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การศึกษาช้ันเรียน (Lesson study): 
แนวคิดใหมในการพัฒนาวิชาชีพครู
Lesson Study: A New Concept for Teacher Professional 
Development
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บทคัดยอ
 การศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) ในรูปแบบหลักในการพัฒนาวิชาชีพครู 
รูปแบบนี้ไดรับการพัฒนาและใชไดผลดีในประเทศญ่ีปุนมาแลว และรูปแบบการสอน
คณติศาสตรแบบเปดท่ีใชนวตักรรม Lesson studyไดรบัการพัฒนาและปรับปรุงใหเกิด
การสอนท่ียั่งยืน รูปแบบน้ีมีความสําคัญในการพัฒนาครูอยางตอเน่ืองตามเหตุผลคือ
1)ทําใหเกิดความเขาใจแนวคิดและแนวปฏิบัติการสอน 2) ปรับเปล่ียนความคิดวิธีสอน
และการเรยีนรู 3) ครไูดรบัการพฒันาจากผลสะทอนของนกัเรยีน 4) ไดรบัการสนบัสนนุ
จากเพ่ือนครูดวยกัน ขอดีของรูปแบบ Lesson study คือ ชวยลดอุปสรรคเรื่องจํานวน

เด็กตอหองเรียนท่ีมากเกินไปได และครูจะไดประโยชนตรงจากการพัฒนาแผนการเรียน
รูจนทาํใหเกดิการวจิยัขึน้ได การเรยีนแบบเปดในการเรยีนการสอนคณติศาสตร เปนการ

เนนใหนักเรียนเสาะหาคําตอบโดยไดรวมกันคิด นักเรียนแตละคนจะมีประสบการณใน
การเรียนรูที่แตกตางและการหาเหตุผลมาสนับสนุนและเด็กนักเรียนจะไดอภิปรายผล
รวมกนัโดยครแูละนกัเรยีนจะรวมสรปุประเด็นความรูได ซึง่รปูแบบนีจ้ะสามารถพฒันา

ศักยภาพทางคณิตศาสตรของนักเรียนแตละบุคคลได ซึ่งกระบวนการ Lesson study 

มีดังนี้ 1) สรางสถานการณหรือโจทยการเรียนรู 2) สรางสื่อการเรียนรูจะชวยใหเห็นวิธี

การคิดของผูเรียนแตละคนและชวยใหผูเรียนแตละคนแสดงศักยภาพของตนเองอยาง
เต็มที่ 3) การมีชวงเวลาใหผูเรียนรูดวยตนเอง 4) การแลกเปล่ียนแนวความคิดรวมกัน
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ของผูเรียนแตละกลุม 5) ขั้นตอนการสรุปครูจะทําหนาที่เชื่อมรอยความคิดของกลุม
ทุกกลุม 6) สะทอนผลการสอน 7) แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนรวมวิชาชีพ ลักษณะ
ของ Lesson study แตกตางจากการพัฒนาครูทั่วไป คือ การเปดโอกาสใหครูไดมอง
เห็นการสอนและการเรียนรูในชั้นเรียนอยางเปนรูปธรรม นักเรียนเปนหัวใจหลักในการ
เรียนการสอน และครูไดมีบทบาทสําคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสอนและ
การพัฒนาหลักสูตร

Abstract
 Teaching through the lesson study for the teacher professional 
development has been improved and used effectively in Japan. The 
open approach in mathematics with innovation of lesson study has been
developed to be a permanent teaching style. This technique is of important
in the continuous improvement of teachers as the following reasons: 
1) it helps to understand in an educational concept relating to the 
teaching procedure; 2) it can adapt the concept and technique of 
teaching and learning; 3) teachers learn and develop their teaching methods 
through students’ refl ection; and 4) teachers are supported by their fellow. 
Advantages of the lesson study are that the over-numbers of student in a 

classroom are reduced and teachers learn directly from the study plan to 

become a research. Study with the open approach in mathematics focuses 
on seeking answers by sharing the students’ ideas. The different learning 
experience of each student leads to a group discussion between students 

and teachers. As a result, the learning potential in mathematics of students 

will be improved effectively. The process of the lesson study consists of 
1) the design of a problem situation; 2) creating learning media to help 
teachers see the different thinking methods of an individual student and 

help students show their learning potential; 3) sharing their opinions in their 
groups; 5) linking all ideas by teachers in the conclusion step; 6) refl ecting 
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the result of teaching; and 7) exchanging knowledge among teachers. The 
unique quality of the lesson study differs from other approaches for the 
teacher development as followed: providing an opportunity for teachers to 
experience the concrete teaching and learning in the classroom, students 
as a heart of learning process and an important role of teachers in varying 
their teaching behaviors and developing the curriculum

คําสําคัญ : การศึกษาชั้นเรียน
Keyword :  Lesson study

บทนํา
 การศึกษาของไทยในยุคปฏิรูปการศึกษาในปจจุบันไดมีนักการศึกษาคิดคน 
หานวัตกรรมการสอนใหมๆ เพื่อใหเขากับบริบทของนักเรียนไทยมากมายหลายแบบ 
และเปนการสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อสงผลตอการเรียนของนักเรียนไทยที่จะ
ทําใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะหมากย่ิงขึ้น นวัตกรรม Lesson study เปนนวัตกรรม
ที่เปนรูปแบบหลักในการพัฒนาวิชาชีพครูที่ไดรับการพัฒนาและใชในประเทศญ่ีปุนมา
ประมาณ 130 ปมาแลว และไดรับการยอมรับวาเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสอนอีก

วิธีหนึ่ง เพราะมีการปรับปรุงและพัฒนาอยูตลอดเวลา การสอนคณิตศาสตรที่ใช
นวัตกรรม Lesson study เปนวิธีการที่ทําใหเกิดการสอนที่ดีขึ้นอยางยั่งยืนและม่ันคง
เพราะไดผานการปรับปรุงและพัฒนาแลว (Lewis ,& Perry, 2003)

 สําหรับในประเทศไทยการสอนแบบ Lesson study นํามาใชครั้งแรกใน

ปการศึกษา 2547 โดย ผศ.ดร.ไมตรี อนิทรประสิทธิ ์ไดมกีารขยายตัวไปอยางแพรหลาย
ในแวดวงการศึกษาในระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษาท่ัวทุกภูมิภาค ในขณะ
เดียวกันก็ไดนํานวัตกรรม Lesson study นี้มาใชกับการสอนคณิตศาสตรแกนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใหคณาจารยและนักศึกษาไดใชเพื่อให
เกิดการเปล่ียนแปลงและเปดโลกทัศน เพราะเปนวิธีการท่ีครูเปนผูผลักดันใหเกิดการ

ปรับปรุงการสอน โดยมีเปา หมายหลักอยูที่นักเรียน ทําใหครูคนพบวาการรวมมือกัน
อยางดีระหวางครูดวยกัน ทําใหครูไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนการเรียนรูเกี่ยวกับการสอน
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 นวัตกรรม Lesson study เปนนวัตกรรมที่เปนอีกหนึ่งวิธีที่จะชวยในการ
พฒันาวิชาชีพครู เพราะเปนแนวทางท่ีจะชวยใหครไูดปรบัปรงุการสอนดวยตวัของครูเอง 
(teacher-led instruction improvement) และเปนการผลักดนัใหครเูกดิความรูสกึที่
จะพฒันาวิชาชพีครภูายใตกระบวนการปรบัปรงุการสอนดวยตวัของครเูองอยูตลอดเวลา 
โดยไมตองรอใหมีผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมาดูแล เพราะจุดประสงคหลักหรือจุดเนนที่
จะทําใหเกิดผลคือนักเรียน ดังนั้นการนําแนวทางน้ีมาใชในการสอนของครูไมวาจะเปน
ดานเนื้อหา วิธีการสอน สื่อการสอน ที่นํามาใชจะเกิดผลตอการเรียนรูของนักเรียนมาก
 จากการที่นวัตกรรม Lesson study ไดรับการยอมรับในประเทศตางๆวามี
คณุคาตอคร ูสามารถเปลีย่นแปลงครแูละนกัเรยีนได นวตักรรม Lesson study จงึนาจะ
ไดรบัการพจิารณาวาเหมาะสมกบัประเทศไทยอยางยิง่ในภาวะทีป่ระเทศไทยในปจจบุนั
ตองการใหครูไดปฏริปูการสอนตนเอง เพือ่จะไดสงผลตอการปฏริปูการเรยีนของนกัเรยีน 
และใชในการพฒันาวชิาชพีครใูนประเทศไทย อนัจะชวยใหเกดิผลดตีอการปฏริปูครเูปน
อยางยิ่ง (Inprasitha, 2009)
 Lesson study มบีทบาทสาํคญัในการพฒันาครเูหตผุลที ่Lesson study ไดรบั
ความนิยมมีเหตุผลหลายประการ คือ
 1.  ทําใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับแนว
ปฏิบัติในการสอน
 2.  ปรับเปลี่ยนความคิดและวิธีการสอน และการเรียนรู

 3. เรียนรูที่จะพัฒนาการปฏิบัติการสอนของครูจากการสะทอนผลของ

นักเรียน
 4.  ไดรบัการสนบัสนนุและการชวยเหลอืจากเพือ่นครแูนวปฏบิตัขิอง Lesson 

study เปนกระบวนการปรับปรุงการสอนอยางตอเนื่อง โดยมีจุดมุงหมายใหครู ไดแลก
เปลีย่นเรยีนรูเทคนคิการสอนจากเพ่ือนครดูวยกัน ทาํใหเกดิการยอมรบัขอบกพรองของ
ตนเอง แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหม

 จากนวัตกรรม Lesson study ผศ.ดร.ไมตรี   อินทรประสิทธิ์ ไดนําเอาวิธีการ

สอนคณิตศาสตรแนวใหม คือ Open Approach และ Lesson study เปนวิธี

การสอนแบบเปด และทําใหเกิดการวิจัยแผนการสอน ซึ่งอาจารยไดไปศึกษามาจาก
ประเทศญ่ีปุน วิธีการแบบเปดนี้จะชวยลดอุปสรรค เรื่องจํานวนเด็กตอหอง ที่มีมากเกิน
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ไปได เพราะวิธกีารแบบเปด จะทําใหครูไดดานความแตกตางระหวางบุคคลอยางชัดเจน 
เพราะความแตกตางระหวางบุคคลจะเกิดคาํตอบของนักเรียนทีเ่ปนกระบวนการน้ันเอง 
ตอจากนี้จะขออธิบายเฉพาะการสอนแบบเปด ในวิชาคณิตศาสตรเทาน้ันเพราะผูเรียน
เปนครูคณิตศาสตร สําหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร ถาใช Open Approach 
Lesson study แลวครูจะใหความสําคญักับการใชแผนการเรียนรูจนทําใหเกิดเปนการ
วิจัย แผนการสอนในชั้นเรียนเกิดข้ึน เพราะแผนการสอนคือเปนเครื่องมือสําคัญอยาง
หนึ่งในการสอนซึ่งมีกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ 1) รวมมือกันสรางแผนการสอนของ
ครูในกลุมคณิตศาสตรหรือผูสนใจ 2) รวมกันสังเกตการสอน 3) ประชุมเพื่อสะทอนผล
การสอนรวมกัน
 ขั้นตอนท่ี 1 ครูจะประชุมเพื่อสรางแผนการสอนรวมกัน โดยกําหนดเร่ืองที่
สอนตามหลักสตูรสถานศึกษา การสรางแผนการสอนตองยึดหลักการสรางคําถามหรือคํา
สั่งปลายเปด และใหครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการสอน ซึ่งเปนวิธีการ Open Approach 
จากหลกัการดงักลาวครทูกุคนตองชวยกนัคดิ แลวแสดงความคดินัน้รวมกนั โดยคาํถาม
ทีจ่ะตองใชในช้ันเรียนตองเปนคาํถามแบบเปดแตจะมีประเดน็ความรูไวในคาํถามใหกบั
นักเรียนไดรวมกันคิด และหาคําตอบ เปาหมายสําคัญของวิธีการสอนแบบเปด ตองการ
ใหนกัเรียนทกุคนเรียนคณติศาสตรไดสอดคลองกับศกัยภาพของตนเองไดอยางเตม็ทีใ่น
กระบวนการทางการคิดคณิตศาสตร การปรับปรุงและพัฒนาการสอนลักษณะน้ีจะชวย
แกปญหาครูที่ตองสอนกิจกรรมในลักษณะเดิมๆ ซํ้าๆทุกปไดเพราะจะทําใหครูสนุกกับ
การหาคําถามมาถามเด็กและคําตอบท่ีไดกแ็ตกตางกันในแตละปชวยลดปญหาการเรียน

ระหวางเดก็เกงกบัเดก็ออนใหเกดิความสมดุลกนั เนือ่งจากนกัเรยีนไดรวมกนัแสดงความ

คิดเห็นโดยท่ีครูจะไมปฏิเสธคําตอบไปสูความรูใหกับนักเรียนแตจะทําหนาที่เช่ือมโยง

คําตอบไปสูความรูใหกับนักเรียน
 กระบวนการของ Lesson Study โดยท่ัวไปประกอบดวย 8 ขั้นตอนดังนี้
(Inprasitha, 2003)

 (1) Problem Identifi cation กําหนดประเด็นที่จะสอน ขึ้นอยูกับความ

ตองการของนักเรียน
 (2) Class planning วางแผนการสอน โดยเนนที่นักเรียนและครูเปนสําคัญ
 (3) Class implementation นาํแผนการสอนไปใช โดยเนนบทเรยีนทีส่งเสรมิ

การเรียนรูและกระบวนการคิดของนักเรียน และแกไขความเขาใจคลาดเคล่ือน
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 (4) Class evaluation and review of result ประเมินผลบทเรียนวาสงผล
ตอการเรียนรูของนักเรียนอยางไร  และรวมกันอภิปรายสะทอนความคิด 
 (5)  Reconsideration of class  ปรับปรุงบทเรียนโดยอาศัยขอมูลท่ีรวบรวม
ได
 (6) Implementation base on reconsideration   นําแผนการสอนท่ี
ปรับปรุงแลวมาสอนนักเรียนกลุมอื่น
 (7)  Evaluation and review ประเมินผลบทเรียนและรวมกันอภิปรายสะทอน
ความคิดเกี่ยวกับบทเรียน
 (8) Share result นําผลที่ไดมาแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน
 การศึกษาชั้นเรียน สิ่งหนึ่งที่ตองการคือการพิจารณาดานเวลาและความ
พยายามในการกําหนดตารางการทํางานใหเรียบรอย อยางไรก็ตาม ผูที่ไดลงมือกระทํา
ก็จะเปนผูที่สรางคุณคาดานการใชเวลาและความพยายามจากในปจจุบัน ที่มุงเนนที่จะ
ปรบัปรงุผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนและการปลกูฝงความตระหนกัในทีจ่ะใชกบัการศกึษาชัน้
เรียน จะชวยสรางความสมัพนัธทีแ่ขง็แกรงในหมูครแูละการปรบัปรงุการสอน ขอคนพบ
จากการศึกษาชั้นเรียนน้ี ชวยสรางความเปนมืออาชีพในการสอนใหแกครู และแนนอน 
รางวัลที่ยิ่งใหญที่สุด คือประโยชนที่นักเรียนไดรับจากการปรับปรุงการนําไปใชและวิธี
คิดในวิชาคณิตศาสตรของพวกเขา แมวามันจะใหประโยชนมาก กระบวนการดังกลาว
ยงัเหมอืนอยูในภาวะมีอปุสรรค อยางไรกต็าม ครตูองระลึกวาจะตองรวมกนัทาํงานเพือ่
ปรับปรุงการเรียนรูของนักเรยีน การแลกเปล่ียนจดุประสงครวมกนักส็ามารถเพ่ิมคุณคา

ไดเปนอยางดีทีเดียว และมันยังชวยใหครูไดจดจําในประเด็นที่ไดสังเกต คือ อยูที่วิธีคิด

ของเด็ก ไมใชความสามารถในการสอนของพวกเขา สิ่งนี้มันสามารถชวยลดความกังวล
ลงไปไดสําหรับครู (Inprasitha, 2009)
 ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ขอนแกน(ศึกษาศาสตร)ระดับประถมในข้ันตอนแรกน้ันครูผูรวมโครงการจะมารวมกัน

สรางแผนการจัดการเรียนรู โดยดูวาตองการสอนนักเรียนเร่ืองอะไรบางและจะต้ังคําถาม

อยางไร จากนั้นจะมากําหนดคําถามปลายเปดใหครอบคลุมประเด็นที่ตองการสอนเด็ก 
ซึง่เปน วธิกีารแบบเปด  จะซอนประเด็นความรูไวในคาํถามใหเดก็ๆ ไดรวมกนัคิด และหา
คาํตอบ โดยคําตอบของเด็กแตละคนอาจจะแตกตาง  นกัเรียนแตละคนจะมีประสบการณ
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ในการเรียนรูที่แตกตางกันในการใหเหตุผล และตองยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันครูพยายามเช่ือมโยงขอมูลที่เด็กๆ อธิบาย ซึ่งครูจะตองใจเย็นไมสรุปวาความคิดของ
ใครผิดหรือถูก แตเมื่อเด็กมีความเห็นท่ีผิดออกไป ก็อาจจะมีเด็กคนอื่นๆ เห็นแยงขึ้นมา
เด็กในช้ันเรียนก็จะไดอภิปรายรวมกัน ถกเถียงถึงความรูน้ันดวยกัน สุดทายครูและ
นักเรียนก็จะรวมกันสรุปประเด็นของความรูได สําหรับจุดสําคัญของวิธีการสอนดวยวิธี
แบบเปด จะตองใหนักเรียนเปดใจกวางเกี่ยวกับคณิตศาสตร โดยมีเปาหมายใหนักเรียน
ทกุคนเรียนคณติศาสตรไดสอดคลองกบัศกัยภาพทางคณติศาสตรของตนและระดบัของ
การกําหนดการเรียนรูดวยตนเอง นอกจากน้ียังตองการใหเด็กสามารถใชศักยภาพของ
ตนเองไดอยางเต็มที่ในกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร ดังนั้น การไดพัฒนาบทเรียน
รวมกันและไดรวมกันดูวาจุดมุงหมายของบทเรียนและวัตถุประสงคมีความเหมาะสม
กับหลักสูตรที่ใชกับนักเรียนช้ันตาง ๆ อยางไร และจะวัดความคิดของนักเรียนระหวาง
บทเรียนนัน้อยางไร กถ็อืวาเปนสิง่ทีส่รางคณุคามาก การสังเกตบทเรยีนและการสนทนา
จากขอสังเกตรวมกัน แนนอนวา มันจะเกิดพลังการฝกท่ีสรางการหย่ังรูที่ยิ่งใหญและได
ปรบัปรงุความรูวชิาการดวย หากกลุมรเิริม่มเีวลาและความสนใจ กม็คีวามสาํคญัตอการ
ดาํเนนิการตอในกระบวนการทบทวนบทเรยีนและการมคีรอูืน่นาํไปสอนและมกีารสงัเกต
บทเรียนอีก ผูบรหิารมีความเช่ือวานวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน ดวยวิธกีารแบบเปด จะ
เปนการพัฒนาครูในดานพฤติกรรมการสอน  มกีารเปล่ียนแปลงระบบการทํางานของครู

ที่เมื่อกอนคิดคนเดียววางแผนการทํางานคนเดียว เขียนแผนการจัดการเรียนรูคนเดียว
แลวนําไปใชสอน  แตการศึกษาชั้นเรียน  ทํางานเปนกลุม   เปนระบบ  เกิดความสามัคคี
ในหมูคณะ  ทําใหองคกรพัฒนา  ผูบริหารไดรับทราบถึงปญหาดานการจัดการเรียนการ

สอน  การจดัตารางสอน  การใหความรวมมอืของครใูนโรงเรยีน  ทาํใหคณะทาํงานมขีวญั
และกําลงัใจและสงเสริมการดําเนินงานเปนอยางดี  ผูรวมงานใหความสําคัญในกิจกรรม
ที่รวมกันของคณะกรรมการดําเนินงาน ใหความรวมมือในการทํากิจกรรม ผูบริหารเขา

รวมกับคณะครูและทีมวิจยัเขารวมสังเกตการณสอน เขารวมการประชุมสะทอนผล ใน

แตละสัปดาหและเขารวมกิจกรรมอื่นๆ (Inprasitha, 2009)  
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กระบวนการการศึกษาชั้นเรียน สามารถแสดงไดดังแผนภูมิตอไปน้ี  
(Inprasitha, 2003)

รวมกันสรางแผนการจัดการเรียนรู 

นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชและสังเกตช้ันเรียนตามตารางสอนปกติ  

สะทอนผลชั้นเรียนทุกสัปดาห 

สรุปผลการเรียนรูของครู จัดทํา open class 

ปรับแผนการจัดการเรียนรูเมื่อเริ่มปการศึกษาใหม 

ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบกระบวนการการศึกษาชั้นเรียน

ลําดับแรกของกระบวนการการศึกษาชั้นเรียน
 1.  การสรางสถานการณปญหา ที่จะทําใหผูเรียนนําสถานการณนั้นไปเปน
โจทยการเรียนรู เด็กจะมีวิธีคิดที่แตกตางกันในกลุม เด็กๆ พยายามชวยกันคิดเพื่อให
กลุมของตนประสบความสําเร็จ แมวาบางคร้ังอาจมีความขัดแยงกนั แตเดก็ ๆ  กส็ามารถ
สรุปเปนขอตกลงในกลุมของตนเองได
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แผนภาพที่ 2  แผนภาพแสดงภาพเพื่อใหนักเรียนเขียนโจทยปญหาพรอมประโยค
สัญลักษณ

แผนภาพที่ 3   แผนภาพแสดงตัวอยางผลงานที่นักเรียนนําเสนอ

 2. การสรางส่ือการเรยีนรู จะชวยใหครไูดเหน็วธิกีารคดิของผูเรยีนแตละคนที่
แตกตางกนั และชวยใหผูเรยีนแตละคนไดแสดงความสามารถ แสดงศกัยภาพ ความสนใจ 

และการเรียนรู ที่แตกตางกัน

แผนภาพที่ 4 แผนภาพแสดงกระบวนการคิดของผูเรียน
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 3. การมีชวงเวลาใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนใชเวลากับการ
เรียนรูที่เกิดข้ึน ครูเปนเพียงผูสังเกต และบันทึกวิธีคิดของเด็กท่ีไดพบ รวมถึงสภาพ
บรรยากาศภายในหองเรียน การมีสวนรวมของผูเรียน  พฤติกรรมของเด็กแตละคน 
แนวความคดิ ทกัษะกระบวนการของแตละคน ซึง่มคีรอูกีคนคอยสงัเกตและบนัทกึส่ิงตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาสะทอนผลรวมกันกับครูผูสอน

แผนภาพที่  5 แผนภาพแสดงกระบวนการคิดของผูเรียนและผูสังเกต

 4. การแลกเปล่ียนแนวความคิดรวมกัน ผูเรียนแตละกลุมจะนําเสนอความ
คิดที่กลุมของตนคิดรวมกันแลวมานําเสนอผลงานของกลุมใหเพื่อน ๆในหอง ไดรับฟง

แผนภาพที่ 6 แผนภาพแสดงการนําเสนอผลงานของผูเรียน
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 5. ขั้นสรุป ครูจะทําหนาท่ีเชื่อมรอยความคิดของทุกกลุมเขาดวยกัน และ
นําไปสูความเขาใจในเร่ืองท่ีครูตองการสอน โดยอาศัยความเขาใจของผูเรียนที่มีอยูเดิม
เปนฐาน

แผนภาพที่ 7 แผนภาพแสดงการสรุปของครูผูสอน

 6. นําสิ่งที่ไดวางแผนรวมกันมาสะทอนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนท่ีครูไดรวม
กันวางแผนกันไวและปรับปรุงในสิ่งท่ีทําใหเกิดอุปสรรคในการคิดของเด็ก เชน สื่อการ
เรียนรูมีขนาดเล็กเกินไป  กระดานแมเหล็กไมเพียงพอตอจํานวนกลุม สีสันของสื่อ
ไมเราความสนใจ เปนตน เพื่อที่ครูผูสอนจะไดนําไปปรับปรุงและพัฒนาตอไป

แผนภาพที่  8 แผนภาพแสดงการวางแผนและการสะทอนผล

 7.   แลกเปลีย่นเรยีนรูกบัเพือ่นรวมวชิาชพี เพือ่แลกเปลีย่นความรูประสบการณ
และขอเสนอแนะจากเพื่อนรวมวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอน

 

แผนภาพที่ 9  แผนภาพแสดงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนรวมวิชาชีพ  
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 ลักษณะตอไปนี้ของ Lesson Study ทําให Lesson Study  แตกตางจาก
การพัฒนาครูทั่วไป  คือ
 (1) Lesson Study เปดโอกาสใหครูไดมองเห็นการสอนและการเรียนรูใน
ชั้นเรียนอยางเปนรูปธรรม ครูรวมกันอภิปรายเก่ียวกับการวางแผนการสอน การทํา
แผนการสอนไปใช การสังเกตการสอน และสะทอนความคิดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในชั้น
เรียน  การท่ีไดสังเกตการสอนจริงในช้ันเรียน ทําใหครูไดเขาใจและเห็นภาพวาการสอน
ที่ดีนั้นเปนอยางไร  ซึ่งจะชวยใหนักเรียนเขาใจในสิ่งที่ตนกําลังเรียนไดดียิ่งขึ้น
 (2)  นักเรียนเปนหัวใจสําคัญของโปรแกรมพัฒนาครู ซึ่งเปนการเปดโอกาสให
ครูไดศึกษา วิเคราะหการกระบวนการเรียนรูและความเขาใจของนักเรียนผานทางการ
สังเกตการสอนและการอภิปรายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการสอน
 (3) Lesson Study ทาํใหครไูดมบีทบาทสําคัญในการกอใหเกิดการปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมในการสอนและการพัฒนาหลักสูตร

บทสรุป
 Lesson Study มคีณุลกัษณะทีน่กัวจิยัพบวามปีระสทิธิภาพในการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมของคร ู เชน การใชสือ่ของจรงิเพือ่ชวยใหนกัเรยีนเรยีนรูการแกปญหาอยางมี
ความหมาย การที่ครูไดสะทอนเกี่ยวกับการสอน และแลกเปล่ียนประสบการณ   การที่

ครูไดมีเครือขายสนับสนุนทางวิชาการภายในโรงเรียน ในขณะเดียวกัน Lesson Study 
หลกีเลีย่งลกัษณะอนัไมพงึประสงคทีพ่บในการพัฒนาครทูัว่ไป  เชน  เปนการอบรมระยะส้ัน

การอบรมที่ไมตอเนื่อง และไมไดปรับใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและความ

ตองการของครู องคประกอบสําคัญของการทํา Lesson Study คือ กลุมของผูสอน
รวมกันเตรียมแผนการสอนของบทเรียน  จากน้ันนําแผนการสอนน้ันไปสอนในช้ันเรียน 
โดยมีทีม Lesson Study และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ เขารวมสังเกตการสอน   
หลงัจากนัน้ จะมกีารอภิปรายหลงัการสอนเพือ่วเิคราะหการสอนบทเรยีนน้ัน   การศึกษา

ชัน้เรียนจะชวยใหครสูนใจกระบวนการเรยีนรูทีเ่กิดขึน้ในบทเรยีน อกีทัง้เปนโอกาสทีค่รู

จะไดรวบรวมขอมูลจากการสอนตามแผนการสอนท่ีทีม Lesson Study ไดรวมกันจัด
ทําข้ึน  ระหวางการอภิปรายหลังการสอน ครูรวมกันพิจารณาขอมูลเพ่ือ
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 (1) ทําความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับแนวปฏิบัติใน
การสอน
 (2) แบงปนความคิดและปรับเปลี่ยนมุมมองเก่ียวกับการสอนและการเรียนรู
 (3) พิจารณาการสอนจากมุมมองของนักเรียน
 (4) แลกเปล่ียนเรียนรูกับเพื่อนครูดวยกัน
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