการขับเคลื่อนการท างานของกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันในระยะนั้นๆ เช่น เข้ามามีส่วนร่วมในการ

วางแผนการสอนและเขียนแผนการสอน เข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตชั้นเรียนและอภิปรายสะท้อนความคิด 

แต่ไม่ได้อยู่ร่วมด าเนินการตลอดในทุกข้ันตอน เช่นเดียวกับครูที่อยู่ในกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 

4. กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 

  เมื่อกล่าวถึงกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน นักวิชาการที่เกี่ยวข้องแต่ละคนจะเรียกชื่อแตกต่าง

กันไป บางคนเรียกว่า กระบวนการ (Process) บางคนก็เรียกว่าวงจร (Cycle) บางคนเรียกว่าขั้นตอน (Step) 

แต่ในการอบรมครั้งนี้จะเรียกว่า กระบวนการ 

   เลวิส (Lewis. 2002) ได้เสนอว่าการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน มีกระบวนการหรือขั้นตอน (Lesson 

Study’s Steps) ดังนี้ 
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   ขั้นตอนที่ 1 จัดตั้งกลุ่มการศึกษาชั้นเรียน โดยมีกิจกรรมดังนี้ หาสมาชิกนัดหมาย วันเวลาที่

แน่นอนจัดท าแผนการพบกันและตั้งกฎระเบียบในการท างานกลุ่ม 

   ขั้นตอนที่ 2 ท าการศึกษาชั้นเรียนมีกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ ตกลงเรื่องแนวการท าวิจัย เลือก

เนื้อหาวิชา และคัดเลือกหน่วยที่จะท า 

   ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการท าวิจัย โดยการศึกษาแผนการวิจัย พัฒนาแผนการสอน และขอ

ค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ 

   ขั้นตอนที่ 4 สอนและสังเกตการสอน โดยการเก็บข้อมูลตามที่ตั้งเอาไว้ 

   ขั้นตอนที่ 5 อภิปรายและวิเคราะห์ผลการวิจัยชั้นเรียน 

   ขั้นตอนที่ 6 สะท้อนผลและวางแผนขั้นตอนต่อไป 

     นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ (2552:17) กล่าวว่า กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมี 5 ขั้นตอน ดังนี้       

     ขั้นตอนที่ 1 ครูในกลุ่มการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ร่วมกันท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือใช้ใน

ภาคเรียนหนึ่งภาคเรียนให้แล้วเสร็จในช่วงโรงเรียนปิด อาจใช้เวลา 2-3 วัน โดยควรอยู่ภายใต้การแนะน าของ

ผู้เชี่ยวชาญภายนอก (นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย หรือศึกษานิเทศก์) ส่วนกิจกรรมการตั้งเป้าหมายซึ่งอยู่ใน

ขั้นตอนที่ 1 ของกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่ครูญี่ปุ่นใช้สามารถปรับเปลี่ยนโดยการให้ครูยึด

จุดมุ่งหมายใหญ่ของโรงเรียนเป็นหลัก เนื่องจากอาจเป็นกิจกรรมที่สลับซับซ้อนเกินไป 

    ขั้นตอนที่ 2 ครูในกลุ่มที่ได้รับเลือกจากเพ่ือนในกลุ่มให้เป็นผู้สอนน าแผนการจัดการเรียนรู้ไป

ใช้ ในขณะที่ครูคนอื่นในกลุ่มอย่างน้อย 1 คน สังเกตชั้นเรียนและจดบันทึกปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชั้น

เรียน 

    ขั้นตอนที่ 3 การสะท้อนผลชั้นเรียน โดยผู้บริหารและครูทุกคนในโรงเรียนร่วมกิจกรรมการ

สะท้อนผลชั้นเรียน ซึ่งจัดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหลังเลิกเรียนของวันใดวันหนึ่ง 

    ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการเรียนรู้ของครู โดยครูท าภาคเรียนละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดภาคเรียนแต่

ละภาค 

    ขั้นตอนที่ 5 ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการปรับแผนการจัดการเรียนรู้และสอนใหม่อีก

ครั้งหนึ่งเป็นกิจกรรมที่ท าเมื่อจบปีการศึกษา โดยให้ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เคยใช้แล้วเมื่อปีการศึกษาที่

แล้ว มาอภิปรายถึงข้อดีข้อเสียแล้วปรับเพื่อน าไปสอนใหม่ในปีการศึกษาต่อไป 

นอกจากนี้ ชาริณี ตรีวรัญญู (2557: 7-10) กล่าวว่า กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็น

กระบวนการพัฒนาครูโดยให้ครูด าเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาการคิดและการ

เรียนรู้ของผู้เรียน ผ่านการทางานกลุ่มแบบร่วมมือรวมพลังในบริบทการท างานจริงของตนเอง อย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง ผ่านขั้นตอนส าคัญที่มีลักษณะเป็นวงจรและมีหลักการส าคัญของกระบวนการอย่างครบถ้วน โดย

มีเปา้หมายเพ่ือพัฒนา สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูควบคู่ไปกับการพัฒนาการจัดการเรียนการ
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สอนและการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้ เนื่องด้วยกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมีลักษณะเป็น

กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละบริบท จึงมีผู้เสนอข้ันตอนของกระบวนการพัฒนา 

บทเรียนร่วมกันไว้ในหลายลักษณะ แนวทางและกระบวนการที่น าเสนอในที่นี้ปรับจากผลการวิจัย ส่วนหนึ่งใน

การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง กับบริบทการท างาน

ของครูไทย ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการพัฒนาครู หรือส าหรับครูน าไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนของตนเอง กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมีการด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

     ส่วนที่ 1 การเตรียมการด าเนินงาน ได้แก่ (1) การก าหนดรูปแบบการพัฒนาบทเรียน ร่วมกัน

ให้เหมาะสมกับเป้าหมายและบริบทการด าเนินงาน (2) การเผยแพร่แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เพ่ือ

สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูและผู้ที่เก่ียวข้อง (3) การจัดกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (4) การแสวงหาและ

ประสานงานผู้รู้ และ (5) การจัดตารางปฏิบัติงานและการจัดประชุม เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ

และมีประสิทธิภาพ 

    ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเป็นกระบวนการท างาน

พัฒนาวิชาชีพร่วมกันของกลุ่มครูที่ให้ความส าคัญกับการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงการคิดและการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนโดยตรงในชั้นเรียน และการอภิปรายสะท้อนความคิดร่วมกัน กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันนี้ไม่มี

ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สามารถยืดหยุ่นและ ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการท างานได้ตามความ

เหมาะสมกับบริบทการท างานจริง โดยยังคงไว้ซึ่งหลักการ ส าคัญท้ัง 6 หลักการดังที่ได้เสนอไว้ข้างต้น ในที่นี้ 

ขอเสนอขั้นตอนส าคัญของกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 3 ขั้นตอนหลักที่มี

ลักษณะการด าเนินงานเป็นวงจร Plan – See - Reflect (ชาริณี ตรีวรัญญู. 2557: 7 ; อ้างอิงจาก 

ราชบัณฑิตยสถาน. 2555) ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันตามกระบวนการ Plan See Reflect 
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รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 

   ขั้นที่ 1 วางแผน (Plan - Preparations) การด าเนินในระยะนี้เป็นระยะก่อนน าบทเรียนที่พัฒนาขึ้น

ไปใช้ในชั้นเรียนจริง ซึ่งมีการด าเนินการใน 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

    1.1 การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดยกลุ่มพัฒนาบทเรียน ร่วมกันระบุ

ปัญหาจากสภาพปัญหาของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน ก าหนดเป้าหมาย หัวเรื่อง หรือ ประเด็นในการ

พัฒนาบทเรียนร่วมกันให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา นโยบาย และหลักสูตร โดยมุ่งเน้น เป้าหมายในด้านผล

การเรยีนรู้ของผู้เรียนมากกว่าก าหนดเป้าหมายตามความสนใจของครู รวมถึง ตรวจสอบความเข้าใจใน

เป้าหมายของสมาชิกกลุ่มทุกคน แล้วก าหนดแผนปฏิบัติงานของกลุ่มเพ่ือ แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไป

ตามเปา้หมายนั้นๆ การด าเนินงานในขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้กลุ่มเกิดความกระจ่างในสภาพปัญหาที่

เกิดข้ึนจริงของผู้เรียน มีทิศทาง และแนวปฏิบัติในการด าเนินการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม       

      1.2 การวางแผนบทเรียน โดยกลุ่มเลือกบทเรียนที่สอดคล้องกับเป้าหมายมาวางแผนการ

สอนร่วมกัน เขียนแผนการจัดการเรียนการสอน และจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน ซึ่ง กลุ่มมักเลือกบทเรียน

ที่ท้าทายหรือจัดการเรียนการสอนได้ยาก 

  ขัน้ที่ 2 ปฏิบัติการ (See – Teaching & Observation) การด าเนินในระยะนี้เป็น ระยะของน า

บทเรียนที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในชั้นเรียนจริง ซึ่งเป็นการสอนและสังเกตในชั้นเรียน โดยกลุ่มน าแผนการจัดการ

เรียนการสอนที่สร้างขึ้นไปสอนในชั้นเรียนโดยครู 1 คนซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่ม ส่วนสมาชิกคนอื่นๆ เป็นผู้สังเกต 

บันทึก และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนและการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่างๆ ตามแผนที่ได้วางไว้โดย

วิธีการต่างๆ เช่น บันทึกวีดีทัศน์ บันทึกเทปเสียง เก็บ รวบรวมผลงานผู้เรียน หรือสัมภาษณ์ผู้เรียนหลังสอน ซึ่ง

เน้นการสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงถึงการคิดและการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้

กลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันได้ทา ความเข้าใจในกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพ่ือให้

ได้ข้อมูลหลักฐานหรือ ประเด็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

   ในการสังเกตชั้นเรียน มุ่งเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และ

ผู้เรียน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะใช้ในการอภิปราย

สะท้อนความคิดถึงแนวทางการสอนที่ดีกว่าเดิม มิใช่เพ่ือประเมินการสอนของครูซึ่งในขณะสังเกต ผู้สังเกตไม่

ควรให้ความช่วยเหลือหรือแทรกแซงการท ากิจกรรมของผู้เรียน และควรสังเกตในประเด็นของการจัดการเรียน

การสอนที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ไม่ใช่ลักษณะตามธรรมชาติของครูหรือผู้เรียนที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่าง

ทันที 

    ขั้นตอนการสอนและสังเกตนี้ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดของกระบวนการ และเป็น

หัวใจส าคัญของการด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันซึ่งต้องด าเนินการควบคู่กัน กับขั้นตอน

การสืบสอบผลการปฏิบัติงานหรือการอภิปรายสะท้อนความคิดหลังการสอนซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปอยู่เสมอ
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เพราะการด าเนินงานใน 2 ขั้นตอนนี้ คือจุดศูนย์รวมขององค์ความรู้ ความคิด และการปฏิบัติของครู และเป็น

บริบทในการเรียนรู้ที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของบุคคลทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาบทเรียน

ร่วมกัน ซึ่งได้แก่ ครู ผู้เรียน และผู้รู้ ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ครูได้ ความรู้ มุมมอง และแนวคิดใหม่ในการจัดการ

เรียนการสอน การสังเกตผู้เรียนโดยตรงในชั้นเรียนจริง นี้ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นและข้อบังคับส าคัญของ

กระบวนการที่สามารถช่วยแก้ปัญหาที่ครูอาจท างาน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ

เรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรงได้ และเป็นการกระตุ้นให้ครูต้องคิดวางแผนการสอนที่สามารถน ามาใช้ได้จริงในชั้น

เรียน ซึ่งต้องไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มิใช่คิดเพียงเพ่ือให้ออกมาเป็นเอกสารหลักฐานส่งผู้บังคับบัญชาเท่านั้น 

รวมทั้งการให้ครูได้ สังเกตผู้เรียนนี้ช่วยให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนถือเป็นสิ่งส าคัญ เพราะความรู้ความเข้าใจนี้จะช่วยให้ครู

สามารถแสดงพฤติกรรมการสอนและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 

   ขั้นที่ 3 สะท้อนผล (Reflect – Discussion & Reflection) การด าเนินงานในระยะนี้ เป็นระยะหลัง

การน าบทเรียนที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในชั้นเรียนจริง เป็นขั้นตอนของการย้อนทวน (recall) ไตร่ตรองสะท้อนคิด 

(reflect) ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข (re-design/ revise) สอนซ้ า (re-teach) และถอดบทเรียนว่ากลุ่มได้เกิด

การเรียนรู้ในประเด็นใดบ้าง ซึ่งมีการด าเนินการใน 3 ขั้นตอนย่อยดังนี้ 

     3.1 การสืบสอบผลการปฏิบัติงาน เป็นขั้นที่กลุ่มอภิปรายสะท้อนความคิดร่วมกัน จากข้อมูล

ที่ได้ในขั้นที่ 2 โดยมุ่งเน้นการอภิปรายเพื่อให้ได้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่นาไปสู่การปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น โดยครูผู้สอนมักเป็นผู้เริ่มต้นการอภิปรายก่อน และอภิปรายมุ่ง

ประเด็นที่ตัวบทเรียนว่าสิ่งใดคือปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในการเรียนการสอน และอภิปรายถึงแนวทางการ

แก้ไขปัญหานั้น รวมทั้งควรอภิปรายสะท้อนความคิดว่ากลุ่มได้เรียนรู้ อะไรจากการด าเนินงานในชั้นเรียนบ้าง 

นอกจากนี้ ครูสามารถให้ผู้เรียนเป็นผู้สะท้อนความคิด เกี่ยวกับการเรียนการสอนได้ทั้งในด้านความรู้สึก ความ

คิดเห็น และข้อเสนอแนะซึ่งหลายครั้งพบว่า ผู้เรียนสามารถให้ข้อมูลที่น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนได้อย่างน่าสนใจ 

    3.2 การปรับปรุงแกไ้ขบทเรียน เป็นขั้นตอนท่ีกลุ่มปรับปรุงแก้ไขบทเรียนซึ่งรวมถึง แผนการ

จัดการเรียนการสอนและเอกสารหรือสื่อประกอบการเรียนการสอนต่างๆ ให้มีคุณภาพดีและ สมบูรณ์

เหมาะสมยิ่งขึ้นตามข้อสรุปที่ได้จากการอภิปราย ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน

ครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกว่าครั้งที่ผ่านมา 

   3.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นขั้นตอนที่กลุ่มครูรวบรวมข้อมูล สรุปข้อเรียนรู้ และน าเสนอ

ผลการเรียนรู้ที่ได้สู่บุคคลอ่ืนๆ อาจโดยการเปิดชั้นเรียน (Open class) ซึ่งเชิญผู้สนใจ มาร่วมสังเกตการ

จัดการเรียนการสอน และน าเสนอทั้งผลการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนและนวัตกรรม หรือวิธีการพัฒนาที่ใช้ใน

การพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้เพ่ือขยายผลและเพ่ือเติมเต็มการเรียนรู้ของกลุ่มต่อไป รวมทั้งเพ่ือให้กลุ่มได้จัดระบบ
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องค์ความรู้ที่ได้ของตนและมีหลักฐานในการด าเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนเพื่อให้มีโอกาสได้ภาคภูมิใจใน

ผลงานในขั้นตอนที่ 2-3 นั้น อาจมีการด าเนินการซ้ าได้หลายครั้ง หากต้องการหรือจ าเป็นซึ่งหลังจากปรับปรุง

แก้ไขบทเรียนในขั้นที่ 3.2 แล้ว อาจน าบทเรียนดังกล่าวไปสอนอีกครั้ง (reteach) กับผู้เรียนกลุ่มใหม่โดยครูคน

เดิมหรือครูอ่ืน เพ่ือพัฒนาบทเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและเมื่อได้บทเรียนที่มีคุณภาพแล้ว กลุ่มก็สามารถเริ่มต้น

ด าเนินการตามวงจรพัฒนาบทเรียนร่วมกันกับบทเรียนใหม่ที่ สอดคล้องกับเป้าหมายเดิมที่ได้ก าหนดไว้ หรือ

บทเรียนตามเป้าหมายใหม่ได้ต่อไป ศุภวรรณ สัจจพิบูล (2660: 213) กล่าวว่า กระบวนการพัฒนาบทเรียน

ร่วมกัน เป็นกระบวนการส าหรับใช้พัฒนาวิชาชีพ โดยใช้การวิจัยเป็นรากฐานในการด าเนินงานซึ่งเกิดจากการ

ร่วมมือแบ่งปันประสบการณ์ และการท างานร่วมกันของผู้เข้ารับการฝึกหรือระหว่าง ผู้เข้ารับการฝึกกับ

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเรียนการสอน โดยต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

    กล่าวโดยสรุป กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ซึ่งสามารถ

สรุปได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning) ได้แก่ การก าหนดตารางเวลาการด าเนินงาน 

การอภิปรายถึงสภาพปัญหาที่พบในชั้นเรียนปัจจุบันพร้อมแนวทางแก้ปัญหาที่เก่ียวข้อง การร่วมกันพิจารณา

เลือกบทเรียนหรือหัวข้อที่จะทาการศึกษา การก าหนดจุดมุ่งหมายในการศึกษา ที่สอดคล้องกับคาถามการวิจัย

ที่กลุ่มต้องการหาค าตอบ การออกแบบกลวิธีการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้รวมถึง

การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบทเรียน และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 

เพ่ือช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ขั้นตอนที่ 2 การน าไปใช้และการสังเกต 

(Implementing and observing) ได้แก่ การน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ร่วมกันจัดท าขึ้นไปใช้สอนจริงในชั้น

เรียน โดยมีสมาชิกผู้เข้ารับการฝึกคนอื่น ๆและ/หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเฝ้าสังเกตกระบวนการเรียน

การสอนโดยบันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกต หรืออาจบันทึกวีดีทัศน์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการศึกษาพฤติกรรม

และการตอบสนองของผู้เข้ารับการฝึกในระหว่างการเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 3 การอภิปรายและสะท้อนผล

บทเรียน (Discussing and reflecting) ได้แก่ การวิเคราะห์และประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สอนไป 

โดยใช้ข้อมูลจากการบันทึกการสังเกตและวีดิทัศน์เพ่ือร่วมกันหา แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาบทเรียน

หรือแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากนั้นสมาชิกผู้เข้ารับการฝึกคนต่อไป จะน าบทเรียน

หรือแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงและพัฒนาแล้วน าไปใช้ในห้องเรียนอ่ืนต่อไป โดยมีเพ่ือนผู้เข้ารับการฝึก

และคณะผู้สังเกตปฏิบัติงานเช่นเดิม จนสิ้นสุดการน าไปใช้ตามแผนที่ก าหนด กระบวนการพัฒนาบทเรียน

ร่วมกัน แสดงดังภาพ 
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กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 

 

   จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 

การวางแผน การน าไปใช้และการสังเกต และการสะท้อนผล ซึ่งการน าแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ใน

กระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูจะช่วยส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถก าหนดเป้าหมายที่ต้องการจะ

พัฒนาการสอนได้อย่างตรงจุด มีโอกาสได้วางแผนการสอนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และเพ่ือนครูที่อยู่ในบริบท

เดียวกัน และร่วมกันสะท้อนผลการสอนเพื่อน าข้อมูลย้อนกลับที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการสอนเรื่องเดิมในครั้ง

ต่อไป เพ่ือให้ได้บทเรียนที่มีคุณภาพ นอกจากนี้การพัฒนาบทเรียนร่วมกันยังเป็นแนวคิดที่ช่วยส่งเสริมให้

ครูผู้สอนมีมุมมองของนักวิจัยที่มีความต้องการที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง

จากมุมมองของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 

การด าเนินงานพัฒนาบทเรียนร่วมกันจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น หาก

ด าเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้ (ชาริณี ตรีวรัญญู. 2557: 12)  

  1. ก าหนดจุดเน้น (focus) หรือเปา้หมายที่ชัดเจนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือการ

พัฒนาผู้เรียน และสมาชิกในกลุ่มต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนในเป้าหมายดังกล่าวร่วมกัน เช่น การส่งเสริมทักษะ

การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 

     2. เน้นการพัฒนาบทเรียนในเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ อาจเพียง 2-3 บทเรียนต่อภาค 

การศึกษา เพ่ือมุ่งให้ครูและผู้ที่เก่ียวข้องได้เกิดการเรียนรู้ในเชิงลึกและได้บทเรียนดีที่ใช้ได้จริง 
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     3. ในระยะแรกของการด าเนินงาน สามารถเริ่มต้นจากการพัฒนาแผนจากแผนการจัดการเรียนการ

สอนเดิมที่มีอยู่แล้วได้ 

     4. มีนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพการจัดการเรียนการสอนในชั้น

เรียน เพราะนอกจากจะช่วยปรับการเรียน-เปลี่ยนการสอนแล้ว ยังช่วยให้กลุ่มผู้สอนมีประเด็นสนใจร่วมที่จะ

น าไปสู่การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง 

     5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถในการท างานเป็นทีมและกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกในกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันก่อนและ/หรือจัดกิจกรรมนี้คู่ขนานไปกับการด าเนินงานพัฒนา

บทเรียนร่วมกัน เพ่ือสร้างบรรยากาศของการเปิดใจ การไว้วางใจ การยอมรับซึ่งกันและกัน และเพ่ือให้สมาชิก

สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     6. ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการท างาน เช่น ใช้กล้องวีดีทัศน์ช่วยในการบันทึกร่องรอย หลักฐานและ

ทบทวนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น หรือใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

     7. บูรณาการงานพัฒนาบทเรียนร่วมกันเข้ากับงานตามนโยบายอื่น ๆ ของสถานศึกษา โดย 

ผู้ด าเนินการควรชี้ให้เห็นความสัมพันธ์หรือความสอดคล้องของการพัฒนาบทเรียนร่วมกันกับงานนั้น ๆ หรือ

บูรณาการแนวคิด/ นวัตกรรมนั้น ๆ เข้าสู่การด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ซึ่งสามารถท าได้เนื่องจาก

กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเป็นกระบวนการโดยทั่วไปที่ไม่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจง จึงสามารถน าองค์

ความรู้เชิงนวัตกรรมใด ๆ มาเป็นสาระของกระบวนการได้ ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น เช่น 

ก าหนดให้เป้าหมายของการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” หรือ 

“มีจิตสาธารณะ” ให้กับผู้เรียน หรือน าวงจรการเรียนรู้ 5E มาใช้เป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการเรียนการสอน

เพ่ือเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนและเพ่ือพัฒนาผู้เรียน หรือน าแนวคิดการออกแบบแบบย้อนกลับ (Backward 

Design) มาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบการเรียนการสอนในขั้นตอนของการวางแผนบทเรียน เป็นต้น 

     8. การมีส่วนร่วมหรือการสนับสนุนของผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดสรรเวลา ปฏิบัติงาน

การพัฒนาบทเรียนร่วมกันแก่ครู คือ ปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การพัฒนาบทเรียนร่วมกันประสบความส าเร็จ 

ด้วยลักษณะของกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่มิได้มีการก าหนดล าดับขั้นตอนของ กระบวนการหรือ

ก าหนดรูปแบบที่ตายตัว ท าให้ผู้ด าเนินการและครูสามารถปรับรูปแบบหรือ กระบวนการให้มีความเหมาะสม

และสอดคล้องกับการด าเนินงานในแต่ละบริบทของชั้นเรียนและสถานศึกษาของตนได้ ดังนั้น ประเด็นส าคัญ

จึงอยู่ท่ีผู้ด าเนินการและครูควรต้องท าความเข้าใจว่า การด าเนินงานพัฒนาบทเรียนร่วมกันไม่ใช่โปรแกรม

ส าเร็จรูปหรือหลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถ ด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ในระยะเวลาอันสั้นและเห็นผลได้ชัดเจน

ในทันที หากแต่เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง 

และแทรกซึมเข้าสู่วัฒนธรรมการท างานตามปกติประจ าวันของครู ผู้ดาเนินการพัฒนาบทเรียนร่วมกันจึงต้อง 

ตระหนักว่าการน าแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมาใช้พัฒนาการท างานวิชาชีพของครูนั้น ไม่ควร เป็นไป



การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 48 
 
อย่างเร่งรีบและหวังให้เกิดผลอย่างรวดเร็ว หากแต่ต้องค่อยๆ ให้ครูและผู้เกี่ยวข้องซึมซับและเรียนรู้ถึงผลดีที่

เกิดข้ึนจากการด าเนินงานตามแนวคิดนี้ และเมื่อครูค่อยๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานพัฒนาการเรียน

การสอนของตนไปทีละน้อยๆ จนเป็นระบบแล้ว ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก็ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาไปด้วยเช่นกัน 
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เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point) 

การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) 
 

  
Slide 1 Slide 2 

  
Slide 3 Slide 4 

  
Slide 5 Slide 6 
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เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point) 

การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) 
 

  
Slide 7 Slide 8 

  
Slide 9 Slide 10 

  
Slide 11 Slide 12 
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เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point) 

การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) 
 

  
Slide 13 Slide 14 

  
Slide 15 Slide 16 

  
Slide 17 Slide 18 
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เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point) 

การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) 
 

  
Slide 19 Slide 20 

  
Slide 21 Slide 22 

  
Slide 23 Slide 24 
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ใบงานที่ 3 
การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) 

ชื่อ-สกุล..................................................... สพป./สพม............................................................ เลขที่................. 

ค าชี้แจง ให้ผู้เข้ารับการอบรมท ากิจกรรมดังต่อไปนี้ 

 1. ผู้เข้าอบรมแต่ละคนคิดปัญหาด้านการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบมาให้ได้มากท่ีสุด 
 2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมรวมกลุ่ม ๆ ละ 6-8 คน จากนั้นจัดตั้งทีม PLC และน าปัญหาด้านการเรียน
การสอนในรายวิชาที่สอนจากข้อ 1 มาน าเสนอกลุ่มจากนั้นน าปัญหาของตนเองที่เป็นเรื่องเร่งด่วนมาน าเสนอ   

3. กลุ่ม PLC ก าหนดบทบาทของแต่ละคนในกลุ่ม และด าเนินการกิจกรรมการแก้ปัญหาตาม
กระบวนการ PLC จากนั้นให้กลุ่มคัดเลือกตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการพัฒนาบทเรียนร่วมกันตามแบบบันทึกท่ี
ก าหนดให้ 
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แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) 

โรงเรียน.......................................................................... 
 

ชื่อกลุ่มกิจกรรม.......................................................................................................................................... 
ชื่อหัวหน้ากลุ่มกิจกรรม.............................................................................................................................. 
ชื่อที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ...............................................รวมจ านวนสมาชิก.............คน 
ชือ่กิจกรรม.................................................................................................................................................. 
ครั้งที่....................ภาคเรียนที่.........................................วัน/เดือน/ปี......................................................... 
เริ่มด าเนินการเวลา.........................น.เสร็จสิ้นเวลา.......................น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น...............ชั่วโมง 
 

กิจกรรมครั้งนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(Lesson Study) 
  ขั้นที ่1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Analyze & Plan) 
  ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรู้ (Do & See) 
  ขั้นที่ 3 สะท้อนความคิดและปรับปรุงใหม่ (Reflect & Redesign) 
ชื่อผู้บริหารที่เป็นประธานการจัดกิจกรรม(Administrator)........................................................................ 
จ านวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรม..............................คน โดยมีชื่อและบทบาทต่อกิจกรรม ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล บทบาท ลงช่ือ 
   Model Teacher  Buddy Teacher  Mentor  Expert  
   Model Teacher  Buddy Teacher  Mentor  Expert  
   Model Teacher  Buddy Teacher  Mentor  Expert  
   Model Teacher  Buddy Teacher  Mentor  Expert  
   Model Teacher  Buddy Teacher  Mentor  Expert  
   Model Teacher  Buddy Teacher  Mentor  Expert  
   Model Teacher  Buddy Teacher  Mentor  Expert  
   Model Teacher  Buddy Teacher  Mentor  Expert  
   Model Teacher  Buddy Teacher  Mentor  Expert  
   Model Teacher  Buddy Teacher  Mentor  Expert  
   Model Teacher  Buddy Teacher  Mentor  Expert  
   Model Teacher  Buddy Teacher  Mentor  Expert  
   Model Teacher  Buddy Teacher  Mentor  Expert  
   Model Teacher  Buddy Teacher  Mentor  Expert  
   Model Teacher  Buddy Teacher  Mentor  Expert  
   Model Teacher  Buddy Teacher  Mentor  Expert  
   Model Teacher  Buddy Teacher  Mentor  Expert  
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ประเด็นปัญหา/ประเด็นที่จะพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 

สาเหตุของปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 

ความรู้หรือหลักการที่น ามาประยุกต์ใช้/แนวทางการแก้ปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 

กิจกรรมที่ได้ร่วมท า (อธิบายลักษณะของกิจกรรม) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 
ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 

แนวทางการน าความรู้ไปใช้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 

ลงชื่อ       ลงชื่อ 
             (....................................................)                    (....................................................) 

        ผู้สอนหลัก (model teacher)       หัวหน้ากลุ่มกิจกรรม 
 

 

     ลงชื่อ    ผู้ร่วมขับเคลื่อน PLC 
        (....................................................) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียน....................................................... 
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ภาพการปฏิบัติกิจกรรม PLC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการจัดกิจกรรม PLC เรื่อง....................................................ในโรงเรียน......................................................  
ของกลุ่มกิจกรรม.................................................................................ชั้น......................... .................................. 
โดยด าเนินการในวันที่..............................................................เวลา....................................... .............................. 
สถานที่ประชุม............................................................ .........................................................................................  


