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 “หากเราต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สถานที่ซึ่งมีประสิทธิภาพที่สุด                     
ในการด าเนินการนั้นก็คือในบริบทของการพัฒนาบทเรียนที่ใช้จริงในชั้นเรียน  

เมื่อเราเริ่มต้นด้วยบทเรียนที่สอนจริงในชั้นเรียน ปัญหาการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยใน            
ชั้นเรียนก็จะหมดไป แต่ความท้าทายก็คือการระบุว่าการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใดที่ส่งผลต่อ           
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และเมื่อสามารถระบุถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่าง
ชัดเจนแล้ว ความท้าทายต่อมาก็คือการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เรียนอื่นที่มีเป้าหมายเดียวกันหรือ
ประสบกับปัญหาในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน”  

Stigler และ Hiebert (1999) 

การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) เป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาครู
วิชาชีพ (Professional Development) ที่มุ่งเน้นการท างานศึกษาวิจัยร่วมกันของกลุ่มครูและผู้ที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนในบริบทการท างานจริงใน
ชั้นเรียนและสถานศึกษาของตนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในระยะยาว ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาตนเอง เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไปพร้อมกัน  

 

 

 

 

 

                                                 
๑ ปรับจากบทความเร่ือง “การศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson Study):  ทางเลือกใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” (ชาริณี  ตรีวรัญญู)              

ในวารสารครุศาสตร์ ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๓  มีนาคม –มิถุนายน ๒๕๕๒ หนา้ ๑๓๐-๑๔๙ เพื่อใชป้ระกอบการบรรยาย/การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒ อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

การพัฒนาบทเรียนร่วมกันการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  ((LLeessssoonn  SSttuuddyy))  
ทางเลือกใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน๑๑ 

การพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาการเรียนการสอน 

LESSON STUDY 

การพัฒนาคร ู
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แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันนี้เริ่มต้นขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น โดยพบร่องรอยหลักฐาน
ตั้งแต่ก่อนปี ๑๙๐๐ (Nakatome, 1984 อ้างถึงใน Fernandez และ Yoshida, 2004: 15)                
Fernandez และ Yoshida (๒๐๐๔) ได้ให้ความหมายของค าว่า “Lesson Study” ไว้ว่า ค านี้เป็น
การแปลความหมายโดยตรงจากค าในภาษาญี่ปุ่นที่ว่า “jugyo kenkyu” ซึ่งประกอบไปด้วยค า ๒ ค า 
คือ  “jugyo” ที่หมายถึง บทเรียน (Lesson) และ “kenkyu”  ที่หมายถึง การศึกษา (Study) หรือ
การวิจัย (Research) ซึ่งตามความหมายนี้  Lesson Study หมายถึงการศึกษาวิจัยหรือการทดสอบ
และตรวจสอบการปฏิบัติงานการสอนของครู ซึ่งเป็นการที่กลุ่มครูพบปะกันในระยะยาว อาจหลาย
เดือนต่อปี เพ่ือท างานออกแบบ ด าเนินการทดสอบ ศึกษาค้นคว้า และพัฒนาบทเรียนอย่างลุ่มลึกและ
ต่อเนื่อง จนได้บทเรียนที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้พัฒนาผู้เรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส าหรับประเทศไทยมีข้อมูลว่ามีการน าแนวคิดนี้มาใช้ในการพัฒนาครูตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕  โดยมี
ค าเรียกแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันหรือที่นิยมเรียกทับศัพท์ว่า Lesson Study  นี้หลายค า
ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาชั้นเรียน การศึกษาและพัฒนาบทเรียน การวิจัยบทเรียน การวิจัย
แผนการสอน หรือการศึกษาและพัฒนาแผนการสอน ทั้งนี้ ในพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ก าหนดให้ใช้ค าว่า “การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน” แทนค าว่า 
“การศึกษาผ่านบทเรียน” ที่ใช้เคยในพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
๒๕๕๑   

ปัจจุบัน นานาประเทศรวมถึงประเทศไทยได้น าแนวคิดนี้มาใช้ในหลายบริบท ทั้งในมิติของ
การพัฒนาผู้เรียน มิติของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงมิติของการพัฒนาวิชาชีพครู 
ทั้งในส่วนของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาครู และการพัฒนาครูประจ าการ 
 

๑๑..  นิยาม แนวคิด และหลักการของนิยาม แนวคิด และหลักการของการพัฒนาบทเรียนร่วมกันการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  

  
การพัฒนาบทเรียนร่วมกันเป็นแนวคิดการพัฒนาครูวิชาชีพที่ว่าด้วยการพัฒนาตนเองของครู            

ในบริบทการท างานจริงในชั้นเรียนและสถานศึกษาของตน ผ่านการท างานแบบร่วมมือรวมพลังของ
กลุ่มครู ซึ่งด าเนินงานโดยร่วมกันเลือกบทเรียนที่ต้องการสอนมาศึกษาวิจัยตามขั้นตอนของ                
“กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study Process)” จนได้บทเรียนที่มีคุณภาพ 
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริง รวมทั้งครูเกิดการเรียนรู้จากการพัฒนาบทเรี ยนนั้นด้วย 
(ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๑: ๒๖๓) 

ค าว่า “บทเรียน (lesson)” ตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมีความหมายครอบคลุม
ใน ๓ ประการ ดังนี้ 
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(๑) บทเรียน หมายถึง แผนการจัดการเรียนการสอน  
(๒) บทเรียน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของครู ตามแผนที่ได้วางไว้       

ซึ่งรวมถึงการใช้สื่อการเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
(๓) บทเรียน หมายถึง การเรียนรู้ของผู้ เรียน อาจเป็นมโนทัศน์ ข้อความรู้  เจตคติ          

และทักษะกระบวนการต่างๆ 

ส่วนค าว่า “บทเรียนวิจัย” (lesson study lesson/ study lesson/ research lesson)  
หมายถึง บทเรียนที่ผ่านการศึกษาวิจัยตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  เป็นบทเรียนที่กลุ่มครู
เลือกมาศึกษาวิจัย โดยด าเนินการศึกษาวิจัยตามขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน จน
ได้เป็นบทเรียนที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ได้จริงกับผู้เรียนของตน 

การด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
๑) การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  เป็นกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ (professional 

development)  ในระยะยาวที่มีลักษณะการด าเนินงานเป็นวงจรที่มีระบบ ต่อเนื่อง และมี              
การด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

๒) การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (professional 
learning) ในบริบทการท างานจริงในชั้นเรียนและในสถานศึกษาของครู (classroom –or school 
based development) 

๓) การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  มุ่งให้ครู เป็นผู้ขับเคลื่อน (teacher-led) และปรับ
กระบวนการท างานด้วยตนเอง เนื่องจากครูเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจการท างานของตนเองดีที่สุด 

๔) การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็นกระบวนการท างานแบบร่วมมือรวมพลัง เพ่ือพัฒนา       
การจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเป้าหมายที่การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๕) การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็นกระบวนการโดยทั่วไป ที่สามารถน าไปใช้ได้ในหลาย
วัตถปุระสงค ์สามารถปรับขั้นตอนของการด าเนินงานให้เหมาะสมกับการด าเนินงานในแต่ละบริบทได้ 
โดยยังคงไว้ซึ่งหลักการส าคัญของกระบวนการ 

การพัฒนาบทเรียนร่วมกันมีหลักการส าคัญของการด าเนินงาน ได้แก่ 

๑) การท างานแบบร่วมมือรวมพลัง คือ การท างานอย่างร่วมมือรวมพลังของครูและผู้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาบทเรียน ซึ่งหมายถึงการท างานร่วมกันด้วยความสมัครใจ มีบทบาทใน                
การท างานและการตัดสินใจที่เท่าเทียมกัน มีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน มีความรับผิดชอบและมี          
ความเป็นเจ้าของร่วมกันในผลงานที่เกิดขึ้น โดยเกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและเกิดสิ่งที่มีคุณค่าขึ้น 

๒) การก าหนดประเด็นการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่มาจากสภาพปัญหาด้านการคิด หรือ    
การเรียนรู้ของผู้เรียนในการเรียนการสอนจริงในชั้นเรียน คือ การที่ครูร่วมกันก าหนดเป้าหมายหรือ
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ประเด็นในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดยพิจารณาจากข้อมูลสภาพปัญหาด้านการเรียนรู้หรือการคิด
ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียนและในสถานศึกษาของตน และมุ่งเป้าหมายของการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันที่การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๓) การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงการเรียนรู้และการคิดของผู้เรียนโดยตรงในชั้นเรียน คือ
การที่ครูและผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันด าเนินการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนที่เกิดขึ้น
ในขณะที่มีการเรียนการสอนจริงในชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงการคิดและ 
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

๔) การให้ผลสะท้อนและการอภิปรายผลการปฏิบัติงาน คือ การที่ครูและผู้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาบทเรียนด าเนินการอภิปรายร่วมกันในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาบทเรียน เช่น 
การอภิปรายเพ่ือก าหนดเป้าหมายการอภิปรายและสะท้อนความคิดเพ่ือวางแผนการสอน ซึ่งขั้นตอน
ที่ส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการอภิปรายคือ ขั้นสืบสอบผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการอภิปรายและสะท้อน
ความคิดภายหลังการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขบทเรียน 

๕) การด าเนินการในระยะยาวและขับเคลื่อนกระบวนการให้สอดคล้องกับบริบทการ
ท างานจริงโดยครู (teacher-driven) คือ การที่ครูด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่มีลักษณะ
เป็นวงจรในระยะยาว เมื่อด าเนินการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเสร็จสิ้นในวงจรหนึ่งแล้ว ก็ด าเนินการอีก
วงจรหนึ่งต่อ อาจเป็นการด าเนินการศึกษาเพ่ิมเติมในบทเรียนเดิมหรือด าเนินการศึกษาในบทเรียน
ใหม่ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับบทเรียนเดิม ทั้งนี้ ครูเป็นผู้มีหน้าที่หลัก ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยครูต้องปรับขั้นตอนของการท างานให้เหมาะสมกับบริบทการท างานจริง
ของตนเอง 

๖) การมีส่วนร่วมของผู้รู้ คือ การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตามขั้นตอนของ
กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของผู้รู้ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
หรือเป็นผู้ที่ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระรายวิชาหรือศาสตร์การสอน 

ในการด าเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน จ าเป็นต้องค านึงถึง
หลักการส าคัญของกระบวนการ และต้องใช้หลักการส าคัญนั้นๆ อย่างครบถ้วนในการด าเนินงาน          
การพัฒนาบทเรียนร่วมกันแต่ละครั้ง  
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๒. รูปแบบ กระบวนการ และบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 

 
ในการด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ครูหรือผู้ด าเนินการต้องพิจารณารูปแบบ            

การด าเนินงานและลักษณะการจัดกลุ่มการพัฒนาบทเรียนร่วมกันให้มีความเหมาะสมกับเป้าหมาย
และบริบทของตน โดยรูปแบบการด าเนินงาน ลักษณะของกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน และรูปแบบกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน มีรายละเอียด
ดังนี้ 

๑. รูปแบบการด าเนินงานตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  (Model of Lesson 
Study) โดยทั่วไป ในการด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน มี ๓ รูปแบบ ดังนี้ 

๑) การพัฒนาบทเรียนร่วมกันแบบสถานศึกษาเป็นฐาน (School-based Lesson Study) 
เป็นการด าเนินการพัฒนาวิชาชีพครูตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันโดยครูที่อยู่ในสถานศึกษา
เดียวกัน เป็นการรวมกลุ่มกันของครูเพ่ือศึกษาและพัฒนาบทเรียนเพื่อให้ได้บทเรียนที่มีคุณภาพเป็นไป
ตามเป้าหมายของสถานศึกษา อาจเป็นการด าเนินการโดยครูเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสถานศึกษาหรือ
เป็นการด าเนินการ ทั้งสถานศึกษา (whole-school) ก็ได้ ซึ่งรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่มีการด าเนินงาน
มากที่สุด 

๒) การพัฒนาบทเรียนร่วมกันแบบข้ามสถานศึกษา (Cross-school Lesson Study) เป็น             
การด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกันโดยการรวมกลุ่มกันของครูจากหลายสถานศึกษาที่อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกัน หรือในเขตพ้ืนที่เดียวกัน (district-wide lesson study) ซึ่งเป็นครูที่มีความ
สมัครใจและสนใจที่จะศึกษาในประเด็นเดียวกันหรือในบทเรียนเดียวกัน และสามารถท างานร่วมกัน
ตลอดทุกข้ันตอนของกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน จนท าให้ได้บทเรียนที่ครูในกลุ่มสามารถใช้
ร่วมกันได้ 

๓) การพัฒนาบทเรียนร่วมกันแบบข้ามเขตพื้นที่ (Cross-district Lesson Study) เป็น           
การด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกันโดยการรวมกลุ่มกันของครูจากต่างสถานศึกษา และต่างเขต
พ้ืนที่ที่มีความสมัครใจและสนใจที่จะศึกษาในประเด็นหรือในบทเรียนเดียวกัน มักเป็นการด าเนินงาน
ร่วมกันตามนโยบายของสถานศึกษาที่มีหน่วยงานต้นสังกัดเดียวกัน หรือได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดตั้งกลุ่มในลักษณะเช่นนี้  

๒. กลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study Group) หมายความถึงกลุ่มครูที่ด าเนินการ
ศึกษาวิจัยบทเรียนร่วมกันตามกระบวนการพัฒนาบทเรียน เป็นกลุ่มครูที่มีความสมัครใจใน            
การท างานการพัฒนาบทเรียนร่วมกันและสนใจที่จะด าเนินการศึกษาวิจัยในประเด็นเดียวกัน มีความ
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สมัครใจและเจตนารมณ์ในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และสามารถท างานร่วมกันได้ตลอดในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดยทั่วไปมักมีสมาชิกกลุ่มละประมาณ ๓-๗ คน ใน
บางบริบทกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันอาจมีความหมายรวมถึง ผู้รู้ (Knowledgeable Others) ที่เข้า
มาร่วมด าเนินงานกับกลุ่มครูในแต่ละข้ันตอนของกระบวนการด้วย ในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันนั้นมี
บุคลากรส าคัญที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน ได้แก่ 

(๑) ครูในกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Participated Teachers) คือ ครูที่เข้าร่วม
ด า เนินงานการพัฒนาบทเรี ยนร่วมกัน และท างานร่ วมกับกลุ่ มตลอดในทุกขั้ นตอนของ
กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  

(๒) ผู้ด าเนินการ (Implementators) คือ ผู้ริเริ่มน ากระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
มาแนะน าให้เป็นที่รู้จักของครู และ/หรือเป็นผู้อ านวยความสะดวกและประสานการด าเนินงานการ
พัฒนาบทเรียนร่วมกันของครูแต่ละกลุ่ม ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน และสามารถประสานงานครูกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งผู้ด าเนินการอาจเป็นผู้บริหาร ครูใน
กลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันเองหรือเป็นบุคคลภายนอกที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาครูและ               
การพัฒนาการศึกษา เช่น นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์  

(๓) ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study Participants) คือ 
บุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของการด าเนินงานตามขั้นตอน
ของกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ซึ่งผู้มีส่วนร่วมที่ส าคัญ ได้แก่ 

ก. ผู้รู้ (Knowledgeable Others) หมายถึง บุคคลภายนอกกลุ่มพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน หรือ
เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระรายวิชาหรือศาสตร์การสอน อาจเป็นครูหรือผู้บริหารที่มี
ความรู้ความสามารถสูงและเป็นที่ยอมรับ นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย หรือศึกษานิเทศก์ ผู้รู้มี
บทบาทเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนการสอน หรือเป็นผู้ร่วมสังเกตและอภิปรายสะท้อนความคิดต่อ
การเรียนการสอน เป็นผู้สรุป การอภิปรายหลังการสอน ช่วยตรวจสอบความถูกต้องและความ
สอดคล้องของแผนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเป็นผู้น าแนวความคิด ทฤษฎี หรือองค์ความรู้ใหม่
มาสู่กลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ซึ่งบทบาทที่ส าคัญยิ่งของผู้รู้ คือ การช่วยเหลือครูในการสร้างความ
ชัดเจนหรือจัดระบบประสบการณ์ของครูให้เป็นองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรมและสามารถน ามาใช้
ปฏิบัติงานได ้

ข. ผู้ร่วมเรียนรู้  หมายถึง ครู ผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจที่ไม่ได้เข้าร่วมในกลุ่ม
พัฒนาบทเรียนร่วมกัน แต่เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกันในบางขั้นตอน
อย่างจริงจังและร่วมมีบทบาทในการขับเคลื่อนการท างานของกลุ่ม พัฒนาบทเรียนร่วมกันในระยะ
นั้นๆ เช่น เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการสอนและเขียนแผนการสอน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
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สังเกตชั้นเรียนและอภิปรายสะท้อนความคิด แต่ไม่ได้อยู่ร่วมด าเนินการตลอด ในทุกขั้นตอน
เช่นเดียวกับครูที่อยู่ในกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 

๓. กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 

กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเป็นกระบวนการพัฒนาครูโดยให้ครูด าเนินงานพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาการคิดและการเรียนรู้ของผู้เรียน ผ่านการท างานกลุ่มแบบ
ร่วมมือรวมพลังในบริบทการท างานจริงของตนเอง อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผ่านขั้นตอนส าคัญที่
มีลักษณะเป็นวงจรและมีหลักการส าคัญของกระบวนการอย่างครบถ้วน โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูควบคู่ไปกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้ เนื่องด้วยกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมีลักษณะเป็นกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละบริบท จึงมีผู้เสนอขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา
บทเรียนร่วมกันไว้ในหลายลักษณะ แนวทางและกระบวนการที่น าเสนอในที่นี้ปรับจากผลการวิจัย
ส่วนหนึ่งในการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับบริบทการท างานของครูไทย ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการพัฒนาครู  หรือส าหรับครูน าไปใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง  กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมีการ
ด าเนินงานแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ ๑ การเตรียมการด าเนินงาน ได้แก่ (๑) การก าหนดรูปแบบการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันให้เหมาะสมกับเป้าหมายและบริบทการด าเนินงาน  (๒) การเผยแพร่แนวคิดการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง  (๓) การจัดกลุ่มพัฒนาบทเรียน
ร่วมกัน (๔) การแสวงหาและประสานงานผู้รู้  และ (๕) การจัดตารางปฏิบัติงานและการจัดประชุม
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ   

ส่วนที่ ๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเป็นกระบวนการ
ท างานพัฒนาวิชาชีพร่วมกันของกลุ่มครูที่ให้ความส าคัญกับการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงการคิดและ          
การ เรี ยนรู้ ของผู้ เ รี ยน โดยตรง ในชั้ น เ รี ยน  และการอภิปรายสะท้ อนความคิดร่ วมกัน                     
กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันนี้ไม่มีข้ันตอนที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สามารถยืดหยุ่นและ
ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการท างานได้ตามความเหมาะสมกับบริบทการท างานจริง โดยยังคงไว้ซึ่งหลักการ
ส าคัญทั้ง ๖ หลักการดังที่ได้เสนอไว้ข้างต้น ในที่นี้ ขอเสนอขั้นตอนส าคัญของกระบวนการศึกษา           
ผ่านบทเรียนซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ๓ ขั้นตอนหลักที่มีลักษณะการด าเนินงานเป็นวงจร                  
Plan – See - Reflect (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๕) ดังนี้ 
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กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันตามวงจร Plan – See – Reflect  

 

1. ขั้นวางแผน (Plan) 

 

 
๒. ขั้นปฏิบัติการ (See) 
 
  
๓. ขั้นสะท้อนผล (Reflect) 

  
 

  
 รายละเอียดในแต่ละข้ันตอนมีดังนี้ 
 ขั้นที่ ๑ วางแผน (Plan - Preparations) การด าเนินในระยะนี้เป็นระยะก่อนน า
บทเรียนที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในชั้นเรียนจริง ซึ่งมีการด าเนินการใน ๒ ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
  ๑.๑ การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดยกลุ่มพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันระบุปัญหาจากสภาพปัญหาของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน ก าหนดเป้าหมาย หัวเรื่อง หรือ
ประเด็นในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา นโยบาย และหลักสูตร โดยมุ่งเน้น
เป้าหมายในด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าก าหนดเป้าหมายตามความสนใจของครู รวมถึง
ตรวจสอบความเข้าใจในเป้าหมายของสมาชิกกลุ่มทุกคน แล้วก าหนดแผนปฏิบัติงานของกลุ่มเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้นๆ การด าเนินงานในขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้กลุ่มเกิดความกระจ่างในสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของผู้เรียน มีทิศทาง และแนวปฏิบัติใน           
การด าเนินการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม  
  ๑.๒ การวางแผนบทเรียน โดยกลุ่มเลือกบทเรียนที่สอดคล้องกับเป้าหมายมา           
วางแผนการสอนร่วมกัน เขียนแผนการจัดการเรียนการสอน และจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน ซึ่ง
กลุ่มมักเลือกบทเรียนที่ท้าทายหรือจัดการเรียนการสอนได้ยาก 

ขั้นที่ ๒ ปฏิบัติการ (See – Teaching & Observation) การด าเนินในระยะนี้เป็น
ระยะของน าบทเรียนที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในชั้นเรียนจริง ซึ่งเป็นการสอนและสังเกตในชั้นเรียน โดยกลุ่ม
น าแผนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นไปสอนในชั้นเรียนโดยครู ๑ คนซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่ม       
ส่วนสมาชิกคนอ่ืนๆ เป็นผู้สังเกต บันทึก และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนและการเรียนการสอน

๑.๑ ก าหนดเป้าหมาย 

๑.๒ วางแผนบทเรียน 

      สอนและสังเกต 

๓.๑ สืบสอบผลฯ 

๓.๒ ปรับปรุงแกไ้ข 

๓.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ด้วยวิธีการต่างๆ ตามแผนที่ได้วางไว้โดยวิธีการต่างๆ เช่น บันทึกวีดิทัศน์ บันทึกเทปเสียง เก็บ
รวบรวมผลงานผู้เรียน หรือสัมภาษณ์ผู้เรียนหลังสอน ซึ่งเน้นการสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงถึงการคิดและการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้กลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันได้ท า
ความเข้าใจในกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพ่ือให้ได้ข้อมูลหลักฐานหรือ
ประเด็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 ในการสังเกตชั้นเรียน มุ่งเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และผู้เรียน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะใช้ใน
การอภิปรายสะท้อนความคิดถึงแนวทางการสอนที่ดีกว่าเดิม  มิใช่เพื่อประเมินการสอนของครู        
ซึ่งในขณะสังเกต ผู้สังเกตไม่ควรให้ความช่วยเหลือหรือแทรกแซงการท ากิจกรรมของผู้เรียน และควร
สังเกตในประเด็นของการจัดการเรียนการสอนที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ไม่ใช่ลักษณะตามธรรมชาติ
ของครูหรือผู้เรียนที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างทันที 
 ขั้นตอนการสอนและสังเกตนี้ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดของกระบวนการ และ
เป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันซึ่งต้องด าเนินการควบคู่กัน
กับขั้นตอนการสืบสอบผลการปฏิบัติงานหรือการอภิปรายสะท้อนความคิดหลังการสอนซึ่งเป็น
ขั้นตอนต่อไปอยู่เสมอเพราะการด าเนินงานใน ๒ ขั้นตอนนี้คือจุดศูนย์รวมขององค์ความรู้ ความคิด 
และการปฏิบัติของครู และเป็นบริบทในการเรียนรู้ที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของบุคคลทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ซึ่งได้แก่ ครู ผู้เรียน และผู้รู้  ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ครูได้
ความรู้ มุมมอง และแนวคิดใหม่ในการจัดการเรียนการสอน การสังเกตผู้เรียนโดยตรงในชั้นเรียนจริง
นี้ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นและข้อบังคับส าคัญของกระบวนการที่สามารถช่วยแก้ปัญหาที่ครูอาจท างาน
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรงได้ และเป็นการ
กระตุ้นให้ครูต้องคิดวางแผนการสอนที่สามารถน ามาใช้ได้จริงในชั้นเรียน ซึ่งต้องไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบ มิใช่คิดเพียงเพ่ือให้ออกมาเป็นเอกสารหลักฐานส่งผู้บังคับบัญชาเท่านั้น รวมทั้งการให้ครูได้
สังเกตผู้เรียนนี้ช่วยให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนถือเป็นสิ่งส าคัญ เพราะความรู้ความเข้าใจนี้จะช่วยให้ครูสามารถ
แสดงพฤติกรรมการสอนและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 

ขั้นที่ ๓ สะท้อนผล (Reflect – Discussion & Reflection) การด าเนินงานในระยะนี้
เป็นระยะหลังการน าบทเรียนที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในชั้นเรียนจริง เป็นขั้นตอนของการย้อนทวน (recall) 
ไตร่ตรองสะท้อนคิด (reflect)  ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข (re-design/ revise) สอนซ้ า (re-teach) 
และถอดบทเรียนว่ากลุ่มได้เกิดการเรียนรู้ในประเด็นใดบ้าง ซึ่งมีการด าเนินการใน ๓ ขั้นตอนย่อยดังนี้ 
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 ๓.๑ การสืบสอบผลการปฏิบัติงาน เป็นขั้นที่กลุ่มอภิปรายสะท้อนความคิดร่วมกัน
จากข้อมูลที่ได้ในขั้นที่ ๒ โดยมุ่งเน้นการอภิปรายเพ่ือให้ได้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่น าไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น โดยครูผู้สอนมักเป็นผู้เริ่มต้นการอภิปรายก่อน  
และอภิปรายมุ่งประเด็นที่ตัวบทเรียนว่าสิ่งใดคือปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน 
และอภิปรายถึงแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น รวมทั้งควรอภิปรายสะท้อนความคิดว่ากลุ่มได้เรียนรู้
อะไรจากการด าเนินงานในชั้นเรียนบ้าง นอกจากนี้ ครูสามารถให้ผู้เรียนเป็นผู้สะท้อนความคิด
เกี่ยวกับการเรียนการสอนได้ทั้งในด้านความรู้สึก ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ซึ่งหลายครั้งพบว่า
ผู้เรียนสามารถให้ข้อมูลที่น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างน่าสนใจ 
  ๓.๒ การปรับปรุงแก้ไขบทเรียน เป็นขั้นตอนท่ีกลุ่มปรับปรุงแก้ไขบทเรียนซึ่งรวมถึง 
แผนการจัดการเรียนการสอนและเอกสารหรือสื่อประกอบการเรียนการสอนต่างๆ ให้มีคุณภาพดีและ
สมบูรณ์เหมาะสมยิ่งขึ้นตามข้อสรุปที่ได้จากการอภิปราย ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการจัด    
การเรียนการสอนในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกว่าครั้งที่ผ่านมา  
 ๓.๓ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นขั้นตอนที่กลุ่มครูรวบรวมข้อมูล สรุปข้อเรียนรู้   
และน าเสนอผลการเรียนรู้ที่ได้สู่บุคคลอ่ืนๆ อาจโดยการเปิดชั้นเรียน (open class) ซึ่งเชิญผู้สนใจ
มาร่วมสังเกตการจัดการเรียนการสอน และน าเสนอท้ังผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและนวัตกรรม
หรือวิธีการพัฒนาที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้ เพ่ือขยายผลและเพ่ือเติมเต็มการเรียนรู้ของกลุ่ม
ต่อไป รวมทั้งเพ่ือให้กลุ่มได้จัดระบบองค์ความรู้ที่ได้ของตนและมีหลักฐานในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
ตลอดจนเพื่อให้มีโอกาสได้ภาคภูมิใจในผลงาน  

ในขั้นตอนที่ ๒-๓ นั้น อาจมีการด าเนินการซ้ าได้หลายครั้ง หากต้องการหรือจ าเป็น    
ซึ่งหลังจากปรับปรุงแก้ไขบทเรียนในขั้นที่ ๓.๒ แล้ว อาจน าบทเรียนดังกล่าวไปสอนอีกครั้ง (reteach) 
กับผู้เรียนกลุม่ใหมโ่ดยครูคนเดิมหรือครูอื่น เพื่อพัฒนาบทเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเมื่อได้บทเรียน
ที่มีคุณภาพแล้ว กลุ่มก็สามารถเริ่มต้นด าเนินการตามวงจรพัฒนาบทเรียนร่วมกันกับบทเรียนใหม่ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายเดิมที่ได้ก าหนดไว้ หรือบทเรียนตามเป้าหมายใหม่ได้ต่อไป 

๔. รูปแบบกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Model of Lesson Study Groups) 

เนื่องจากการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่การด าเนินงานตาม
กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันนั้นมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละบริบท ดังนั้น รูปแบบกลุ่ม
พัฒนาบทเรียนร่วมกันจึงมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไปตามเป้าหมายของกลุ่ม ลักษณะของ
สมาชิก และบริบทในการด าเนินงาน ในที่นี้ ขอเสนอตัวอย่างรูปแบบกลุ่มพัฒนาบทเรียนที่เอ้ือต่อการ
ท างานในลักษณะต่างๆ เพ่ือเป็นทางเลือกของครูและผู้ที่สนใจในการเริ่มต้นด าเนินงานการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน ดังนี้ 
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รูปแบบและลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 

รูปแบบกลุ่ม ลักษณะการด าเนินงานของกลุ่ม ตัวอย่างการด าเนินงาน 
๑) รูปแบบกลุ่มพฒันา

บทเรียนร่วมกัน
แบบร่วมมือ          
รวมพลัง   

 
 
 

- สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการวางแผน                 
การตัดสินใจ และท ากิจกรรมร่วมกันตลอดใน         
ทุกข้ันตอน 
- ผลงานที่เกิดขึ้น (แผนการสอน/รายงาน)            
ถือเป็นผลงานของกลุ่ม  
- เหมาะส าหรับกลุ่มครูที่สอนในรายวิชา/กลุ่ม
สาระเรียนรู้เดียวกันและระดับชั้นเดียวกัน หรือ
กลุ่มครูที่ต้องการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาบทเรียน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างจริงจังไว้ใช้ในโรงเรียนของ
ตนเอง  

ครูทุกคนในกลุ่มเป็นครูประจ าช้ัน ป.๑ 
ที่ต้องสอนภาษาไทยให้นักเรียนในห้อง
ของตน นักเรียนแต่ละห้องเรียน
เนื้อหาสาระเดียวกัน ครูใช้แผนการ
สอนร่วมกันได้ ครูทุกคนในกลุ่มจึง
ช่วยกันเลือกบทเรียนที่เป็นปัญหามา
ด า เนิ นงานตามวงจรการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน จนได้แผนการสอน
และสื่ อที่ ทุ กคนสามารถน า ไปใ ช้
ร่วมกันได้ 

๒) รูปแบบกลุ่มพฒันา
บทเรียนร่วมกัน
แบบคู่ขนาน   

 
 
 
 

- กลุ่มก าหนดและท าความเข้าใจในเป้าหมาย
ร่วมกัน เลือกวิธีการสอนและก าหนดขั้นตอนหลัก
ของการวางแผนการสอนร่วมกัน แยกย้ายกัน
จัดท าแผนการสอนและด าเนินการสอนในบทเรียน
ที่ตนรับผิดชอบ 
- ผลงานกลุ่ม คือ วิธีการ ขั้นตอน หรือนวัตกรรมที่
ใช้ รายงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ส่วนผลงาน
รายบุคคล คือ แผนการจัดการเรียนการสอน  
- เหมาะส าหรับการรวมกลุ่มกันของครูที่สอนใน
รายวิชา/ กลุ่มสาระการเรียนรู้เ ดียวกัน  มี
ประเด็นปัญหาร่วมกัน แต่ต่างระดับชั้นกัน 

ครูคณิตศาสตร์ช้ัน ป.๔ ป.๕ และ           
ป.๖ มีปัญหาร่วมกันคือนักเรียนมี
ปัญหาในการเรียนเรื่องการแก้โจทย์
ปัญหาเศษส่วน ทุกคนจึงช่วยกันคิดวิธี
สอนและวางแผนการสอนในขั้นตอน
หลักร่วมกัน แล้วแยกย้ายกันไปเขียน
แผนในรายละเอียดให้ เหมาะกับ
ระดับ ช้ันของตนเอง แล้วน าแผน           
การสอนมาขอความเห็นจากกลุ่ม 
ช่วยกันสังเกตการสอนและสะท้อน
ความคิดจนได้แผนการสอนที่ดีของ 
แต่ละระดับช้ัน 

(๓) รูปแบบกลุ่ม
พัฒนาบทเรียน
ร่วมกันแบบ
หมุนเวียน  

- การท างานพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่สมาชิกใน
กลุ่มทุกคนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นบุคคล
ส าคัญ (key person) ของการท างานกลุ่มในแต่
ละวงจร โดยกลุ่มจะด าเนินงานตามขั้นตอนของ
กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อสนับสนุน
ครูในกลุ่มทีละคนให้ได้พัฒนาการจดัการเรียนสอน
ของตนเอง  

- เหมาะส าหรับการรวมกลุ่มกันของครูที่สอนต่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างระดับชั้น โดยอาจมี
ประเด็นปัญหาร่วมกันหรือต่างกันก็ได้ 

ครูสอนภาษาอังกฤษ ช้ัน ม.๑ ม.๓          
ม.๕ รวมกลุ่มกันพัฒนาบทเรียน โดย
ให้ครู  ม .๑ ก าหนดเป้าหมายและ
ประเด็นพัฒนาบทเรียนร่วมกันในวงจร 
รอบแรกจากปัญหาในช้ันเรียนของตน 
แล้วกลุ่มจึงช่วยกันวางแผน สังเกตการ
สอน ปรับปรุงแก้ไขจนได้แผนการสอน
ที่ดี จากนั้นก็เริ่มต้นวงจรอีกครั้งโดยให้
ครู ม.๓ เป็นผู้เลือกบทเรียนบ้าง และ
ด าเนินการเช่นนี้ไปจนครบทุกคน 
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รูปแบบของกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันข้างต้นนี้ ผู้สนใจสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทการท างานและเป้าหมายในการด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของตน หรืออาจ
ด าเนินการในรูปแบบอื่นที่มิได้น าเสนอไว้ในที่นี้ตามความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการด าเนินงานจริง 
สิ่งส าคัญที่สุดที่ควรระลึกไว้เสมอไม่ว่าจะด าเนินการในรูปแบบใด ก็คือ ทุกรูปแบบมีจุดมุ่งหมายใน            
การด าเนินงานเดียวกันคือ มุ่งให้เกิดการท างานแบบร่วมมือรวมพลังที่ครูซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มทุกคนมี
ส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมปรับปรุงแก้ไขอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรและเกิดสิ่งที่มีคุณค่า รวมถึงเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและ        
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากที่สุด 

ข้อแสนอแนะในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 

 การด าเนินงานพัฒนาบทเรียนร่วมกันจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น หาก
ด าเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

๑) ก าหนดจุดเน้น (focus) หรือเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
หรือการพัฒนาผู้เรียน และสมาชิกในกลุ่มต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนในเป้าหมายดังกล่าวร่วมกัน เช่น 
การส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 

๒) เน้นการพัฒนาบทเรียนในเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ อาจเพียง ๒-๓ บทเรียนต่อภาค
การศึกษา เพ่ือมุ่งให้ครูและผู้ที่เก่ียวข้องได้เกิดการเรียนรู้ในเชิงลึกและได้บทเรียนดีที่ใช้ได้จริง  

๓) ในระยะแรกของการด าเนินงาน สามารถเริ่มต้นจากการพัฒนาแผนจากแผนการจัด           
การเรียนการสอนเดิมที่มีอยู่แล้วได้  

๔) มีนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพการจัดการเรียน          
การสอนในชั้นเรียน เพราะนอกจากจะช่วยปรับการเรียน-เปลี่ยนการสอนแล้ว ยังช่วยให้กลุ่มผู้สอนมี
ประเด็นสนใจร่วมที่จะน าไปสู่การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง 

๕) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถในการท างานเป็นทีมและกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันก่อนและ/หรือจัดกิจกรรมนี้คู่ขนานไปกับ
การด าเนินงานพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เพ่ือสร้างบรรยากาศของการเปิดใจ การไว้วางใจ การยอมรับซึ่ง
กันและกัน และเพ่ือให้สมาชิกสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖) ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการท างาน  เช่น ใช้กล้องวีดิทัศน์ช่วยในการบันทึกร่องรอย
หลักฐานและทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  หรือใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

๗) บูรณาการงานพัฒนาบทเรียนร่วมกันเข้ากับงานตามนโยบายอ่ืนๆ ของสถานศึกษา โดย
ผู้ด าเนินการควรชี้ให้เห็นความสัมพันธ์หรือความสอดคล้องของการพัฒนาบทเรียนร่วมกันกับงานนั้นๆ 
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หรือบูรณาการแนวคิด/ นวัตกรรมนั้นๆ เข้าสู่การด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ซึ่งสามารถท า
ได้เนื่องจากกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเป็นกระบวนการโดยทั่วไปที่ไม่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจง 
จึงสามารถน าองค์ความรู้ เชิงนวัตกรรมใดๆ มาเป็นสาระของกระบวนการได้ ซึ่งจะท าให้การ
ด าเนินงานเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น เช่น ก าหนดให้เป้าหมายของการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเป็นการ
เสริมสร้างคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” หรือ “มีจิตสาธารณะ” ให้กับผู้เรียน หรือน าวงจรการ
เรียนรู้ 5E มาใช้เป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนและเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน หรือน าแนวคิดการออกแบบแบบย้อนกลับ (Backward Design) มาใช้เป็นแนวคิดใน
การออกแบบการเรียนการสอนในขั้นตอนของการวางแผนบทเรียน เป็นต้น 

๘) การมีส่วนร่วมหรือการสนับสนุนของผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดสรรเวลา
ปฏิบัติงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกันแก่ครู คือ ปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การพัฒนาบทเรียนร่วมกันประสบ
ความส าเร็จ  

ด้วยลักษณะของกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่มิได้มีการก าหนดล าดับขั้นตอนของ
กระบวนการหรือก าหนดรูปแบบที่ตายตัว ท าให้ผู้ด าเนินการและครูสามารถปรับรูปแบบหรือ
กระบวนการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินงานในแต่ละบริบทของชั้นเรียนและ
สถานศึกษาของตนได้ ดังนั้น ประเด็นส าคัญจึงอยู่ที่ผู้ด าเนินการและครูควรต้องท าความเข้าใจว่า       
การด าเนินงานพัฒนาบทเรียนร่วมกันไม่ใช่โปรแกรมส าเร็จรูปหรือหลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ในระยะเวลาอันสั้นและเห็นผลได้ชัดเจนในทันที หากแต่เป็นเรื่องของ             
การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง และแทรกซึมเข้าสู่
วัฒนธรรมการท างานตามปกติประจ าวันของครู   ผู้ด าเนินการพัฒนาบทเรียนร่วมกันจึงต้อง
ตระหนักว่าการน าแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมาใช้พัฒนาการท างานวิชาชีพของครูนั้น ไม่ควร
เป็นไปอย่างเร่งรีบและหวังให้เกิดผลอย่างรวดเร็ว หากแต่ต้องค่อยๆ ให้ครูและผู้เกี่ยวข้องซึมซับและ
เรียนรู้ถึงผลดีที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามแนวคิดนี้ และเมื่อครูค่อยๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการ
ท างานพัฒนาการเรียนการสอนของตนไปทีละน้อยๆ จนเป็นระบบแล้ว  ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก็
ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปด้วยเช่นกัน  

 
 

  

  

  

                                                                                                                                ““BBEETTTTEERR  TTOOGGEETTHHEERR”” 

 ครู 

ผู้บริหาร 

    นักวิชาการ/  
ศึกษานิเทศก์  

ผู้เชี่ยวชาญ 
เฉพาะทาง 

ห้องเรียนคุณภาพห้องเรียนคุณภาพ  
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สรุปสาระส าคัญของกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันในบริบทไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study Approach)    
           แนวคิดการพัฒนาครูท่ีว่าด้วยการพัฒนาตนเองของครูในบริบทการท างานจริงของตน ผ่านการท างานแบบร่วมมือรวมพลังของ         
กลุ่มครูในการด าเนนิงานพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนและพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง โดยครูด าเนินการตาม
ข้ันตอนของกระบวนการพัฒนาบทเรียนรว่มกัน (lesson study process) จนได้บทเรียนท่ีมคีุณภาพ และครูเกิดการเรียนรูจ้ากบทเรียนนัน้ๆ 
 

 

หลักการส าคญัของกระบวนการ 

๑. การท างานแบบรว่มมือรวมพลัง 
๒. ประเด็นการศึกษาที่มาจากการเรยีนการสอนจริง 
๓. การสังเกตผู้เรียนในชัน้เรยีน 
๔. การให้ผลสะท้อนและการอภิปรายผลการปฏิบัตงิาน 
๕. การด าเนินการในระยะยาวและขับเคลือ่นกระบวนการให้

สอดคล้องกบับริบทการท างานจริงโดยคร ู
๖. การมีสว่นรว่มของผู้รู ้

 

ขั้นตอนส าคัญของกระบวนการ* 
 
 
 
 
  
 

ขั้นที่ ๓ - ๕ อาจมีการด้าเนินการซ้้าได้อีกตามความจ้าเป็น 
* ขั้นตอนสามารถยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

การด าเนนิงานตามกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
ก. การเตรียมการด าเนินงาน: การก าหนดรูปแบบ การเผยแพร่แนวคิด การจัดกลุ่ม การแสวงหาผู้รู้ การจัดตารางปฏิบัติงาน 
ข. การด าเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการฯ กิจกรรม ผลท่ีได้ในแต่ละขั้นตอน 

PLAN 
การก าหนดเป้าหมาย  ประชุมก าหนดเป้าหมาย แผนงาน เป้าหมายและแผนการพัฒนาบทเรียน 

การวางแผนบทเรียน  อภิปรายวางแผน เขียนแผนการสอน แผนการสอน/ สื่อการเรียนการสอน 

SEE 
การสอนและการสังเกต สอนโดยครู ๑ คน สังเกต บันทึกและ   

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยครูคนอื่นๆ ในกลุ่ม 
บันทึกผลการสังเกต หลักฐานข้อมูล
ต่างๆ ที่แสดงถึงการเรียนรู้ของผู้เรียน 

REFLECT 
 

การสืบสอบผลการปฏิบัติงาน  
 

สะท้อนผลการสอน/ การท างาน 
อภิปราย วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผล 

ผลการอภิปราย ประเด็นปรับปรุงแก้ไข 
ข้อเสนอแนะ ความรู้/ความคิดใหม่ 

การปรับปรุงแก้ไขบทเรียน  ปรับปรุงแก้ไขแผนการสอน สื่อการสอน แผนการสอนฉบับปรับปรุง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สรุปผล เขียนรายงาน น าเสนอผลงาน รายงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 

 
 

กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study Process)  
กระบวนการท างานในการพัฒนาวิชาชพีของครูตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนรว่มกัน โดยด าเนนิงานในลักษณะการท างานกลุ่มเพื่อ

พัฒนาการจดัการเรยีนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาการคิดและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องผ่านขั้นตอนหลักท่ีส าคญัท่ีมีลกัษณะ
เป็นวงจร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โครงสร้างการด าเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  (Lesson Study Implementation Structure) 

รูปแบบการด าเนินงานตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน: แบบสถานศึกษาเป็นฐาน/ แบบข้ามสถานศึกษา/ แบบข้ามเขตพื้นท่ี 
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: ครู ผู้ด าเนินการ ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (ผู้รู้ ครูร่วมเรียนรู้) 
การจัดกลุ่ม: ครูที่มีความสมัครใจในการท างานร่วมกัน มีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน สามารถรับผิดชอบร่วมกันตลอดการด าเนินการ 
รูปแบบกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน: กลุ่มแบบร่วมมือรวมพลัง กลุ่มแบบคู่ขนาน กลุ่มแบบหมุนเวียน และอื่นๆ 

เป้าหมายของการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study Goal) 
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูควบคู่ไปกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ผลการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน:  แผน/ สภาพการจัดการเรยีนการสอนท่ีมีคณุภาพ ครู ผู้เรยีน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องเกิดการเรยีนรู้และการพฒันา 

 
 
 

 
 

 

 

   PLAN         SEE         REFLECT 

๑.ก าหนด
เป้าหมาย 

๒.วางแผนบทเรียน 

๓.สอนและ 
สังเกต 

๔.สืบสอบผลการปฏิบัติงาน 

๕.ปรับปรุงแก้ไขบทเรียน 

๖.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สรุปสาระส าคัญของการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 



ชาริณี  ตรีวรัญญู, ๒๕๕๖  (ปรับปรุง ๒๕๕๗)     ๑๕ 

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