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 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดาน 

การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก และ 2) ประเมินประสิทธิภาพของ

หลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กที่พัฒนาขึ้น 

ในดานความรู ทักษะการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นและความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตร

ฝกอบรม การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรม มี 4 ขั้น ดังนี้ ขัน้ที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

ขั้นที่ 2 สํารวจความตองการอบรมดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ขั้นที่ 3 วิเคราะหประเด็นที่ควรมีในหลักสูตรฝกอบรม และขั้นที่ 4 สรางหลักสูตรฝกอบรม 

ระยะที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 คน ประเมิน

ความเหมาะสมและความสอดคลององคประกอบของหลักสูตร หลังจากนั้นนําหลักสูตรไป

ทดลองใชกับครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 36 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบกลุม 

(cluster sampling) เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบทดสอบความรูความ

เขาใจ แบบประเมินทักษะและแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก  

รอยละ คาเฉลี่ย (x�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบที (t-test for 

dependent samples) 

 

 



 ผลการวิจัยพบวา 

  1. หลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ในโรงเรียน 

ขนาดเล็ก ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 1) ความเปนมา หลักการและความสําคัญ  

2) วัตถุประสงค 3) เนื้อหา 4) กิจกรรมการฝกอบรม และ 5) การวัดและประเมินผล และ

เนื้อหาหลักสูตร 4 ดาน ประกอบดวย 1) ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้น 2) การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ 3) การจัดชั้นเรียนในหองเรียน 

แบบคละชั้น และ 4) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

  2. ผลจากการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น พบวา  

1) ครูที่เขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นใน

โรงเรียนขนาดเล็ก หลังการฝกอบรมสูงกวากอนเขารับการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 2) ครูที่เขารับการฝกอบรมมีทักษะการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นใน

โรงเรียนขนาดเล็กอยูในระดับมากและ 3) ครูที่เขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอ

หลักสูตรฝกอบรม อยูในระดับมาก 

คําสําคัญ  การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น หลักสูตรฝกอบรม โรงเรียนขนาดเล็ก  
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ABSTRACT 

 The objectives of this study were to 1) develop a teacher training curriculum 

for multigrade instructional management in small-sized schools under Sakon Nakhon 

Primary Educational Service Area Office 1 and 2) assess the efficiency of the 

developed training curriculum in knowledge, multigrade instructional management skill 

and satisfaction towards the developed training curriculum. The study was divided into 

2 phases. The first phase was the training curriculum development which was 

conducted in 4 steps namely 1) studying relevant documents, concepts, theories and 

researches; 2) surveying the needs for training in multigrade instructional management 

in small-sized schools, which was experimented with 166 small-sized school teachers 

under Sakon Nakhon Primary Education Service Area Office 1 in academic year B.E. 

2561 (2018); 3) analyzing the issues necessary for the curriculum and 4) building the 

training curriculum. The second phase was the assessment of the developed training 

curriculum by 5 experts on its appropriateness and congruence between its contents. 

The assessed training curriculum was experimented with 36 small-sized school 

teachers under Sakon Nakhon Primary Education Service Area Office 1 in academic 

year B.E. 2561 (2018), selected with cluster sampling. Data was collected by using  



knowledge test, skill evaluation form and satisfaction survey form. Statistics in data 

analysis were percentage, mean, standard deviation (S.D.) and t-test for dependent 

samples. 

 The study yields the following results.  

  1. The developed teacher training curriculum for multigrade instructional 

management in small-sized schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service 

Area Office comprised 5 components namely 1) background, principles and 

significance, 2) objectives, 3) contents, 4) training activities, and 5) measurement and 

evaluation. The content comprised 4 aspects namely 1) fundamental knowledge  

2) learning management 3) classroom management and 4) learning assessment. 

  2) The training curriculum experimented results were 1) Participating 

teachers gained higher knowledge and understanding on multi-grade instructional 

management after training than before training with the 0.1 level of statistical 

significance, 2) participated teachers gained higher multigrade instructional 

management skill in small-sized schools at a high level, 3) The satisfaction of 

participating teachers towards the developed training curriculum was at a high level. 

Keywords : Multigrade Instructional Management, Small-sized School,  

   Training Curriculum 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ภูมิหลัง 

 การเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันมีผลตอการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะระบบ

เศรษฐกิจทุนนิยมที่มีเทคโนโลยีและการใชความรูเปนฐานในการพัฒนาประเทศ 

การปรับเปลีย่นอยางรวดเร็วทําใหตองมีการเตรียมคนใหพรอมอยูตลอดเวลาการศึกษา

เปนรากฐานในการพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาประเทศ การศึกษา 

ถือวาเปนกระบวนการในชั้นเรียนที่สรางความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดย 

การถายทอดความรู การฝกอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสรางความกาวหนา 

ทางวชิาการ การสรางองคความรูที่เกิดจากการจัดสภาพแวดลอมและสังคม  

การจัดชั้นเรียนและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลไดเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจหลักที่สําคัญ

คือ การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใหเด็ก  

ในวัยเรียนทุกคนไดเรียนอยางทั่วถึง มีการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเตมิ พุทธศักราช 

2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558, หนา 3)           

 จากสภาพบริบทดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงสงผล

ใหโรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวโนมปรับเปลี่ยนขนาด

เปนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต 120 คนลงมา) เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง

โดยปการศึกษา 2554 มีโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 14,638 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 

31,225 คิดเปนรอยละ 46.83 ปการศึกษา 2555 มีโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 14,816 

โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 31,116 คิดเปนรอยละ 47.62 ปการศึกษา 2556 มีโรงเรียน

ขนาดเล็ก จํานวน 15,386 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 31,021 คิดเปนรอยละ 49.60 

และปการศึกษา 2557 มีโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 15,506 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 

30,922 คิดเปนรอยละ 50.15 จากขอมูลทางการศึกษาขางตน เปนปจจัยที่สงผลตอ     
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การใชทรัพยากรที่ไมคุมคา ทําใหโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญมีปญหา ดังนี้ 1. ดานคุณภาพ

การจัดการศึกษาคอนขางต่ํา ดังจะเห็นไดจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก         

พบวาโรงเรียนขนาดเล็ก มีจํานวนรอยละ 2 อยูในระดับปรับปรุง รอยละ 67.91 อยูในระดับ

พอใช และรอยละ 29.99 อยูในระดับดี 2. ดานการบริหารจัดการ สภาพบริบทของ 

การคมนาคมที่ผานมานับวาไมคอยสะดวกมากนัก รัฐบาลจึงจําเปนตองจัดตั้งโรงเรียน  

ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประชากรที่อาศัยอยู แตปจจุบันความจําเปนดังกลาวไดลดลง

เนื่องจากการคมนาคมสะดวกขึ้น ประกอบกับประชากรมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง     

จึงสงผลใหขนาดของโรงเรียนปรับเปลี่ยนเปนโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น  

3. ดานการเรียนการสอนพบวา ครูสวนใหญขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนในสภาพที่ครูไมครบชั้นและมีจํานวนนักเรียนนอยในแตละชั้น ครูสอนไมเต็มเวลา 

ไมเต็มความสามารถเพราะมีภารกิจอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการสอนเปนจํานวนมาก                  

4. โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญอยูในชุมชนขนาดเล็ก ประชากรมีฐานะยากจน                

ทําใหไมมีศักยภาพในการระดมทรัพยากรเพื่อนํามาชวยสนับสนุนการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนได 5. การขาดแคลนครู จํานวนครูไมครบชั้น ครูไมครบตามรายวิชาเอก                      

ครูยายสถานศึกษาบอย ครูขาดขวัญและกําลังใจ และครูไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่หลากหลายได จึงสงผลใหคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กไม

เปนไปตามเปาหมาย  

  องคการยูเนสโก (2015, pp. 1-2) ระบุวาเหตุที่ควรจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้น ดังนี้ 1) การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นทําใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่องที่นักเรียน

สนใจมีความหมายตอเขา 2) ชวยลดตนทุนการจัดการศึกษา แตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

และคุณภาพในการจัดการศึกษาใหแกเด็กในพื้นที่หางไกลและแกปญหาครูไมครบชั้นได        

3) ผูเรียนไดเรียนเพื่อนที่มีความหลากกหลายสอดคลองกับบริบทการใชชีวิตประจําวัน    

เกิดทักษะการเรียนรูที่เอื้อเฟอชวยเหลือกัน มีภาวะผูนําและผูตาม 4) ชวยใหครูผูสอนใน

โรงเรียนขนาดเล็กออกแบบการจัดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้นในเวลาที่จํากัด 5) การประยุกตใช

เทคนิคการสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนา

ที่สอดคลองกับความสามารถที่หลากหลายของผูเรียน ดังนั้นการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น

เปนวิธีการหนึ่งในการแกปญหาการจัดการเรียนรู ของโรงเรียนขนาดเล็ก การสอนแบบ

คละชั้นสามารถปรับเนื้อหาใหเหมาะสมกับความสามารถของเด็ก การจัดการเรียนรูคละ

ชั้นเปนวิธีการที่โรงเรียนจัดชั้นเรียนโดย รวมชั้นเรียน 2 หรือ 3 ระดับเขามาเรียน 
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ในหองเดียวกัน เปนการเปดโอกาสใหนักเรียน ที่มีพื้นฐานความรู ความสามารถ 

พัฒนาการทางอารมณและประสบการณที่แตกตางกันมาเรียนในชั้นเดียวกัน ดังนั้นหากนํา

วิธีการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นไปใชจะชวยแกปญหาและขอจํากัดตางๆ ที่กลาวมาขางตน 

นั่นคือ ปญหาดานการขาดแคลนครูดวยการ จัดชั้นเรียนใหนักเรียนตางระดับชั้นเรียน

รวมกันในหองเรียนหนึ่ง ภายใตการดูแลของครูผูสอน 1 คน ประการตอมาสามารถชวย

แกปญหาดานการเรียนของผูเรียนที่จํากัดชวงอายุเพียงปเดียวใหกวางขึ้น ใหนักเรียนได

เรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนตามธรรมชาติโดยการเรียนรูจากประสบการณจริง  

มีการชวยเหลือพึ่งพา ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญ เนื่องจาก 

การจัดการเรียนรูคละชั้นเปนวิธีการที่สามารถจัดไดในระดับอนุบาลและประถมศึกษา 

โดยใชวิธีการสอนที่หลากหลายและคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนไดเปนอยางดี  

 โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1 มีจํานวนทั้งสิ้น 60 โรงเรียน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1, 2561, หนา 18) จากการสํารวจ พบวา ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญ 

ยังขาดทักษะการการจัดการเรียนแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจากครูผูสอนใน

โรงเรียนขนาดเล็กมีการขอยายสถานศึกษาบอยและครูสวนใหญที่ไดรับการบรรจุแตงตั้ง  

ยังขาดประสบการณในการจัดการเรียนการสอนแบบคละชัน้ จากเหตุผลดังกลาว      

ผูวิจัยจึงเห็นสมควรเปนอยางยิ่งวา ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัด 

การเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 อยางเปนระบบเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจและความสามารถเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นของครูที่เขารับการฝกอบรมและเชื่อมั่นวาหลักสูตรฝกอบรม

ที่พัฒนาขึ้นจะสงผลใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรู ทักษะจากการฝกอบรมไป

ใชประโยชนไดอยางแทจริง   
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คําถามของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดคําถามการวิจัยไว ดังนี้ 

  1. หลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ในโรงเรียน   

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีลักษณะ

อยางไร 

  2. หลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ในโรงเรียน    

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่พัฒนาขึ้น     

มีประสิทธิภาพอยางไร 

ความมุงหมายของการวจิัย 

 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น           

ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรู     

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ดานความรู ทักษะการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นและความพึงพอใจตอ

หลักสูตร 

สมมติฐานของการวิจัย 

 ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผูวิจัย

ไดตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี ้

หลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่พัฒนาขึ้นทําใหครู        

ที่เขารับการฝกอบรมมีความรูหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม มทีักษะ 

การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นและมีความพึงพอใจตอหลักสูตรในระดับมาก  
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ความสําคัญของการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้มีความสําคัญ ดังนี้ 
  1. ไดหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูคละชั้นในโรงเรียน      

ขนาดเล็กที่มีคุณภาพและผานกระบวนการวิจัยและพัฒนาอยางเปนระบบสามารถ            

ใชเปนตนแบบในการจัดการฝกอบรมการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กได 

  2. เปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ในโรงเรียน     

ขนาดเล็ก สําหรับหนวยงานทางการศกึษา ตลอดทั้งเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของและ 

ผูสนใจทราบ 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

  1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

   1.1 องคประกอบของหลักสูตร  

   ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรม (Taba, 1962, p. 341; Nicholls, 1978, p. 17; Kerr, 1989, p. 16;      

สงัด อุทรานันท, 2532, หนา 38; สุนีย ภูพันธ, 2546 หนา 17; บุญชมศรีสะอาด, 2546, 

หนา 11; ศักดิ์ศรี ปาณะกุล, 2553, หนา 31) แลวนํามาสังเคราะหสรุปได 4 องคประกอบ 

ไดแก วัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรมการฝกอบรม และการวัดและประเมินผล แตเพื่อให

เห็นความเปนมา หลักการและความสําคัญ ผูวิจัยจึงไดกําหนดองคประกอบของหลักสูตร

ฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จํานวน 5 องคประกอบ ไดแก  

    1) ความเปนมา หลักการและความสําคัญ 

    2) วัตถุประสงค 

    3) เนื้อหา 

    4) กิจกรรมการฝกอบรม 

    5) การวัดและประเมินผล 
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   1.2 เนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรม  

   ขอบเขตของเนื้อหาในหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของเนื้อหา ดังนี้ 

    1.2.1 ความรูพืน้ฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

    1.2.2 การจัดชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชั้น 

    1.2.3 การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

    1.2.4 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู 

   1.3 การพัฒนาหลักสูตร 

   ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

หลักสูตร (Taba, 1962, p. 167; Saylor, Alexander & others,1974, pp. 58-59; Skillbeck, 

1984, pp. 130-131; สงัด อุทรานันท, 2532, หนา 38-39; ธํารง บัวศรี, 2542, หนา 152; 

วิชัย วงษใหญ, 2543, หนา 16-19; ประยูร บุญใช, 2548, หนา 1-5; พิเชฎษ จับจิตต, 

2550, หนา 230-241; สมชาย สังขสี, 2550, หนา 138-142; วิชาญ พันธประเสริฐ, 

2551, หนา 143-148; จักรา วงศกาฬสินธุ,2556, หนา 132) แลวนํามาสรุปเปนขั้นตอน

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จํานวน 6 ขั้น ไดแก 

    1) ขั้นวิเคราะหความตองการในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

    2) ขั้นกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม 

    3) ขั้นเลือกและรวบรวมเนื้อหาหลักสูตร 

    4) ขั้นสรางหลักสูตรฝกอบรม 

    5) ขั้นทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม 

    6) ขั้นประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม 

  2. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

   2.1 ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

    2.1.1 ประชากรที่ใชในการสํารวจความตองการพัฒนาหลักสูตร ไดแก 

ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 60 โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 283 คน 
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    2.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก  

จํานวน 166 คน จากโรงเรียนขนาดเล็ก 60 โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปการศึกษา 2560 ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบงายใน

สัดสวนรอยละ 70 ของครูในโรงเรียน 60 โรงเรียน กําหนดตัวอยางจากตารางกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางของ เคร็จซี่ และมอรแกน (วาโร เพ็งสวัสดิ,์ 2551, หนา 191) 

    2.1.3 กลุมเปาหมายผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ทําหนาที่พิจารณา

รางแบบสํารวจความตองการในการพัฒนาความรูดานการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     2.1.3.1 อาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้น จํานวน 1 คน มีตําแหนงทางวิชาการผูชวยศาสตราจารยและสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกทางการศึกษา 

     2.1.3.2 ศึกษานิเทศกที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรู

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 2 คน มีวิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป

และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษา 

     2.1.3.3 ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสบการณ 

ไมนอยกวา 5 ป จํานวน 2 วิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไปและสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโททางการศึกษา 

    2.1.4 กลุมเปาหมาย ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ทําหนาที่พิจารณา

รางหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่ผูวจิัยพัฒนาขึ้น ผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 5 คน มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     2.1.4.1 อาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการเรยีนรู 

แบบคละชั้น จํานวน 1 คน มีตําแหนงทางวิชาการผูชวยศาสตราจารยและสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกทางการศึกษา 

     2.1.4.2 ศึกษานิเทศกที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรู

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 2 คน มีวิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป

และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษา 
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     2.1.4.3 ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสบการณไมนอยกวา 

5 ป จํานวน 2 วิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไปและสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โททางการศกึษา 

   2.2 ระยะที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรโดยการทดลองใช 

    2.2.1 ประชากรที่ใชในการทดลองหลักสูตร ไดแก ครูในโรงเรียน

ขนาดเล็ก 8 กลุมโรงเรียน รวมทั้งหมด 60 โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 283 คน 

    2.2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 1 กลุมโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปการศึกษา 2560 

จํานวน 36 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบกลุม (cluster sampling) 

     2.2.2.1 ขัน้ที่ 1 สุมอยางงาย โดยเลือกศูนยพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนขนาดเล็กมา 1 ศูนย จากศูนยพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด 8 ศูนย  

     2.2.2.2 ขั้นที่ 2 ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6

ทุกคนในกลุมศูนยพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเขารวมการฝกอบรม 

  3. ตัวแปรที่ศึกษา 

   3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก หลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 

   3.2 ตัวแปรตาม ไดแก  

    3.2.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น      

ในโรงเรียนขนาดเล็กของครูที่เขารับการฝกอบรม       

    3.2.2 ทักษะการการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก

ของครูที่เขารับการฝกอบรม       

    3.2.3 ความพึงพอใจของครูที่เขารับการฝกอบรมที่มีตอหลักสูตร

ฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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  4. ระยะเวลาในการทดลองใชหลักสูตร  

  ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการทดลองใชหลักสูตร เปนเวลา 3 วัน  

15 ชั่วโมง 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวจิัยใชกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดาน 

การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ 2 ประเด็น ดังนี้ 

  1. เนื้อหาของหลักสูตร 

  การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก  

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) ประกอบดวย  

   1.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

   1.2 การจัดชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชัน้ 

   1.3 การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

   1.4 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู  

  2. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูการจัดการเรียนรูคละชั้น               

ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

   2.1 องคประกอบของหลักสูตร  

   ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรม (Taba, 1962, p. 341; Nicholls, 1978, p. 17; Kerr, 1989, p. 16;      

สงัด อุทรานันท, 2532, หนา 38; สุนีย ภูพันธ, 2546 หนา 17; บุญชมศรีสะอาด, 2546, 

หนา 11; ศักดิ์ศรี ปาณะกุล, 2553, หนา 31) แลวนํามาสังเคราะหสรุปได 4 องคประกอบ 

ไดแก วัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรมการฝกอบรม และการวัดผลและประเมินผลแตเพื่อ 

ใหเห็นความเปนมา หลักการ และความสําคัญผูวิจัยจึงไดกําหนดองคประกอบของ

หลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จํานวน 5 องคประกอบ ไดแก  
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    1) ความเปนมา หลักการและความสําคัญ 

    2) วัตถุประสงค 

    3) เนื้อหา 

    4) ประสบการณการเรียนรู 

    5) การวัดผลและประเมินผล 

   2.2 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 

   ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

หลักสูตร (Taba, 1962, p.167; Saylor, Alexander & others,1974, pp58-59; Skillbeck, 

1984, pp. 130-131; สงัด อุทรานันท, 2532, หนา 38-39; ธํารง บัวศรี, 2542, หนา 152; 

วิชัย วงษใหญ, 2543, หนา 16-19; ประยูร บุญใช, 2548, หนา 1-5; พิเชฎษ จับจิตต, 

2550, หนา 230-241; สมชาย สังขสี, 2550, หนา 138-142; วิชาญ พันธประเสริฐ, 

2551, หนา 143-148; จักรา วงศกาฬสินธุ,2556, หนา 132) แลวนํามาสรุปเปนขั้นตอน

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จํานวน 6 ขั้น ไดแก 

    1) ขั้นวิเคราะหความตองการในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

    2) ขั้นกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม 

    3) ขั้นเลือกและรวบรวมเนื้อหาหลักสูตรฝกอบรม 

    4) ขั้นสรางหลักสูตรฝกอบรม 

    5) ขั้นทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม 

    6) ขั้นประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม 

   จากแนวคิดดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

หลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กฉบับสมบูรณ 

   ผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนคละชั้น 

ในโรงเรียนขนาดเล็ก  

 

1.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจดัการเรียนรูคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

2.  ทักษะการจัดการเรียนรูคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

3.  ความพึงพอใจของครูผูเขารับการอบรมที่มีตอ หลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นใน

โรงเรียนขนาดเล็ก 

กระบวนการพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรมครู 

ดานการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้น 

ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

1. ขั้นวิเคราะหความตองการใน

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

2. ขั้นกําหนดวัตถุประสงคของ

หลักสูตรฝกอบรม 

3. ขั้นเลอืกและรวบรวมเน้ือหา

หลักสูตรฝกอบรม   

4. ขั้นสรางหลักสูตรฝกอบรม 

5. ขั้นทดลองใชหลักสูตร

ฝกอบรม 

6. ขั้นประเมินผลและปรับปรุง

หลักสูตรฝกอบรม 

 

 

เนื้อหาหลักสูตรฝกอบรมคร ู

ดานการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้น 

ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

 

1. ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการ 

จัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

2. การจัดชั้นเรียนในหองเรียน 

แบบคละชั้น 

3. การบริหารจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้น 

4. การวัดผลและประเมินผล 

การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

     

 

องคประกอบ 

ของหลักสูตรฝกอบรมคร ู

ดานการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้น 

ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

1. ความเปนมา หลักการและ

ความสําคญั 

2. วัตถุประสงค  

3. เนือ้หา 

4. กิจกรรมการฝกอบรม 

5. การวัดผลและประเมินผล 

 

รางหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายของคําศัพทที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยได 

นิยามศัพทเฉพาะ ดังนี้ 

  1. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง การรวบรวม ปรับปรุงมวล

ประสบการณตางๆ เพื่อนําไปพัฒนาความรูความเขาใจ ปฏิบัติจริงของกลุมเปาหมาย  

  2. การจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ หมายถึง การจัดการเรียนรูพรอมกันเปน

ชั้นเดียว สําหรับนักเรียนตางชั้น ตางกลุมอายุ ซึ่งมีความแตกตางกัน โดยครูใชกิจกรรม

การเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับระดับความสามารถของนักเรียนเปนรายบุคคลหรือ

กลุมยอย 

  3. หลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ในโรงเรียน 

ขนาดเล็ก หมายถึง เอกสารและแนวทางสําหรับครู ในการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียน

ตางชั้น ตางอายุที่มาเรียนรวมกัน ประกอบดวย   

   3.1 ความเปนมา หลักการและความสําคัญ หมายถึง การกําหนด

ความสําคัญ ความตองการตามความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดาน 

การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กโดยพิจารณาขอมูลที่ไดจากการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและผลสํารวจความตองการของครู นํามากําหนดเปน

ขอบเขตและวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม 

   3.2 วัตถุประสงค หมายถึง ความมุงหวังของหลักสูตรฝกอบรมคร ู

ดานการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่จะใหเกิดแกครูหลังการใชหลักสูตร

ฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก  

   3.3 เนื้อหา หมายถึง ขอบเขตของเนื้อหาและสาระสําคัญของความรูที่

นํามาพัฒนาเปนหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียน 

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

   3.4 กิจกรรมการฝกอบรม หมายถึง การจัดประสบการณการเรียนรู

ใหแกครูที่เขารับการฝกอบรม โดยยึดวัตถุประสงคเปนจุดมุงหมายปลายทางโดย 

ความรวมมือระหวางวิทยากรกับผูเขารับการอบรม กิจกรรมการฝกอบรมประกอบดวย 

การบรรยายโดยใชสื่อและโสตทัศนูปกรณประกอบ การสาธิต การฝกปฏิบัติ 
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   3.5 การวัดผลและประเมินผล หมายถึง วิธีการตรวจสอบ และติดตาม

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูวาเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคในระดับใด มีสวนใดที่ควร     

มีการปรับปรุงแกไข เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผลดียิ่งขึ้นตอไป 

  4. การประเมินประสิทธิภาพการใชหลักสูตร หมายถึง การรวบรวมและ

วิเคราะหขอมูล เพื่อตรวจสอบความสําเร็จของการใชหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น โดยประเมิน  

3 ดาน ดังนี้ 

   4.1 ดานความรู หมายถึง ความสามารถในการจํา และเขาใจเนือ้หา 

กิจกรรมที่ไดรับการฝกอบรม ซึ่งประกอบดวย 4 หนวยการเรียนรู ไดแก หนวยการเรียนรูที่ 

1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น หนวยการเรียนรูที่ 2 การบริหาร

จัดการเรียนรูแบบคละชั้น หนวยการเรียนรูที่ 3 การจัดชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชัน้ 

หนวยการเรียนรูที่ 4 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นโดยใช

แบบทดสอบความรูความเขาใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น  

   4.2 ดานทักษะ หมายถึง ความสามารถของครูที่เขารับการฝกอบรมใน

การฝกปฏิบัติทํากิจกรรมตางๆ หลังจากดูการสาธิตหรือฟงการบรรยายจากวิทยากร 

ในแตละหนวยการเรียนรูโดยใชแบบประเมินแบบ Rubric ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

   4.3 ดานความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของครูที่เขารับการฝกอบรม

ที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

เกี่ยวกับความจําเปนและประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรม ความเหมาะสมของเนื้อหา 

กิจกรรม สื่อ การวัดและประเมินผล ความสามารถของวิทยากร ซึ่งวัดไดจากแบบประเมิน

ความพึงพอใจ ที่เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 

นอย นอยที่สุด 

  5. โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 หมายถึง โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 120 คนลงมา รวมทั้งสิ้น 60 โรงเรียน  

ประจําปการศึกษา 2560 

  6. ครู หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหนาที่สอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6  

ในโรงเรียนเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ในปการศึกษา 2560  
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 ในการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูคละชั้นใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ผูวิจัยนําเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับ ดังนี้ 

  1. การจัดการเรียนรูคละชั้น 

   1.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

   1.2 การจัดชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชัน้ 

   1.3 การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

   1.4 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู 

  2. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

   2.1 ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร 

   2.2 องคประกอบของหลักสูตร 

   2.3 สังเคราะหองคประกอบของหลักสูตร 

   2.4 การพัฒนาหลักสูตร    

   2.5 สังเคราะหขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 

  3. การฝกอบรม 

   3.1 ความหมายและความสําคัญของการฝกอบรม 

   3.2 ขั้นตอนในการฝกอบรม   

   3.3 ลักษณะของหลักสูตรฝกอบรมที่ดี 

   3.4 เทคนิค วิธีการฝกอบรม 

   3.5 หลักจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตรสําหรับการฝกอบรม 
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1. การจัดการเรียนรูคละชั้น 

 1.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2553, หนา 8-10)  

ไดกําหนดแนวการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กไววา การจัดการเรียนรู

แบบคละชั้น (Multigrade) มีแนวคิดพื้นฐานสําคัญ คือ การจัดการเรียนการสอนที่

สนองตอบความตองการของนักเรียนรายบุคคลหรือรายกลุมยอย ซึ่งตรงกับแนวคิด 

เรื่องการปฏิรูปการเรียนรูตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 ดังนั้น การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น จึงไดดีกับโรงเรียนทุกประเภท  

ในการจัดการเรียนรู จึงตองทราบความหมาย ลักษณะสําคัญ และแนวคิดหลักการที่

สําคัญเพื่อใหนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง  

   1.1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

    นักวิชาการไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น ดังนี้ 

     Staiback and Stainback (1996, p. 123) ไดใหความหมายของ 

การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นวา หมายถึง การจัดการเรียนรวมรูปแบบหนึ่งที่นํามาใช

เพื่อใหนักเรียน ที่มีความตองการพิเศษมีสวนรวมในการเรียนรูแตมรีะดับแตกตางกันกับ

นักเรียนทั่วไปการจัดการเรียนการสอนวิธีนี้ใหความสําคัญกับนกัเรียนที่มีความสามารถ

หลากหลาย โดยมีหลักการสําคัญคือเรียนดวยกิจกรรม การสนับสนุนทางสังคม  

การใชกลุมทีห่ลากหลายและความสามารถในการเรียนรูที่แตกตางกัน 

     Ovinton Gary (2006, หนา 4 อางถึงใน จรรยา เรืองมาลัย, 

2550, หนา 1) ใหความหมายวา การจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ (Multi-grade Teaching) 

คือ การจัดการชั้นเรียนสําหรับเด็กตางชั้น ตางกลุมอายุ ซึ่งมีความสามารถตางกัน  

นํามาจัดการชั้นเรียนพรอมกันเปนชั้นเดียว โดยมีลักษณะการจัดการกิจกรรมที่ครูคนเดียว

สามารถจัดกิจกรรมสอดคลองกับระดับความสามารถของเด็กเปนรายบุคคล  

หรือกลุมยอย 

     Stuart (2006, p. 22) ไดสรุปความหมายของ การจัดการเรียนรู

แบบคละชั้น ไววา การจัดการเรียนการสอนโดยการรวมเอานักเรียนทุกคนเรียนดวยกัน 

นักเรียนที่มีความตองการพิเศษจะมีสวนรวมในการศึกษาตอไป ในชั้นเรียนนักเรียนจะมี 

ชวงอายุ ความสามารถทางวิชาการ ความสนใจแตกตางกัน การจัดการเรียนการสอนจะ

สอนตามความสามารถที่หลากหลาย ดวยการออกแบบการสอนที่กระตุนใหผูเรียนเรียนรู
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จากการทํากิจกรรมที่มีความหมาย สอดคลองกับชีวิตจริงและการใหความชวยเหลือ

สนับสนุน นักเรียนที่มีความตองการพิเศษจะไดรับความชวยเหลือและยอมรับจากเพื่อน

และครู 

     Desai (2007, p. 1) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูแบบ

คละชั้นวาหมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ครูใชการผสมผสานความสามารถและ

ทักษะที่หลากหลายของนักเรียนภายใตหลักสูตรเดียวกัน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนที่

ปรับเพื่อใชกับเด็กแตละคนในบทเรียนเดียวกัน 

     ฆนัท ธาตุทอง (2552, หนา 273) ใหความหมายวา การจัด 

การเรียนรูแบบคละชั้นเปนการดําเนินงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

โดยจัดการเรียนในลักษณะที่มีนักเรียนตางกัน ตางกลุม ตางความสามารถเรียนรูอยู

รวมกันเหตุผลและความจําเปนของการจัดการเรียนแบบคละชั้นเหมาะสําหรับโรงเรียน

ขนาดเล็ก ที่มีครูไมครบชั้นเปนการเปดโอกาสใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

เกิดการยืดหยุนในการเรียนการสอน บนพื้นฐานของความแตกตางของผูเรียนที่คํานึงถึง

ศักยภาพและความสามารถของนักเรียนเปนหลัก 

     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2551, หนา 38) 

ไดใหความหมาย การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น ไววา การจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียน

ตางชั้นตางกลุมอายุ ซึ่งมีความแตกตางกัน นํามาจัดการเรียนรูพรอมกันเปนชั้นเดียว  

โดยครูใชกิจกรรมการเรยีนรูที่หลากหลายสอดคลองกับระดับความสามารถของนักเรียน

เปนรายบุคคลหรือกลุมยอย 

    สรุปการจัดการเรียนรูคละชั้น หมายถึง การจัดการเรียนการสอน

รูปแบบหนึ่งในหองเรียนที่นักเรียนมีความตองการพิเศษและนักเรียนปกติทั่วไปที่มีอายุและ

ระดับชั้นตางกัน 2-3 ป มาเรียนดวยกับครูคนเดียวกัน นักเรียนมีความสามารถ

หลากหลายทางประสบการณ ความสนใจ วุฒิภาวะ ความตองการ ความสามารถและ

ภาวะทางเศรษฐกิจ เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษมีสวนรวม 

ในการเรียนในหองเรียนปกติ ครูเปนผูปรับหลักสูตรและวิธีสอนใหเหมาะสมกับนักเรียน 

ที่มีทักษะความสามารถแตกตางกัน 
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   1.1.2 ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2553, หนา 10)  

ไดอธิบายลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นไววา การจัดการเรียนรูแบบ

คละชั้นมีแนวคิดพืน้ฐานที่สําคัญ คือ การจัดการเรียนที่สนองตอบความตองการของ

นักเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุมยอย ซึ่งตรงกับแนวคิดเรื่องการปฏิรูปการเรียนรูตาม

เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ดังนั้น การจัดการ

เรียนรูแบบคละชั้น จึงไดดีกับโรงเรียนทุกประเภท เนื่องจากทุกชั้นเรียนยอมมีนักเรียนที่มี

ระดับความสามารถแตกตางกัน ตลอดจนมีความตองการเรียนรูและลักษณะการเรียนรู 

(Learning Style) เฉพาะบุคคล การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการและ 

ความสามารถของนักเรียนรายบุคคล มีชื่อเรียกวา การจัดการเรียนรูตามความแตกตาง

ของผูเรยีน (Differentiate Instruction) หองเรียนที่จัดการเรียนรูแบบนี้ จึงเปนหองเรียนที่

คละความสามารถของนักเรียน (Mix-Ability Classroom) สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่นํา

นักเรียนตางชั้นมาเรียนรวมกันเรียกวา การจัดหองเรียนรูคละชั้น (Multigrade Classroom) 

ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเพิ่ม 2 ดาน คือ การจัดการเรียนรูคละอายุและความสามารถ  

(Mixed Age & Mixed Ability) 

     สํานักการศึกษาเยาวชนแหงมานิโตบา ประเทศแคนนาดา 

(Manitoba Education and Youth, 2003, p. 3) ไดอธิบายลักษณะสําคัญของการจัด 

การเรียนรูแบบคละชั้นไววา การจัดหองเรียนแบบคละชั้นเปนสังคมแหงการเรียนเรียนรู 

เนื่องจากการจัดหองเรียนแบบคละชั้นจากผูเรยีนที่มีความสามารถหลากหลายทั้งอายุ 

ความสามารถและลีลาในการเรียนรู ทําใหเกิดสังคมที่เอื้ออํานวยตอการรวมเรียนรู  

ความหลากหลายทําใหเกิดความกลมกลืนของสมาชิกในสังคมขึน้ทั้งผูเรียน ครูและ

ผูปกครอง 

   1.1.3 เหตุที่ควรจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

    การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นสงเสริมคุณสมบัติของเด็ก คือ  

การเรียนรูและปรับตัวเขากับผูอื่น นอกเหนือจากการพัฒนาดานสติปญญา กระบวน 

การเรียนรูแบบคละชั้น เชน การรวมชั้น จับคู แบงกลุมยอย คนควาดวยตนเอง ฯลฯ  

ทําใหนักเรียนมีลักษณะการเรียนรูแบบควบคุมตนเองได (Self-managing) ซึ่งเปนลักษณะ

สําคัญของการใฝเรียนรู 
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    การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับระดับความสามารถของนักเรียน 

ตรงกับหลักการสอนแบบคละชั้นขององคการยูเนสโก (2015, pp. 1-2) ระบุวาเหตุที่ควร

จัดการเรียนรูแบบคละชั้น ดังนี้ 

     1. การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นทําใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่องที่

นักเรียนสนใจ มีความหมายตอเขา 

     2. ชวยลดตนทุนการจัดการศึกษา แตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

และคุณภาพในการจัดการศึกษาใหแกเด็กในพื้นที่หางไกลและแกปญหาครูไมครบชั้นได 

     3. ผูเรยีนไดเรียนเพื่อนที่มีความหลากกหลายสอดคลองกับบริบท

การใชชวีิตประจําวัน เกิดทักษะการเรียนรูที่เอื้อเฟอชวยเหลือกัน มีภาวะผูนําและผูตาม 

     4. ชวยใหครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็กออกแบบการจัด 

การเรียนรูไดดียิ่งขึน้ในเวลาที่จํากัด 

     5. การประยุกตใชเทคนิคการสอนที่หลากหลายในการจัด 

การเรียนรูแบบคละชั้นชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาที่สอดคลองกับความสามารถที่

หลากหลายของผูเรียน 

   1.1.4 แนวคิดหลักการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

    การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นเปนการจัดการเรียนรูที่มี

นักเรียนตางชั้น ตางวัย ตางความสามารถมาเรียนรูพรอมกันในเวลาเดียวกัน ดังนั้น  

ในการจัดการเรียนรูจึงตองอาศัยแนวคิดหลักการที่สําคัญ ดังนี้ 

     1. เสริมสรางปฏิสัมพันธในการเรียนรูรวมกัน การมีนักเรียน

จํานวนนอยในแตละชัน้ทําใหบรรยากาศในหองเรียนไมสนุกสนาน ขาดการเรียนรูรวมกัน

เปนกลุม 

     2. การจัดการเรียนรูที่เต็มตามศักยภาพ หองเรียนแบบคละชั้นเปน

หองเรียนแบบธรรมชาตทิี่สอดคลองกับวิถีการดํารงชีวิตปกติ และเด็กทุกคนในโรงเรียนมี

ครูดูแลไดตลอดเวลา 

     3. จัดกลุมเด็กที่มีพัฒนาการและระดับความสามารถ 

ในการเรียนรูที่ใกลเคียงกันไวดวยกัน 
     4. จัดประสบการณใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองและเรียนรู 

จากผูอื่น 
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   1.1.5 ความแตกตางในการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นและ 

การจัดการเรียนรูแบบรวมชั้นประเด็นที่แตกตางกัน มี 4 ประการ คือ 
    1. การจัดตารางสอน/แผนการเรียนรู 

    2. กิจกรรมการเรียนรู 

    3. การจัดชั้นเรียน/การจัดกลุมเด็ก 

    4. การจัดพื้นที่ในหองเรียน 

   1.1.6 ประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

    การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นเปนการจัดการศึกษาใหกับเด็กทุกคน

ไดมาเรียนรูดวยกันเปนการสรางชุมชนแหงการเรียนรูขึ้นในชั้นเรียน การจัดการเรียน 

การสอนแบบนี้มีประโยชนตอผูเกี่ยวของหลายฝาย ไดแก นักเรียน ครู และผูปกครอง ดังนี้ 

(Bingham, 1995, pp. 12-16) 

     1.1.6.1 ประโยชนตอผูเรียน 

     การจัดหองเรียนแบบคละชั้นจัดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความ

ตองการหลากหลายของผูเรียนซึ่งมีผูเรียนหลายระดับชั้นและตางอายุกัน ทําใหชวงของ

การเรียนรูขั้นพัฒนาการ ความถนัดความสนใจ บุคลิกภาพ ประสบการณของผูเรียนกวาง

ขึ้น ดังนั้น ในหองเรียนจึงไมใชหองเรยีนที่มีลักษณะเดียวเพื่อตอบสนองลักษณะใดลักษณะ

หนึ่งโดยเฉพาะ การจัดชั้นแบบคละชั้นมีประโยชนตอผูเรียน ดังนี้ 

      1) การจัดหองเรียนแบบคละชัน้ตระหนักและใหความสําคัญตอ

ขั้นพัฒนาการและระดับการเรียนรูที่แตกตางกันของผูเรียน เนนความสําคัญไปที่การเรียนรู

ของแตละบุคคลตลอดหลักสูตร การแขงขันมีนอยเพราะนักเรียนจะตระหนักและยอมรับใน

ความแตกตางทางการเรียนรูของแตละบุคคล นักเรียนจะเรียนรูที่จะกําหนดเปาหมาย 

การเรียนรูการประเมินและสะทอนการเรียนรูของตน 

      2) การจัดหองเรียนแบบคละชั้นเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับ

ความรูโดยการปฏิสัมพันธกับเพื่อนที่มีอายุมากกวาและนอยกวา ซึ่งสอดคลองกับ 

การดําเนินชีวิตที่คนอยูรวมกันโดยไมไดแบงอายุ ดังนั้นการสรางความสัมพันธทางสังคม 

ในหองเรียนแบบคละชั้นจึงสะทอนความหลากหลายของสถานการณทางสังคม ผูเรียนที่

อายุนอยกวาจะเรียนรูความรูที่กวางขึน้จากเพื่อรวมชั้นที่อายุมากกวา เรียนรูทักษะและ

พฤติกรรมจากตัวแบบที่อายุมากกวา สวนผูเรียนที่อายุมากกวาจะพัฒนาความสามารถใน

ดานบทบาทความเปนผูนําและพูดอธิบายไดชัดเจนเมื่อรวมเรียนรูกับผูเรียนที่อายุนอยกวา 
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สวนผูเรียนที่เรียนออนหรือเปนผูเรียนที่มีความตองการพิเศษจะมีโอกาสและเปลี่ยนเรียนรู

กับผูเรียนที่อายุนอยกวาไมตองเรียนอยางโดดเดี่ยว 

      3) การจัดหองเรียนแบบคละชัน้ชวยใหผูเรียนมีความกาวหนา

อยางตอเนื่องเพราะผูเรียนไมไดตองการใชเวลาเพื่อพัฒนาทักษะที่เขามีอยูแลวหรือเรียน 

ยังไมบรรลุเปาหมายการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษายังมีโอกาสที่จะมีสัมฤทธิ์ผลในปตอมา 

ในหองเรียนแบบคละชั้นนัน้นักเรียนทุกคนตางไดรับการคาดหวังที่จะบรรลุเปาหมาย 

การเรียนรูและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความสามารถของแตละบุคคล 

      4) การจัดหองเรียนแบบคละชั้นจะชวยใหความสัมพันธระหวาง

ผูเรียนและครูพัฒนาไปดวยดีเนื่องจากผูเรียนไมตองกังวลวาเมื่อเปลี่ยนชั้นแลวจะไดไปอยู

กับครูคนใดเพราะนักเรียนจะไดอยูกับครูคนเดียวกันมากกวาหนึ่งป 

     1.1.6.2 ประโยชนตอครู 

     การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นเปนการสอนนักเรียนที่มีระดับ

พัฒนาการและความสามารถแตกตางกัน โดยที่ครูไดสอนนักเรียนเปนเวลานาน จึงทําให

การสอนในหองเรียนแบบคละชัน้มีประโยชนตอครู ดังนี ้

      1) ครูมีเวลามากกวาในการพัฒนาความเขาใจของผูเรียน ครู

แตละคนมีความตองการเวลาเปนระยะเวลาหนึ่งปหรือมากกวาและสามรรถวางแผน 

การสอนนักเรียนตามระดับพัฒนาการ ในขณะที่ครูที่สอนนักเรียนในหองเรียนแบบแบง

ระดับชั้นเพิ่งจะรูจักนักเรียนดีขึ้นในชวงทายปการศึกษา แตครูที่สอนในหองเรียนคละชัน้นั้น

ครูจะมีความเขาใจนักเรียนแตละคนเปนอยางดีทั้งในดานบุคลิกภาพ ความสนใจและ

ลักษณะการเรียนรู 

      2) ในการวางแผนการเรียนรูเปนเวลาสองปหรือมากกวาทําให

ครูมีโอกาสในการใชหลักสูตรที่มีความยืดหยุนมากกวา การเขียนโครงงานจะเปนไปตาม

ความสนใจของผูเรียนและเหตุการณทางสังคมในขณะนั้น 

      3) ครูสามารถพัฒนาผูปกครองใหเปนอาสาสมัครที่ทํางานรวม

ครูจากการทํางานรวมกับผูเรียนและผูปกครองเปนระยะเวลาหลายปทําใหผูปกครองรูสึก

มั่นใจเพราะรูจักกับครูมากขึ้น ดังนั้นในหองเรียนแบบคละชั้นครูจึงมีโอกาสทํางานกับ

ครอบครัวของนักเรียนอยางใกลชิด 
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     1.1.6.3 ประโยชนตอผูปกครอง 

     ผูปกครองมักมีความพึงพอใจตอสังคมแหงการเรียนรูในหองเรียน

แบบคละชั้นที่ชวยพัฒนาทักษะ วุฒิภาวะทางอารมณและการเปนตัวของตัวเอง  

การจัดหองเรียนแบบคละชั้นมีประโยชนตอผูปกครอง ดังนี้ 

      1) ผูปกครองมีโอกาสที่จะพัฒนาความรูสกึไววางใจครู ครูกับ

ผูปกครองใชเวลาทํางานรวมกันแกปญหา ความสัมพันธที่ดีระหวางครูและผูปกครองจะ

ชวยสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาความเปนตัวของตัวเองมากขึ้น 

      2) เนื่องจากการจัดหองเรียนแบบคละชั้นทําใหเกิดการจัดกลุม

ครอบครัวขึ้น กลาวคือ ผูเรียนที่เปนญาติพีน่องกันมักจัดเขาเรียนหองเรียนเดียวกัน ซึ่งทํา

ใหผูปกครองสามารถสอดสองดูแลลูกหลานในชั้นเรียนไดงายขึ้นในฐานะเปนอามสมัคร

ทํางานรวมกับโรงเรียน 

      3) ผูปกครองมีความพึงพอใจที่ลูกหลานมีความกดดันนอยที่ไม

ตองปรับตัวกับครูคนใหมและชั้นเรียนใหมในปการศึกษาตอไปเหมือนการจัดหองเรียนแบบ

แบงระดับชั้น 

    สรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น หมายถึง การจัดการเรียนรู

พรอมกันเปนชั้นเดียว สําหรับนักเรียนตางชั้น ตางกลุมอายุ ซึ่งมีความแตกตางกัน โดยครู

ใชกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับระดับความสามารถของนักเรียนเปน

รายบุคคลหรือกลุมยอย 

 1.2 การจัดชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชั้น 

  การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น เปนรูปแบบการบริหารจัดการที่นํานักเรียน

หลายชั้นมาเรียนรูพรอมกัน เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาควรคํานึงถึงองคประกอบการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบคละเปนสําคัญ 

ดังจะกลาวตอไปนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, หนา 11-18) 

   1.2.1 องคประกอบการจัดชั้นเรียนแบบคละชั้น 

   การบริหารจัดการชั้นเรียนแบบคละชัน้มีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 

    1.2.1.1 การจัดครูเขาชั้น 

    การจัดครูเขาสอนสําหรับชั้นเรียนแบบคละชั้น ควรคํานึงถึงขอมูล

พื้นฐาน ภูมิหลังของครูและเหตุผลในการเลือกครูเขาสอน โดยพิจารณาวาจะจัดครูเขาสอน

อยางไร มเีหตุผลใด จึงจัดเชนนัน้ มีขอดี/ขอเสีย ของการเลือกครูเขาสอนนักเรียน 
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แตละหองอยางไร โดยพิจารณาถึงความรูทักษะและสมรรถนะ ตลอดจนเจตคติที่จําเปน

ของครูในการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น ดังนี้ 

    1) ดานความรู 

    ครูผูสอนในหองเรียนแบบคละชัน้ ซึ่งมีนักเรียนตางกลุมอายุตาง

ความสามารถเรียนรวมในหองเดียวกัน ครูจึงควรมีความรูในเรื่อง ตอไปนี้ 

     1.1 เทคนิคการจัดชั้นเรียนแบบคละชัน้ ประกอบดวย 

      1.1.1 วิธีการหลากหลายในการจัดชั้นเรียน เชน การจัดกลุม 

ทั้งชั้นกลุมยอย การจับคู การทํางานรายบุคคล และความรูเกี่ยวกับเกณฑในการจัด 

กลุมยอย 

      1.1.2 การจัดกิจวัตรประจําวันดานการเรียนรูที่ทําใหเด็กคุนเคย        

จนสามารถเรียนรูตอเนื่องได แมครูไมอยูในชั้น เชน การควบคุมกํากับโดยนักเรียนการใช

สื่อ ที่มีอยูเพื่อใหนักเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง 

      1.1.3 วิธีการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูงตามธรรมชาติ

ของแตละรายวิชา 

      1.1.4 วิธีการสอนที่หลากหลายซึ่งสามารถใชสอนในชั้นเรียน

แบบคละชั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การสอนเปนทีม การศึกษาคนควาดวยตนเอง  

การทํางานกลุมยอย การสอนเปนชั้นรวม การเรียนรูโดยกลุมเพื่อน จัดกิจกรรมหมุนเวียน

ตามฐานอยางเปนระบบ 

     1.2 ความรูเรื่องประโยชนและผลดีของการสอนแบบคละชัน้ทั้ง

ดานวิชาการและดานอื่นๆ 

     1.3 การจัดโครงสรางหลักสูตรที่สมดุล ครอบคลุมการสอนเปน

รายวัน รายสัปดาห รายภาคเรียนและรายป 

     1.4 วิธีการจัดพื้นที่ในหองเรียน การจัดสื่อคนควาและแหลงเรียนรู         

ทั้งในและนอกหองเรียน สําหรับกลุมนักเรียนที่คละชั้น 

     1.5 วิธีการประเมินที่ปฏิบัติไดและมปีระสิทธิภาพสามารถ

ประเมินผล การเรียนรูที่คาดหวังสําหรับนักเรียนในชั้นเรียนที่สอดอดคลองตรงตามสภาพ

จริงของผูเรียน 
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    2) ดานทักษะและสมรรถนะ 

    ครูผูสอนในหองเรียนแบบคละชัน้ควรมีทักษะและสมรรถนะที่ดี 

ตอไปนี้  

     2.1 ทักษะในการจัดการเรียนชั้นเรียน โดยครูผูสอนควรมอบหมาย

งาน ใหนักเรียน ทุกคนไดทํางานตามความสามารถและครูมีปฏิสัมพันธเชิงบวกกับนักเรียน 

     2.2 ทักษะการวิเคราะหระดับความสามารถของเด็กเปน

รายบุคคล 

     2.3 มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลายที่เอื้อตอ

การเรียนรูที่สนองตอบตามระดับความสามารถของผูเรียน 

     2.4 ทักษะการจัดทํา/หาสื่อสงเสริมสนับสนุนการเรียนแบบคละชั้น 

     2.5 ทักษะในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนที่

หลากหลายตรงตามสภาพจริง 

    3) ดานทัศนคติ 

     3.1 มีความเชื่อวาการสอนแบบคละชัน้จะเกิดประโยชนแกเด็กทั้ง

ดานพัฒนาการทางสติปญญาและการพัฒนาทางสังคมและอารมณ 

     3.2 เชื่อมั่นวาผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เรียนรูรวมกันได 

     3.3 ผูปกครองเห็นประโยชนของการสอนแบบคละชั้นทั้งในดาน

วิชาการ และดานอื่นนอกเหนือจากงานวิชาการ 

     3.4 การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นชวยแกปญหาการขาด

แคลนครู 

    4) ดานการเสริมสรางวินัยเชิงบวก 

    การจัดการเรียนการสอนในหองเรียนแบบคละชั้น ครูผูสอนจะตอง

สรางระเบียบวินัยในหองเรียนกอน ตลอดจนกําหนดขอตกลงในเรียนรูรวมกันและควร

เริ่มตนจากชั้นเล็กที่สุด เชน ชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษาปที่ 1 ที่มาเขาเรยีน ครูจะแนะนํา

ความเปนอยู กิจวัตรประจําวันและการปฏิบัติกิจกรรมในหองเรียน โดยครูผูสอนทั้ง

โรงเรียนตองรวมกันฝกวินัยการเรียนรูในหองเรียนแบบคละชั้น เนื่องจากหองเรียนคละชั้น 

ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนทุกคนจามระดับความสามารถ ครูเปนผูดูแล อํานวยความ

สะดวกใหคําแนะนําโดยหมุนเวียนไปตามกลุม ดังนั้น เด็กจึงตองมีวินัยในตนเอง และรูจัก

การเรียนรู คนควา ทั้งจากเอกสารใบงาน ใบความรู สื่อ ICT ตางๆ ตลอดจนเรียนรู  
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จากการทํางานรวมกับนักเรียนคนอื่นหรอืนักเรียนในชั้นตางกันโดยไมตองมีครูอยูในกลุม 

แนวทางการเสริมสรางวินัยและขอตกลงของหองเรียน มีดังนี้ 

     4.1 จัดทําระเบียบขอตกลงโดยนักเรียนมีสวนรวม 

     4.2 มีจํานวนขอไมมากนัก 

     4.3 ใชภาษาที่จดจําไดงายและบงบอกถึงพฤติกรรมที่ตองการให

เกิดขึ้น 

     4.4 ใชภาพประกอบมีสีสัน/เปนคําคลองจอง 

    1.2.1.2 การจัดชั้นเรียนแบบคละชัน้ 

    ชั้นเรียนแบบคละชั้นเปนหองเรียนที่มีเด็กตางชั้น ตางกลุมยอย ตาง

กลุมอายุ ความสามารถตางกัน แตนํามาจัดการเรียนรูพรอมกัน ดวยรูปแบบการจัดการ

เรียนรู ที่หลากหลาย เชน การจัดกิจกรรมแบบรวมชั้น การทํางานกลุมยอย การทํางาน

แบบคู การทํางานรายบุคคล การจัดกลุมนักเรียนในชั้นเรียนแบบคละครูควรคํานึงถึง  

เรื่องตอไปนี้ 

     1) พัฒนาการหรือระดับความสามารถของเด็ก การจัดชั้นเรียน

แบบคละชั้น ไมควรจัดเด็กที่มีความสามารถตางกันมากๆ มาเรียนรวมกัน เชน ป. 1 กับ  

ป. 5 ควรจัดเด็ก ที่มีระดับพัฒนาการในการเรียนรูใกลเคียงกันมาเรียนรวมกัน เชน ป. 1 

รวมกับ ป. 2, ป. 2 รวมกับ ป. 3, ป. รวม ป. 1-3 ป. 4–6 

     2) ระดับผลการเรียน ความสนใจ ความพึงพอใจในกลุมเพื่อนหรอื

ภาษาถิ่นที่เด็กพูดในชีวิตประจําวัน 

     3) ปริมาณเด็ก ในชั้นเรียนแบบคละสัดสวนเด็กตอครูไมควรเกิน 

20 คน เพื่อใหดูแลเด็กที่ตางความสามารถในการเรียนรูสามารถทํากิจกรรมตางๆ  

อยางมปีระสิทธิภาพ 

    1.2.1.3 การจัดบรรยากาศหองเรียนที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้น 

    การจัดหองเรียนที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น ควรคํานึงถึง

องคประกอบสําคัญ 2 ประการ คอื การจัดสภาพแวดลอมหองเรยีนและการจัดบรรยากาศ

แหงการเรียนรู ซึ่งมีรายละเอียดแตงละองคประกอบ ดังนี้ 
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     1) การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เปนการจัดพื้นที่ของ

หองเรียนสําหรับกิจกรรม โดยคํานุงถึงลักษณะกิจกรรมการเรียนรูทั้งที่เปนกลุมใหญ  

กลุมยอยและการเรียนรูรายบุคคล ดังนั้น หองเรียนควรมีมุมหรือศูนยการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

      - มุมสงบหรือมุมทํางานเดี่ยว 

      - ศูนยทดสอบ 

      - บริเวณที่ครูใชสอนทั้งชั้นรวมกัน 

      - มุมทํางานแบบจับคู 

      - บริเวณที่จัดไวสําหรับทํางานแบบกลุมยอย 

      - ศูนยโสตทัศนศึกษาและคนควาเอกสารอางอิง 

      - บริเวณที่ครูสอนกลุมยอย 

      - ปายนิเทศหรือจัดแสดงผลงาน 

     2) ลักษณะของชั้นเรยีน เปนการจัดชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละ

ชั้นใหเอื้อตอการเรียนรูจะตองมีลักษณะพื้นที่กวางขวางพอสมควร และมีที่วางสําหรับครู

จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดอยางตอเนื่องและหลากหลาย  

     ในการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ ครูจะดูแลนักเรียนมากกวา 1  

ชั้นเรียนดังนั้น จึงมีกิจกรรมที่ครูจัดเตรียมอยางหลากหลายใหแกนักเรียนแตละกลุมหรือ

แตละคน การจัดหองเรียนใหเอื้อตอการจัดกิจกรรมคละชั้น จึงเปนปจจัยสําคัญ 

ในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและมีความคลองตัว งานวิจัยในการเพิ่มศักยภาพ

การจัดการเรียนรูในหองเรียนคละชัน้ ชี้ใหเห็นวาสิ่งที่เพิ่มศักยภาพนักเรียน คือ การที่

นักเรียนเขาใจชัดเจนเกี่ยวกับการใชพื้นที่ในหอง เชน แผนผังโครงสรางหองเรียน พื้นทีท่ี่จัด

ไวเฉพาะสําหรับแตละกิจกรรม และกฎระเบียบในการเขาไปทํากิจกรรมในพื้นที่นั้น ถาครู

เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดแผนผังหองเรียน และวางแผนตกแตงพืน้ที่ทํา

กิจกรรมดวยตนเองจะชวยใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนและรักษากฎระเบียบที่ชวยกัน

วางไวอยางไดผล อยางไรก็ตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูและสภาพของแตละหองเรียน 

โดยทั่วไปในหองเรียนคละช้ันจะมีกิจกรรมพื้นฐาน 7 กิจกรรม คือ 

      1. กิจกรรมการศึกษาดวยตนเอง เปนกิจกรรมเดี่ยว/รายบุคคล 

      2. กิจกรรมทําแบบทดสอบ ตรวจคําตอบใบงาน/แบบฝก 

      3. กิจกรรมการสอนรวมชั้น 

      4. กิจกรรมการทํางานจับคูกับเพื่อน 
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      5. กิจกรรมอภิปรายกลุม 

      6. กิจกรรมการคนควาจากคอมพิวเตอร/เอกสารอางอิง 

      7. กิจกรรมการสอนเปนกลุมยอย 

   1.2.2 การจัดพื้นที่ในหองเรียนแบบคละชั้น 

   การจัดพื้นที่ในหองเรียนคละชัน้ จึงควรจัดใหสอดคลองกับกิจกรรม

พื้นฐาน ดังนี้ 

    1.2.2.1 จัดโตะทํางานเดี่ยวสําหรับเด็กที่ศึกษาดวยตนเอง โตะทํางาน

สําหรับนักเรียน ที่ทํางานเปนคู พืน้ที่สําหรับนักเรียนที่ทํางานเปนกลุมยอย ตั้งแต 3-6 คน 

    1.2.2.2 พื้นที่หรอืมุมสําหรับนักเรียนที่ทํางานเสร็จแลว สามารถ

ตรวจสอบแบบฝกหัดหรือใบงานดวยตนเอง 

    1.2.2.3 พื้นที่สําหรับทํากิจกรรมศิลปะ ผลิตผลงานจากคอมพิวเตอร 

ศึกษาคนควาจากหนังสือ คนควา หรือสื่อ ซีดีตางๆ 

    1.2.2.4 ศูนยศึกษาคนควารายวิชา เชน ศูนยวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร ภาษาไทย ฯลฯ 

    1.2.2.5 พื้นที่กวางสําหรับการสอนแบบทั้งชั้นและพื้นที่สําหรับครูสอน

นักเรียนเปนกลุมยอย 

   จะเห็นไดวาลักษณะของการเรียนรูแบบคละชั้น กิจกรรมที่นักเรียนทํามี

ความหลากหลายและใชเวลาในชวงเดียวกัน เชน นักเรียน ป. 3 อาจทําโครงงานหรืองาน

กลุม นักเรียน ป.2 อาจจับคูเรียนรูหรอืทํางานดวยกันเปนคู ครูอาจสอนนักเรียน ป.1  

เปนรายบุคคลอยางใกลชิด นักเรียนกลุมอื่นจะทํางานที่ไดรับมอบหมายโดยศึกษาคนควา

จากศูนยสื่อ ซีดี หนังสือคนควา และคอมพิวเตอร 

   1.2.3 ขอคํานึงในการจัดพื้นที่ในหองเรียนแบบคละชั้น 

    1.2.3.1 จัดพื้นที่ใหเหมาะสมกับลักษณะของการทํางานของนักเรียน 

เชน พื้นที่สําหรับนักเรียนที่ทํางานเดี่ยวตองการความเงียบสงบ ควรจัดใหหางจากบริเวณที่

นักเรียนทํางานกลุมยอยซึ่งมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ครูควรทํา

เครื่องหมายแสดงระดับการใชเสียงติดไวในพื้นที่ศูนยการเรียนหรือมุมประสบการณ     

เพื่อเตือนใจเด็กในการใชเสียงใหเหมาะกับกิจกรรม เชน 
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     0 ไมใชเสียง 

     1 เสียงคอย (จับคู) 

     2 เสียงเบาไดยินในกลุมยอย 

     3 เสียงดังพอไดยินทั้งหอง 

    1.2.3.2 ใชเฟอรนิเจอรกั้นพื้นที่ใหนักเรียนสังเกตและจําไดวาศูนย 

การเรียนหรือพื้นที่นั้นใชสําหรับทํากิจกรรมใด ตูหรือปายนิเทศที่ใชในแตละศูนยควรมี

ขนาดเตี้ยไมบังสายตา ครูสามารถดูแลนักเรียนไดทั่วถึงและปรับพฤติกรรมนักเรียนได เชน 

กํากับดูแลใหนักเรียนในแตละพื้นที่ หรือศูนยการเรียนรู ทํากิจกรรมที่สอดคลองกับพื้นที่ 

ดูแลเรื่องจํานวนเด็กแตละพื้นที่และการปฏิบัติตามขอตกลงของศูนยการเรียนรูและ

ขอตกลงของหอง 

    1.2.3.3 จัดมุมสื่อคนควาสําหรับครู เปนบริเวณที่ครูเก็บคูมือ  

แฟมใบงาน แบบประเมิน ฯลฯ รวมทั้งเปนบริเวณที่ครูพบเด็กเปนรายบุคคล หรือกลุมยอย 

    1.2.3.4 มุม/ศูนยสื่อสําหรับเด็ก ควรจัดในพื้นที่ที่เด็กทุกคนมาใชสื่อได

งาย เปนพื้นที่กลางสําหรับทุกศูนย มุมนี้ประกอบดวย แบบเรียน เอนไซโคลพีเดีย 

พจนานุกรม หนังสือคนควา จากหองสมดุ วัสดุอุปกรณของนักเรียน ฯลฯ สิ่งเหลานี้ตองจัด

ใหเปนระเบียบเพื่อใหนักเรียนหยิบใชและนํามาคืนไดถูกตองดวยตนเอง 

    1.2.3.5 การจัดผังบริเวณใหสงเสริมการทํากิจกรรมของเด็ก โดยเกิด

ความคลองตัว และไมรบกวนกัน เชน พื้นที่ใหเด็กสามารถเคลื่อนยายจากมุมหนึ่งไปสูอีก

มุมหนึ่งไดอยางอิสระ บริเวณที่เปนมุมคนควาของเด็กตองไมเดินทะลุมุมเงียบที่เปนมุม

ทํางานสวนตัว มุมคอมพิวเตอร สื่อทัศนูปกรณตองมีปลั๊กไฟอยูใกล สื่ออุปกรณสําหรับ   

แตละวิชาตองอยูในพื้นที่ที่เด็กทํากิจกรรมและหยิบใชงาย 

    1.2.3.6 สําหรับชั้นประถมศึกษาตอนตนที่มนีักเรียน ป.1 หรือเด็ก

อนุบาลอยูในหองดวยกัน เด็กกลุมนี้จะอานหนังสือไมออก หรืออานไดเล็กนอย ดังนั้นครูจึง

ควรใชสีและรูปภาพจะชวยใหเด็กเรียนรูวามุมใดทํากิจกรรมใด รวมทั้งใหพี่นักเรียนที่เรียน

สูงกวาชวยแนะนํานอง จุดสําคญั คือ ในหองเรียนคละชั้นเราจะฝกใหเด็กมีวินัยในตนเอง

และเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูจาก เพื่อน–พี–่และครู เด็กแตละคนจึงตองฝกกระบวน 

การเรียนรูและเขามุมกิจกรรมไดถูกตอง 
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   ในการควบคุมคุมระดับเสียงในหองเรียนนั้น Vincent (1999, p. 3     

อางถึงใน ธัญญรัตน ศรีประเสริฐ, 2558, หนา 29) ใหขอเสนอวาควรทํามิเตอรกําหนด

ระดับเสียง (noise meter) ใสกระดาษโปสเตอรแลวนําไปติดไวที่กระดานหนาหอง และครู

จะเปนผูเลื่อนระดับขามไปที่ระดับที่ควรเกิดขึ้นในขณะที่ทํากิจกรรม เชน ถาเข็มชี้ไปที่เลข 0 

หมายความวา ไมใหมีเสียงดัง หมายเลข 1 หมายความวาเปนเสียงกระซิบ หมายเลข 2 

หมายความวาเสียงดังระดับที่คนนั่งขางๆ ไดยิน และหมายเลข 3 หมายความวาเสียงที่ได

ยินทั้งหองเรียน ซึง่เปนประโยชนกับครูเมื่อกิจกรรม ในการทํากิจกรรมครูอาจใหเรียนเปน 

ผูเลือกระดับเสียงที่ยอมรับไดหรือบางครั้งครูอาจใหเลือก 2 ระดับ 

   ในการออกแบบหองเรียนแบบคละชัน้ใหเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู

ที่จะจัดขึน้ เพื่อใหนักเรียนไดใชประโยชนจากการใชสื่อ อุปกรณและการทํางานในหอง

อยางเต็มที่ การเคารพกฎกติกาของหองเพื่อใหกิจกรรมดําเนินไปอยางราบรื่น            

การออกแบบหองเรียนคละชั้นควรคํานึงปจจัยสําคัญๆ ดังนี ้(Vincent, 1999, pp. 9-11 

อางถึงใน ธัญญรัตน ศรีประเสริฐ, 2558, หนา 31) ไดแกจะจัดชั้นเรียนเพื่อทํากิจกรรม

ประเภทใด จัดขั้นเพื่อปรับสําหรับกิจกรรมไดอยางไร จะสื่อสื่อสารกับนักเรียนอยางไรใน

การใชบริเวณจัดกิจกรรมแตละสวน ครูคาดหวังตอบริเวณจัดกิจกรรมนั้นอยางไรและจะ

สอนนักเรียนอยางไร ตอไปนี้เปนตัวอยางการออกแบบหองเรียนโดยจัดบริเวณใหเปนมุม

กิจกรรมและมุมการเรียนรู ดังภาพประกอบ 2-3 
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ภาพประกอบ 2 ตัวอยางการจัดพื้นที่หองเรียนสําหรับทํากิจกรรม 

(Vincent, 1999, pp. 9-11 อางถึงใน ธัญญรัตน ศรีประเสริฐ, 2558, หนา 32) 
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ภาพประกอบ 3 ตัวอยางการจัดพื้นที่หองเรียนสําหรับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

(Vincent, 1999, pp. 9-11 อางถึงใน ธัญญรัตน ศรีประเสริฐ, 2558, หนา 33) 
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ภาพประกอบ 4 ตัวอยางการจัดพื้นทีแ่บบยืดหยุน 

(Vincent, 1999, pp. 9-11 อางถึงใน ธัญญรัตน ศรีประเสริฐ, 2558, หนา 34) 
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   1.2.4 มุมกิจกรรมเฉพาะ 

   การทํากิจกรรมในมุมหรือบริเวณที่ไดจัดไวตองสามารถใชเครื่องมือและ

อุปกรณที่จัดเตรียมไวไดสะดวกในบริเวณที่จัดไวสําหรับนักเรียนทําคนเดียว หมายความวา

ครูตองจัดโตะนักเรียนแยกออกไปจากบริเวณที่นักเรียนอีกกลุมหนึ่งอภิปรายและเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน ดังนั้นการจัดโตะเกาอี้และเฟอรนิเจอรภายในหองเรียนจึงควรใหเหมาะสม

กับชนิดของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในมุมหรือบริเวณตางๆ ที่จัดไว 

   1.2.5 การปรับวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับความแตกตางของ

นักเรียน 

   ในหองเรียนแบบคละชั้นสิ่งสําคัญที่ควรจะพิจารณาคืออายุและความ

แตกตางของนักเรียน เชน ควรพิจารณาขนาดของโตะ เกาอี้ วัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับ

นักเรียนหากนักเรียนที่อายุตางกันมากเปนตน 

   การใชสื่อการเรียนรูกับนักเรียนชั้นตนๆ ที่ยังอานหนังสือไมไดหรือเดก็ที่มี

ปญหาทางการเรียนรูใชแถบสีแทนรายวิชาและใชรูปภาพแทนตัวหนังสือซึ่งเปนวิธีการที่

เหมาะสมกับขอจํากัดของนักเรียน 

   1.2.6 การจัดที่นั่งแบบยืดหยุน 

   ความยืดหยุนเปนกุญแจสําคัญในการจัดหองเรียนแบบคละชั้น นักเรียน

จะทํางานเคลื่อนที่จากกลุมหนึ่งไปสูกลุมหนึ่งในแตละวันบอยครั้งที่นักเรียนตองทํางาน 

คนเดียว บางทีตองทํางานเปนกลุม ดังนั้นการจัดที่นั่งแบบไมยืดหยุนจึงไมเหมาะสม  

การจัดที่นั่งในหองเรียนแบบดั้งเดิมนักเรียนจะนั่งที่เดิมตลอดและใชโตะเปนที่เก็บสมุด

หนังสือแตการจัดที่นั่งในหองเรียนแบบคละชั้นนักเรียนจะไมไดเปนเจาของที่นั่งเดิม

ตลอดเวลาและสมุดหนังสือจะเก็บไวในชั้นที่ครูจัดเตรียมไวให 

    Collingwood (1991, p. 33) ไดอธิบายถึง การจัดประเภทของการจัด

กลุมผูเรียนในหองเรียนคละชั้นไว ดังนี้ 

     1. การจัดกลุมผสมความสามารถ (the mixed ability group)  

การจัดกลุมแบบนี้แตละกลุมจะมีนักเรียนหลากหลายทักษะและความสามารถ ทั้งเด็กเกง

และเด็กออนอยูในกลุมเดียวกัน เด็กออนอาจเกาในบางเรื่อง เทคนิคการจัดกลุมแบบนี้จะ

ใชเพื่อนชวยเพื่อน (peer teaching) โดยครูเลือกเอาเด็กเกงหรือมีอายุมากกวาทํางานกับ

เด็กออนหรือมีอายุนอยกวา 
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     2. การจัดกลุมอายุเดียวกัน (the same age group) การจัดกลุม

แบบนี้จัดโดยยึดอายุตามปฏิทินของเด็ก ที่พบโดยทั่วไป คือ การแบงระดับชั้น การจัดกลุม

ลักษณะนี้สมมติฐานวาผูมีอายุเทากันจะมีความกาวหนามากหรือนอยในอัตราเทากัน 

     3. การจัดกลุมทางสังคม (the social group) การจัดกลุมแบบนี้จัด

ตามความสัมพันธของเด็กคือเด็กที่เปนเพื่อนใกลชิดหรือมีความสัมพันธทางครอบครัวจะ

จัดเขากลุมดวยกัน 

     4. การจัดกลุมตามความหมาย (the same ability group) การจัด

กลุมแบบนี้จัดกลุมกวางๆ ตามความสามารถของเด็ก แบงออกเปน 3 ระดับ คือ 

ความสามารถสูง ปานกลางและต่ํา 

 1.3 การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

  1.3.1 แนวดําเนินการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 
   1.3.1.1 จัดบรรยากาศแหงการเรียนรู 

   การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่สงเสริมการเรียนรูสําหรับนักเรียนที่มี

หลายชั้นมาเรียนรวมในหองเรียนเดียวกัน สิ่งที่ควรคํานึงถึงเพื่อสรางบรรยากาศแหง 

การเรียนรู ดังนี้ 

    1) นักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู 

    2) สรางแรงจูงใจเมื่อเด็กเกิดความสนใจ และมีความพึงพอใจ 

ในการเรียน 

    3) จัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางของนักเรียน  

ดานความพรอม ความถนัด ความสนใจ ความเชื่อ 

    4) ใชสื่อในการเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลองกับหนวยการเรียนรู 

    5) จัดประสบการณในการเรียนรูที่ทาทายความสามารถของนักเรียน 

    6) หองเรียนสะอาด จัดเก็บสื่อ วัสดุอุปกรณการจัดการเรียนรูเปน

หมวดหมู สะดวกตอการนําไปใช 

    7) นักเรียนมีความรูสึกปลอดภัยและมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

    8) มีปายนิเทศ หรือที่จัดแสดงผลงานของนักเรียนที่เหมาะสม 
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   1.3.1.2 การจัดตารางเรียน 

   การจัดตารางเรียนในชั้นเรียนแบบคละชั้น สามารถจัดใหสอดคลองกับ

โครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษาหรอืจุดเนนของสถานศึกษาและสอดคลองกับลักษณะ

การเรียนรูแบบคละชั้น เชน จัดตารางเรียนชวงเชา เนนการเรียนรูดานภาษาและ

คณิตศาสตร ภาคบาย จัดรูปแบบบูรณาการเปนหนวยการเรียนรู โดยเนนทักษะสําคัญที่

เปนทักษะรวมในการแสวงหาความรู เชน ทักษะการคิด ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น 

ทักษะการสื่อสาร เปนตน 

ตาราง 1 ตัวอยางตารางเรียนระดับชั้น ป. 1–3 ตัวอยางที่ 1 

วัน/เวลา 08.30-12.00 น. 
12.00-

13.00 น. 
13.00-15.30 น. 

จันทร ภาษาไทย คณิตศาสตร 

 

วิทยาศาสตร บูรณาการ 

สังคมศึกษา 

ดนตร ีศิลปะ 

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี   

สุขศึกษาและ

พลศึกษา 

อังคาร คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

พุธ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

พฤหัสบด ี คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ศุกร ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

ตาราง 2 ตวัอยางตารางเรียนระดับชั้น ป. 1–3 ตัวอยางที่ 2 

เวลา 

วัน 

08.30–

09.55 

09.55 

–10.05 
10.05-11.30 

11.30–

12.30 
12.30-13.30 

13.30-

14.30 

14.30-

15.30 

จันทร คณิตศาสตร 

อาหารวางและเครื่องดื่ม 

ภาษาไทย รับประทานอาหารกลางวัน 

วิทยาศาสตร บูรณาการ 

อังคาร ภาษาไทย คณิตศาสตร ดนตร ี ครูพระ 
บูรณา

การ 

พุธ อังกฤษ วิทยาศาสตร บูรณาการ พละ 

พฤหัสบด ี
คณิตศาสตร 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย อังกฤษ 

บูรณา

การ 
ลูกเสือ 

ศุกร ภาษาไทย คณิตศาสตร บูรณาการ ชุมนุม อบรม 
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ตาราง 3 ตัวอยางตารางเรียนระดับชั้น ป. 4–6 ตัวอยางที่ 1 

     

เวลา 

วัน 

09.00-

10.00 

10.00-

11.00 

11.00-

12.00 

12.00

-

13.00  

13.00-14.00 
14.00-

15.00 
15.00-16.00 

จันทร ภาษาไทย 

 

บูรณาการ แนะแนว 

อังคาร คณิตศาสตร ภาษาไทย อังกฤษ บูรณาการ ซอมเสริม 

พุธ ภาษาไทย วิทยาศาสตร บูรณาการ ซอมเสริม 

พฤหัสบ

ดี 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร ลูกเสือ ซอมเสริม 

ศุกร คณิตศาสตร อังกฤษ นาฏศิลป ชุมนุม แนะแนว 

ตาราง 4 ตัวอยางตารางเรียนระดับชั้น ป. 4–6 ตัวอยางที่ 2 

     เวลา 

วัน 
08.30-09.55 

09.55-

10.05 
10.05-11.30 

11.30

-

12.30 

12.30-

13.30 

13.30-

14.30 

14.30-

15.30 

จันทร ภาษาไทย อาหารวางและเครื่องดืม่ 

คณิตศาสตร รับประทานอาหารกลางวนั 

อังกฤษ บูรณาการ 

อังคาร คณิตศาสตร ภาษาไทย ครูพระ 
ขนมไทย/อิฐปูทางเทา/

เกษตร 

พุธ วิทยาศาสตร ดนตร ี อังกฤษ วิทยาศาสตร พละ 

พฤหัสบด ี ภาษาไทย คณิตศาสตร อังกฤษ การงาน ลูกเสือ 

ศุกร คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร ชุมนุม อบรม 

 

   1.3.1.3 การเตรียมตัวของครู 

   ครูผูสอนในชั้นเรียนแบบคละชัน้ ควรมีการเตรียมตัว ดังนี้ 

    1) วิเคราะหขอมูลเด็กรายบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งการประเมิน

พื้นฐานดานการอานและคณิตศาสตร เพื่อจัดระดับความสามารถของเด็ก 

    2) ทํากําหนดการสอน ระบุผลการเรียนรูที่คาดหวัง และชิ้นงานที่

แสดงความสามารถของนักเรียน 

    3) จัดกลุมเด็กและเตรียมกิจกรรมการเรียนรู 

     - จัดกลุมยอยเด็กที่มีความสามารถระดับเดียวกัน 

     - จับคูเด็กที่อยูในระดับเดียวกัน หรือตางชั้นกัน 

     - เตรียมกิจกรรมที่ใชในชวงรวมชั้น จับคู กลุมยอย งานเดี่ยว 
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     - เตรียมใบงาน ใบความรู แหลงคนควา 

    4) จัดระบบการเรียนรู โดยหมุนเวียนอยางเปนระบบ เชน กําหนด

กลุมที่ทํางานอิสระกลุมยอยที่เรียนกับครู การประเมินผล ฯลฯ 

  1.3.2 แผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2553, หนา 32) ริเริ่ม

จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และมีการปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นใหสอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไวดังนี้ 

ตาราง 5 โครงสรางเวลาเรียนในหลักสูตรสถานศึกษาที่ใชแผนการเรียนรูแบบคละชัน้ 

กลุมสาระการเรียนรู/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร 80 80 80 80 80 80 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 120 120 120 120 120 120 

สุขศึกษา และพลศกึษา 80 80 80 80 80 80 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 40 40 40 

ภาษาตางประเทศ 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียนพืน้ฐาน 480 480 480 480 480 480 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 120 120 120 

รายวิชา/กิจกรรมท่ีจัดเพิ่มตามความ

พรอมและจุดเนน 
ปละ 40 ชั่วโมง ปละ 40 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไมนอยกวา 1,000 ชั่วโมง/ป 

   

  จากโครงสรางเวลาเรียนในหลักสูตรสถานศึกษาที่ใชแผนการเรียนรูแบบ

คละชั้น นําไปจัดทําเปนแผนการจัดการเรียนรูรายชั้นป เพื่อเอื้อตอการจัดชั้นเรียนแบบคละ

ชั้นของแตละโรงเรียน ซึ่งมักจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปทุกป 5 ชุด ดังนี้ 

   1.3.2.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

   1.3.2.2 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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   1.3.2.3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

   1.3.2.4 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

   1.3.2.5 หนวยการเรียนรูบูรณาการ (กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะและกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพีและเทคโนโลยี) 

  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น เนนการออกแบบหนวยการ

เรียนรู (Unit of Learning) ซึ่งเปนขั้นตอนสําคัญของการจัดทําหลักสูตรอิงมาตรฐานตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หนวยการเรียนรูของแผนการ

จัดการเรียนรูคละชั้น กําหนดเปาหมายการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐาน (Standard-

based unit) ประกอบดวยเปาหมายดานความรู ทักษะ/กระบวนการคุณธรรม จริยธรรม/

คานิยม และกําหนดภาระชิ้นงาน  ใหผูเรียนปฏิบัติเพื่อฝกทักษะและเปนรองรอยในการ

ประเมินความรูความสามารถใหบรรลุตามมาตรฐานที่กําหนด พรอมทั้งกําหนดแกนเรื่อง

ของหนวยยอย (Theme) ซึ่งเอื้อตอการหลอมรวมเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูนํามา

จัดลําดับความเหมาะสม ความยากงายของแตละชัน้ เรียงลําดับจากชั้นประถมศึกษาปที่ 1  

ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชแกนเรื่องเดียวกัน แตมีลําดับความยากงายตางกัน  

ดังตาราง 6 

ตาราง 6 หนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

ชั้น ป.1-3 ชั้น ป.4-6 

1 รักษความเปนไทย 15 10 

2 คุณคาแหงชีวิต 15 10 

3 ประโยชนใกลตัว 15 10 

4 มรดกล้ําคา 15 10 

5 รักกันไวเถิด 10 10 

6 ทันคนทันโลก 10 10 

7 ธรรมชาติที่รัก 10 10 

8 ดวยแรงแหงรัก 10 10 
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ตาราง 6 (ตอ) 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

ชั้น ป.1-3 ชั้น ป.4-6 

9 ชีวีเปนสุข 10 10 

10 พลังปริศนา 10 10 

11 แดนดินถิ่นคนดี 10 10 

12 ภาษาสรางสรรค 15 10 

13 บันทึกคนดี 15 10 

14 สินคาจากแดนไกล 10 10 

15 ยอดปรารถนา 15 10 

16 หลักชัยแหงชีวิต 15 10 

รวม 200 160 

ตาราง 7 หนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

ชั้น ป.1-3 ชั้น ป.4-6 

1 จํานวนหรรษา 50 40 

2 เวลา ชั่ง วัด 20 10 

3 สารพัดเรขาคณิต 18 18 

4 พิชิตรูปแบบ 12 12 

5 การบริหารจํานวน 59 59 

6 ชวนใชเรื่องเงิน 9 9 

7 เพลิดเพลินดวยมิติ 7 7 

8 สถิตนารู 5 5 

9 ทบทวน 20 - 

รวม 200 160 
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ตาราง 8 หนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

ชั้น ป.1-3 ชั้น ป.4-6 

1 มหัศจรรยธรรมชาติ 34 34 

2 สารรอบตัว 19 19 

3 แรงและการเคลื่อนที ่ 5 5 

4 พลังงานเพื่อชีวิต 10 10 

5 การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 6 6 

6 ทองจักรวาล 6 6 

รวม 80 80 

ตาราง 9 หนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษอังกฤษ) 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

ชั้น ป.1-3 ชั้น ป.4-6 

1 My English 10 10 

2 All about me 10 10 

3 Family 10 10 

4 School 10 10 

5 Body & Health 10 10 

6 Nature 10 10 

7 Food & Drink 10 10 

8 Number &Color 10 10 

รวม 80 80 
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  1.3.3 หนวยการเรียนรูบูรณาการ 

  หนวยการเรียนรูบูรณาการ เปนหนวยการเรียนรูที่เกิดจากการวิเคราะหหา

ความสัมพันธของมาตรฐาน ตัวชีว้ัด และเนื้อหาจากสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี บูรณาการ

หลอมรวมกัน กําหนดเปนหัวเรื่อง (Theme) โดยแตละหัวเรื่อง จะมีรายวิชาใดวิชาหนึ่งเปน

แกนหลัก แลวตั้งชื่อหนวยการเรียนรูเดียวกันตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 มีหนวย

การเรียนรูบูรณาการ 10 หนวย ดังนี้ 

ตาราง 10 หนวยการเรียนรูบูรณาการ 

รายวิชาที่

เปนแกน 
หนวยท่ี ชื่อหนวย 

เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

ชั้น ป.1-3 ชั้น ป.1-6 

สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

1 

ชีวิตพอเพียง 35 40 

หนวยยอยที่ 1 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 18 20 

หนวยยอยท่ี 2 สถาบันทางเศรษฐกิจ 17 20 

สุขศึกษา 

พลศึกษา 
2 

สุขภาพดี ชวีีเปนสุข 38 40 

หนวยยอยท่ี 1 รักตัวเรา 16  

หนวยยอยท่ี 2 สนุกกับเกมกฬีา 12  

หนวยยอยท่ี 3 เสริมสรางสุขภาพ 10  

หนวยยอยท่ี 1 รักตัวเรา - 6 

หนวยยอยท่ี 2 เฝาดูแลครอบครัว  - 9 

หนวยยอยท่ี 3 สนุกกับเกมกีฬา - 14 

หนวยยอยท่ี 4 เสริมสรางสุขภาพ - 11 

สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

3 

คุณธรรมนําไทย 35 40 

หนวยยอยท่ี 1 ศาสนานารู 13 15 

หนวยยอยท่ี 2 นําสูศาสนาพธิ ี 7 10 

หนวยยอยท่ี 3 วิถีพุทธ 15 15 

สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

4 

คนดีศรีแผนด ี 30 30 

หนวยยอยท่ี 1 ตนกลาคนด ี 12 12 

หนวยยอยท่ี 2 สิทธิเด็กไทย 9 9 

หนวยยอยท่ี 3 วิถีประชาธปิไตย 9 9 
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ตาราง 10 (ตอ) 

รายวิชาที่เปน

แกน 
หนวยท่ี ชื่อหนวย 

เวลาเรียน (ช่ัวโมง) 

ชั้น ป.1-3 ชั้น ป.1-6 

สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

5 

รักโลก รักษสิ่งแวดลอม 35 40 

หนวยยอยท่ี 1 ฝกคิดวิธีใช 5 7 

หนวยยอยท่ี 2 หลากหลายธรรมชาต ิ 8 8 

หนวยยอยท่ี 3 ซึมซับการเปลี่ยนแปลง 8 9 

หนวยยอยท่ี 4 หวงแหนสิ่งแวดลอม 9 10 

หนวยยอยท่ี 5 ถึงพรอมความรวมมือ 5 6 

การงานอาชีพ

และ

เทคโนโลย ี

6 

เด็กไทยรูทันเทคโนโลย ี 40 40 

หนวยยอยท่ี 1 สรางนสิัยรักงานบาน 10 10 

หนวยยอยท่ี 2 สรางสรรคเคร่ืองมือใช 10 10 

หนวยยอยที่ 3 สรางสื่อทันสมัย 20 20 

การงานอาชีพ

และ

เทคโนโลย ี

7 

วิถีชีวิตมีคาเพาะตนกลาอาชีพ 19 40 

หนวยยอยท่ี 1 งานบาน งานเมือง 7 14 

หนวยยอยท่ี 2 งานเกษตรนารู 6 10 

หนวยยอยท่ี 3 สรางสรรคงานประดิษฐ 6 10 

หนวยยอยท่ี 4 อาชีพสุจริต - 6 

ศิลปะ 8 

สุนทรียศิลป 38 40 

หนวยยอยท่ี 1 ทัศนศิลป 15 15 

หนวยยอยท่ี 2 ดนตรี 210 12 

หนวยยอยท่ี 3 นาฏศิลป 13 13 

ประวัตศิาสตร 9 

ถิ่นไทยวไิลศิลป 30 30 

หนวยยอยท่ี 1 เจาะเวลาหาอดีต 5 5 

หนวยยอยท่ี 2 แลหลังมองไกลไปอนาคต 10 7 

หนวยยอยท่ี 3 ชาติไทย 15 18 

สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

10 

อาเชียนศึกษา 20 20 

หนวยยอยท่ี 1 รูจักอาเซียน 2 2 

หนวยยอยท่ี 2 ประเทศในกลุมอาเซียน 10 10 

หนวยยอยท่ี 3 ประชาคมอาเซียน 7 7 

หนวยยอยท่ี 4 การเตรียมตัวสูอาเซียน 1 1 

รวม 320 360 
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  1.3.4 แนวทางการนําแผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นไปใช 

  การนําหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นไปใช       

ซึ่งจัดทําโดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ครูผูสอนสามารถดําเนินการ ดังนี้ 

   1.3.4.1 ศึกษาขอมูลนักเรียนในหองเรียนแบบคละชั้นเปนรายบุคคลเพื่อ

เตรียมการจัดกลุมสําหรับการเรียนรู กิจกรรมตางๆ ตามแผนการจัดการเรียนรู 

   1.3.4.2 ศึกษารายละเอียดของหนวยการเรียนรูและแผนการจัด 

การเรียนรูของชั้นเรียนที่นํามาสอนแบบคละชั้น 

   1.3.4.3 วิเคราะหแผนการจัดการเรียนรู นํามาจัดทํากําหนดการสอน 

รายสัปดาห เปนการวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูในชั้นที่นํามาคละชัน้ จะทําใหมองเห็น

ความเชื่อมโยงของเปาหมายการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูแตละลักษณะกลุมและภาระ

ชิ้นงานของนักเรียนแตละชั้น เพื่อนํามาวางแผนการคละชัน้วาจะคละโดยใชแผนการจัด 

การเรียนรูใดเปนแกน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกิจกรรมรวมชั้น 

   1.3.4.4 กําหนดรูปแบบการเรียนรูรายสัปดาหของนักเรียนโดยวิเคราะห

มาจากกําหนดการสอนรายสัปดาหของครู เพื่อใหนักเรียนทราบลวงหนาวานักเรียนตองมี

ภาระงานอะไรบางในแตละสัปดาห 

   1.3.4.5 การจัดเตรียมสื่อ เอกสาร ใบงาน ใบความรู สื่อการเรียนรู 

เตรียมสถานที่ แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น เตรียมตัวครูและเตรียมนักเรียน ในแผน 

การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น ไดมีการจัดทําใบงาน ใบความรู ไวเปนตัวอยางใหครูนําไปใช

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลว ครูเพียงพิจารณาวาเหมาะสมกับนักเรียนหรือไม  

ถาเหมาะสมอาจนําไปถายสําเนาเพื่อใชเปนสื่อการเรียนรูใหนักเรียน ในบางกรณี  

หากใบงาน ใบความรูมีเนื้อหามาก ครูอาจใชวธิีเขียนบนกระดานดํา หรือพิมพใน

คอมพิวเตอรแทน หรือบางครั้งอาจใหนักเรียนทําในสมุด หนังสือแบบฝกหัด ฯลฯ รวมทั้งมี

การประสานการใชแหลงเรียนรูหากครูมีการเตรียมพรอมจะทําใหการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

   1.3.4.6 จัดกิจกรรมการเรียนรูตมกระบวนการที่แผนการจัดการเรียนรู

กําหนด โดยครูสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม กิจกรรม สื่อไดตามความเหมาะสม  

การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น ใหความสําคัญกับการเรียนรูแบบรวมมือรวมใจ ดังนั้น 
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การแบงกลุมและเสียนกลุมจึงเปนกิจกรรมที่สําคัญ ครูควรจัดกิจกรรมใหครบกระบวน 

การตามแผนการจัดการเรียนรู 

   1.3.4.7 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ในการวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนรู ครูอาจใชเครื่องมือที่แผนการจัดการเรียนรูกําหนดไว หรืออาจนํา

เครื่องมืออื่นๆ ที่เหมาะสมมาใชก็ได ครูควรมีการบันทึกผลตามตัวชี้วัดหรือจุดประสงค 

การเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูครั้งนั้นๆ ของนักเรียนไวดวยเพื่อสะดวก 

ในการตรวจสอบการผานเกณฑการประเมินตัวชี้วัด 

   1.3.4.8 การสอนซอมเสริมนักเรียนตามสภาพจริงเพื่อใหนักเรียนเกิด 

การเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 

   1.3.4.9 บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้น ที่สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานจัดทําขั้น เปนแผนแยกชั้นรายป ครูผูสอนที่ใชแผนดังกลาว มีแนวทางการบันทึก

ผลหลังการเรียนรู ไดดังนี้ 

    1) บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรูลงในแผนการจัดการเรียนรูที่ใช 

    2) ทําเอกสารแบบบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรูเพิ่มเติมแยก

ออกมาจากแผนการจัดการเรียนรู สามารถเพิ่มเติม แกไขเปลี่ยนแปลงในแผนการจัด 

การเรียนรูไดทันที 

    3) หากพบปญหา อุปสรรค ขอผดิพลาด ความไมสมบูรณ ความไม

ชัดเจนของแผนการจัดการเรียนรู สามารถเพิ่มเติม แกไขเปลี่ยนแปลงในแผนการจัด 

การเรียนรูไดทันที 

    4) ครูผูสอนสามารถนําแผนการจัดการเรียนรู 2 หรือ 3 ชั้นปมา

พัฒนาเปนแผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นของตนเองโดยหลอมรวมกิจกรรมรวมชั้น 

ระบุกิจกรรมยอย จับคู กิจกรรมเดี่ยวใหเหมาะสมกับกลุมและระดับชั้นของนักเรียน เพื่อใช

จัดการเรียนรูและพัฒนาเปนผลงานของตนเองตอไป 

  นอกจากนี้ในหองเรียนแบบคละชั้นการออกแบบแผนการสอนครูตองตั้ง

วัตถุประสงคโดยเนนที่ระดับความรูของผูเรียนแตละบุคคลที่นักเรียนสามารถมีสัมฤทธิ์ผล 

ครูใชวิธีการสอนหลากหลายเพื่อชวยใหนักเรียนบรรลุเปาหมายการเรียนรูได บทบาทครูใน

หองเรียนรวมแบบคละชั้น ยูเนสโก (UNESCO, 2015, p. 88) ไดเนนบทบาทของครูทีม่ีตอ

กระบวนการสอนในหองเรียนแบบคละชั้น ไวดังนี้ 
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   1. ครูควรพิจารณาประสบการณในอดีตของนักเรียนแตละคร ลีลาใน

การเรียนรูและสิ่งที่นักเรียนชื่นชอบ 

   2. พัฒนากิจกรรมและคําถามเพื่อจุดมุงหมายตามระดับความสามารถ

ในการเรียนรูที่แตกตางกันของนักเรียน 

   3. ปรับระดับความคาดหวังของนักเรียนบางคนรวมถึงปรับจุดมุงหมาย

ปรือผลการเรียนรูที่คาดหวังตามระดับความสามารถของนักเรียน 

   4. เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรู เชน การเรียนเปน

รายบุคคล การทํางานเปนกลุมและการทํางานเปนกลุมเล็ก 

   5. ใหนักเรียนเลือกตัดสินใจในการแสดงออกถึงสิ่งที่เขาเขาใจความรูหรือ

แสดงความสามารถออกมาดวยวิธีการที่เขาทําได 

   6. ยอมรับในวิธีการแสดงความความรูของนักเรียนและแสดงออกของทุก

คนมีคุณคาเทากัน 

   7. การประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนอยูบนฐานของวัตถุประสงคเปน

รายบุคคลและความกาวหนาของแตละคน 

  1.3.5 กิจกรรมการสอนในหองเรียนคละชั้น 

   ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบคละชั้น ครูจะดูแลนักเรียนมากกวา 1 

ชั้นเรียน ดังนั้นกิจกรรมที่ครูจัดเตรียมอยางหลากหลายใหแกนักเรียนแตละกลุม หรือแตละ

คน โดยมีกิจกรรมพื้นฐาน ดังตอไปนี้ 

   1.3.5.1 กิจกรรมสอนรวมชั้น เปนกิจกรรมเตรียมความพรอม นําเขาสู

บทเรียนทบทวนความรูเดิม กิจกรรมนี้มีความสําคัญมากเนื่องจากครูจําเปนตองชีแ้จง

กิจกรรมหลักที่จะเรียนรูในแตละวันพรอมทั้งมอบหมายงานใหเด็กแตละกลุมกอนที่เด็กจะ

แยกกันไปทํางานที่ไดรับมอบหมาย ดังนั้นใน 1 วัน เด็กแตละกลุมจะหมุนเวียนกิจกรรม

สลับกัน ระหวางการทํางานกลุมยอย การเรียนรูแบบจับคู การทํางานเดี่ยว และการเรียนรู

กับครูในกลุมเฉพาะแผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น จึงจําเปนตองมีกิจกรรมหลัก 

ดังกลาวนี้ โดยเฉพาะการจัดหนวยการเรียนรูที่เปนหนวยการเรียนรูที่เปนหนวยเรื่อง

เดียวกัน แตมีกิจกรรมสําหรับเด็กแตละชั้นตางกัน ตามระดับการเรียนรูของเด็ก ครูผูสอน

สามารถจัดทําใบความรู ใบงาน หรือกิจกรรมเพิ่มเติมไดใหเหมาะสมกับความสามารถของ

เด็กในแตละโรงเรียน 
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   1.3.5.2 กิจกรรมจับคู อาจจับคูเด็กที่เรียนระดับชั้นเดียวกัน หรือจับคู

เด็กตางระดับชั้น 

   1.3.5.3 กิจกรรมกลุมยอย ครูวิเคราะหความสามารถเด็กและจัดกลุม

เด็กที่มีความสามารถใกลเคียงกันใหทํางานรวมกัน โดยครูจัดใบงานหรือใบกิจกรรมที่

สอดคลองกับระดับความสามารถของเด็กแตละกลุม 

   1.3.5.4 กิจกรรมการสอนโดยกลุมเพื่อน (เพื่อสอนเพื่อน) และการสอน

ขามกลุมอายุ 

   1.3.5.5 กิจกรรมการทํางานรายบุคคล 

   1.3.5.6 กิจกรรมการเรียนรูกับครุเปนกลุมยอย 

   การจัดกิจกรรมการเรียนรูดังกลาว ทําใหเด็กแตละคนมีงานที่ไดรับ

มอบหมาย ตามระดับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ ตลอดจนมีการสราง

ปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กดวยกัน รูจักเปนผูใหและผูรับ มีวินัยในตนเอง สามารถ

รับผิดชอบตนเองไดเปนอยางดี ลักษณะการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเชนนี้ จึงทําใหครูมี

เวลาดูแลเด็กเปนรายบุคคลและกลุมยอยไดครบถวน 

  จากการอธิบายถึงหลักการจัดการเรียนรวมแบบคละชั้นมาแลวจะทําให

สามารถเห็นแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน

ที่มีความสามารถแตกตางหลากหลาย วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน

แบบคละชั้นนั้น Peterson (2007, p. 15) ไดอธิบายไววา การกําหนดระดับเปาหมายของ

การเรียนและกิจกรรม เริ่มจากครูเปนผูศึกษาเปาหมายการเรียนรู กิจกรรมและวิธีการ

ปฏิบัติสําหรับนักเรียนที่มีระดับความสามารถตางกันครูอาจเริ่มจากการกําหนดเปาหมาย

สําหรบันักเรียนที่มีความสามารถสูงสุดกอน ตอมาเปนนักเรียนที่มีความสามารถต่ําที่สุด

และสุดทายจึงเปนนักเรียนที่มีความสามารถปานกลางหรือบางทีอาจเริ่มจากการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรูกอนแลวจึงมากําหนดเปาหมายทางวิชาการการวางแผนเหลานี้จะชวย

ใหครูมั่นใจวาจะสามารถนํานักเรียนสูเปาหมายของหลักสูตรและสามารถนําไปใช 

ในการวางแผนการสอนได กิจกรรมการเรียนรูในแตละระดับชั้นจะใชสื่อ วัสดุ อุปกรณที่

แตกตางกันไปและขึ้นอยูกับการทํางานเปนแบบงานกลุมหรืองานเดี่ยว การแบงเปาหมาย

การเรียนรูอาจจะแบงไดเปนหลายระดับความสามารถของนกัเรียน 
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  1.4 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู 

   ใจทิพย เชือ้รัตนพงษ (2539, หนา 5-10) กลาววา หลักสูตรไดระบุสิ่งที่

คาดหวังจะใหเกิดขึ้นกับผูเรียน กําหนดคุณลักษณะที่ตองการของ ผูเรียน รวมทั้งแนวทาง

ในการดําเนินใหบรรลุเปาหมาย ในการนําหลักสูตรไปใช ผูใชหลักสูตร จึงตองวิเคราะห

จุดหมายของหลักสูตรใหเปนจุดประสงคการเรยีนการสอนที่ชัดเจนเพื่อจะไดจัด กิจกรรม

หรือกระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดประสบการณการเรียนรูตามที่จุดประสงค 

การเรียนการสอนกําหนด และการที่ผูใชหลักสูตรจะตรวจสอบหรือทราบวาผลเกิดจาก

การเรียนการสอนเปนอยางไร มีสิ่งใดบางตองปรับปรุงแกไข และผูเรียนไดบรรลุหรือ

พัฒนาความกาวหนาตรงตามจุดประสงคการเรียนการสอนที่ตั้งไวหรือไมเพียงใดนั้น       

ก็ตองมกีารวัดและประเมินผล การเรียนรูของผูเรียน การวัดและประเมินผลการเรียน 

จึงเปนสิ่งที่จําเปนและขาดเสียมิได ความหมายและความสัมพันธของการวัดและ 

การประเมินผล ในยุคแรกของการใชการประเมินผล คือ ตั้งแต ค.ศ.1950 การประเมินผล

จะเปน การทดสอบไอคิวเปนหลัก ผลจากการวัดจะบอกความสามารถไดวาความฉลาดอยู

ในระดับใด ดังนี้ ความหมายดั้งเดิมของการประเมินผล คือ การวัดผล (Measurement) 

นั่นเอง 

   การวัด คือกระบวนการกําหนดคา/ตีคาคุณสมบัติของสิ่งใดสิง่หนึ่งหรือ

ของบุคคลเปนตัวเลข โดยใชเครื่องมือเปนหลักในการวัดสวน   

   การประเมินผล คือกระบวนการพิจารณาตัดสินคุณคาของวัตถุ คน 

สิ่งของ หรือการดําเนินงาน/กิจกรรมวาบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวมาก

นอยเพียงใด หรือมีดีหรือเลวเพียงใด โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการวัดเปนหลัก 

  เมื่อเปรียบเทียบความหมายของการวัดและประเมินผลแลว จะพบวามีความ

แตกตางอยางชัดเจน นักศึกษาหรอืครูอาจจะทราบสภาพความจริงของสิ่งที่จะประเมินวามี

ปริมาณเทาไร มีคุณสมบัติอยางไร แตไมสามารถจะชี้ขาดหรือตัดสินไดวาผลจากการวัดใน

สิ่งดังกลาวดีหรือไมด ีใชไดหรอืใชไมได ยกตัวอยางเชน ครูพละอาจวัดจํานวนครั้งที่

นักเรียนสามารถกระโดดเชือกไดภายใน 1 นาที หรือนักการศึกษาสามารถวัดคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ทําขอสอบวิชาคณิตศาสตร แตทั้งครูพละและนักการศึกษาจะทํา

ใหผลการวัดเกิดคุณประโยชนไดนั้น ก็ตองนําผลดังกลาวมาพิจารณาและประเมินตัดสินวา

นักเรียนมีความสามารถในการกระโดดเชือกไดดีหรอืไมดี สอบวิชาคณิตศาสตรไดหรือตก 

โดยนําผลการวัดที่ไดหรือขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ (Criteria)  
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ที่กําหนดไวหรือมาตรฐานที่ตองการ (ซึ่งเกณฑที่ใชในการศึกษาก็ คือ จุดมุงหมายของ

การศึกษา หรือจุดประสงคนั้นเอง) การเปรียบเทียบนี้เรียกวาการประเมินคา (Assessment 

or Value Judgments) จากนั้นจึงจะตัดสินใจจากการเปรียบเทียบของผลการวัดกับเกณฑที่

กําหนดไววาสูงต่ํากวากันขนาดไหน ดังนั้น การประเมินผลจึงมีองคประกอบหลัก 3 อยาง

คือ 

   1. ผลการวัด (Measurement) เปนขอมูลที่ทําใหทราบสภาพความจริง

ของสิ่งที่ประเมินวามีปริมาณหรือคุณสมบัติอยางไร 

   2. เกณฑการพิจารณา (Criteria) เปนมาตรฐานที่ใชเปรียบเทียบกับ 

การวัด 

   3. การตัดสินใจ (Decision) เปนการตัดสินคุณคาดวยการเปรียบเทียบ

ระหวางผลการวัดเกณฑ 

  1.4.1 ความสัมพันธระหวางการสอนกับการวัดและประเมินผล 

  การวัดและประเมินผลมีความสัมพันธกับการสอนอยางมาก ดังจะเห็นได

จากในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นเรียนเพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคนั้น ครูผูสอน

ควรมีการตรวจสอบโดยวัดและประเมินความรูความเขาใจ และทักษะพื้นฐานของผูเรียนแต

ละคนกอนที่จะสอนรายวิชาหรือหนวยการเรียนนั้นๆ เพื่อตรวจสอบความรูพื้นฐานของ

ผูเรียน กลาวคือ จะไดทราบวาความรูความสามารถของผูเรยีนในเรื่องใดที่ยังขาดและตอง

รีบเสริมใหเกิดขึ้นกอน หรือความรูความสามารถใดรูแลวจะไดไมตองเรียนซ้ํา เพื่อจะได

วางแผนและจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนกอนการสอนจริง ซึ่งจะมีผลทําให

ผูเรียนสามรถบรรลุจุดประสงคไดดีขึ้น ในขณะที่ดําเนินการสอน ครูผูสอนยังสามารถทํา

การวัดและประเมินผลผูเรียนเปนระยะๆ เพื่อจะไดทราบความกาวหนาและปญหา 

ในการเรียนเรื่องนั้นๆ ของผูเรียนจะไดแกไขซอมเสริมกอนที่จะเรยีนเรื่องอื่นตอไป  

นอกจากนี้ผลจากการวัดและประเมินยังชวยครูผูสอนในการปรับปรุงการสอนของตนให

สอดคลองกับปญหาและความตองการของผูเรียนอีกดวย การวัดและประเมินผลระยะนี้

มักจะกระทําหลักจากจบบทเรียนในแตละชวง หรือหลังจากจบเนือ้หาในแตละตอน  

ซึ่งไมจําเปนตองใชเวลามากมายในการวัด หลังจากเสร็จสิ้นการเรยีนการสอนแลว  

ครูผูสอนยังสามารถจัดทําการวัดและประเมินผูเรียน เพื่อตรวจสอบวาผูเรียนมีพฤติกรรม

หรือคุณสมบัติตรงตามที่ไดระบุไวในจุดประสงค หรือไม เกง/ออนในเรือ่งใด ครูผูสอนจะได
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นําไปปรับปรุงการสอนโดยสวนรวมในครั้งตอไป การวัดและประเมินผลในระยะนี้มักจะ

กระทําเมือ่สิ้นสุดการสอนในหนึ่งภาคเรียน หรือเมื่อจบเนื้อหารายวิชาเปนสวนใหญ 

   จากขอความดังกลาวขางตนพอสรุปไดวาการวัดและประเมินผลภาค

เรียนมีความสัมพันธกับการสอนใน 3 ระยะ ดังนี้ 

    1.4.1.1 กอนการสอน 

    1.4.1.2 ขณะดําเนินการสอน 

    1.4.1.3 หลังการสอนสิ้นสุดลง 

  1.4.2 ขั้นตอนในการวัดและประเมินผลการเรียน 

   1.4.2.1 การกําหนดจุดประสงคในการวัดและประเมินผลการเรียน  

กอนที่จะวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน ครูผูสอนควรจะกําหนดจุดประสงค 

กอนวาจะวัดอะไร วัดแคไหน และวัดเพื่ออะไร (ซึ่งการกําหนดจุดประสงคในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนควรใหสอดคลองกับจุดประสงคในการสอน) เพราะการสอนกับ 

การวัดและประเมินผลเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องกัน ดังนั้นเมื่อจุดประสงคในการสอนชวย

ครูผูสอนใหมเีปาหมายในการสอนชัดเจน ก็ยอมเปนประโยชนตอการวัดและประเมินผล

ดวย 

   1.4.2.2 การเลือกและสรางเครื่องมือ เมื่อทราบวาการวัดและประเมินผล

ครั้งนีม้ีจุดมุงหมายอยางไร และตองการจะวัดคุณลักษณะหรอืพฤติกรรมใดของผูเรียน  

ขั้นตอไปก็ควรพิจารณาวา ในการวัดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่กําหนดไวนั้น ควรใช

เครื่องมืออะไรบางจึงจะวัดไดตรงตามความตองการอยางครบถวน เพราะเครื่องมือ 

ในการวัดมีหลายอยาง บางอยางก็เหมาะสมกับ การวัดพฤติกรรมบางชนิด การวัดแตในละ

ครั้งจึงตองเลือกเครื่องมือใหเหมาะสม หรืออาจตองใชเครื่องมอืหลายๆ ชนิดประกอบกัน

เพื่อวัดพฤติกรรมดานตางๆ ครบทุกดานตามจุดประสงค 

   1.4.2.3 การนําเครื่องมือไปทําการสอบวัดผูเรียน ครูผูสอนหรือผูคุมสอบ

ควรจัดเตรียม สภาพแวดลอมใหเหมาะสม เพื่อใหนักเรียนทําขอสอบหรือแกปญหาไดอยาง

เต็มความสามารถ ไมใหสิ่งรบกวนสมาธิหรือเวลาของผูเขาสอบ รวมทั้งกําหนดเวลาสอบ

ใหเหมาะสม 

   1.4.2.4 การตรวจและนําผลเปรียบเทียบกับเกณฑ ในขั้นนี้เปน 

การรวบรวมและแปลงคําตอบของผูเรียนใหเปนคะแนนแลวจดบันทึกไว จากนั้นจึงรวบรวม

คะแนนของผูเรียนที่ไดจากการวัดทุกชนิดจากทุกระยะมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว 
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   1.4.2.5 การประเมินผล เปนการตัดสินวาผูเรียนมีความสามรถขนาดไหน  

สูงหรือต่ํากวาเกณฑ แตละคนไดเกรดอะไร ผูเรียนสวนใหญมีผลการเรียนเปนเชนไร 

  1.4.3 วิธีการวัดผลการเรียน 

  การประเมินผลที่ดีควรมีขอบเขตกวางขวางและใชวิธีการหลายๆ แบบ   

ทั้งนี้เพื่อใหครูไดวัดผลอยางถูกตอง วิธีการวัดผลการเรียนมีหลายอยางเริ่มตั้งแตการ

สังเกตไปจนถึงการทดสอบ ซึ่งพอจะจําแนกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ ดังนี้ 

   1. การวัดโดยใชการทดสอบ (Testing Technique) 

   2. การวัดโดยไมใชการทดสอบ (Non-testing Technique) 

    1.4.3.1 การวัดโดยใชการทดสอบ เปนการวัดโดยมีแบบทดสอบ  

(Test) เปนเครื่องมือใน การวัดแบงออกเปน 3 ชนิดคือ 

     ก) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) เปนขอสอบที่

มุงวัดคุณลักษณะทางดานความรูความคิดและความสามารถ หรือพุทธิพิสัย แบงเปน 2 

ชนิดคือ (1) แบบทดสอบที่ครูสรางเอง (Teacher-made Test) ซึ่งเปนแบบทดสอบทีค่รู 

สรางขึ้นเพื่อทดสอบความรู ความสามารถ และทักษะของนักเรียนในชั้นเรียน สอบเสร็จ

แลวก็อาจทิง้ไปแลวสรางใหมในการสอบคราวหนา หรือปรับปรุงดังแปลงขอสอบเกา 

มาใชใหม (2) แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) ซึ่งเปนแบบทดสอบที่สรางและ

ผานกระบวนการพัฒนาจนม ีคุณภาพได มาตรฐาน สวนใหญจะใชในการวัดผลสัมฤทธิ์

แบบรวบยอด 

     ข) แบบทดสอบวัดความถนัดและเชาวปญญา (Aptitude and 

Intelligence Test) เปนขอสอบที่มุงวัดคุณลักษณะทางดานพุทธิพิสัยและทักษะพิสัย เปน

ขอสอบที่วัดความสามารถของนักเรียนวาจะเรียนไดมากนอยแคไหน หรือมีความถนัด

ในทางใด 

     ค) แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ (Personality Test) หรือวัด 

การปรับตัว (Adjustment Test) บางตําราก็เรียกวา แบบทดสอบบุคลิกภาพและสถานภาพ

ทางสังคม (Personal-social Test) แบบทดสอบชนิดนี้ใชเปนเครื่องมือในการวัดคุณลักษณะ

ดานความรูสึกหรือจิตพิสัย เชน เจตคติ คานิยม ความเชือ่ ฯลฯ และวัดบุคลิกภาพของ

บุคคล เชน การปรับตัวในสังคม ฯลฯ 

    สวนรูปแบบ (format) ของขอสอบมี 3 รูปแบบเชนกันคือ (1) ขอสอบ

แบบปากเปลา (Oral Test) ซึ่งเปนการสอบแบบใชวาจาหรือคําพูดระหวางผูสอบและ 
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ผูถูกสอบโดยตรง มักตองสอบเปนรายบุคคล (2) ขอสอบแบบขอเขียน (Written Test)  

ซึ่งแบงเปนแบบความเรียงหรือที่เรียกวาอัตนัยและปรนัย ซึ่งผูสอบตองเขียนหรือทํา

เครื่องหมายในแบบทดสอบ (3) ขอสอบแบบภาคปฏิบัติ (Performance Test) ซึ่งเปน 

การสอบโดยใหผูสอบแสดงพฤติกรรมดวยการปฏิบัติจริง มักเนนในวิชาที่มีภาคปฏิบัติ 

เปนหลัก เชน ศิลปะ ดนตร ีพละ เปนตน ขอสอบแบบนี้เหมาะใชวัดดานทักษะพิสัย        

แตผูสอนตองไมคํานึงแตดานผลปฏิบัติ (product) เทานั้น ควรเนนดานวิธีการปฏิบัติ  

(procedure) ดวย 

    1.4.3.2 การวัดไมใชการทดสอบ เปนการวัดโดยวิธีเหลานี้คอื 

     ก) การสอบถาม (Questioning) เปนการใชรายการคําถามที่เตรียม

ไวเปนชุดเพื่อถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลวสงไปใหผูตอบหรือนักเรียนอานและเขียนตอบ

สงกลับมา มักใชถามขอเท็จจริง (facts) และความคิดเห็นตางๆ (พุทธิพิสัยและจิตพิสัย)  

ครูอาจใชเครื่องมือซึ่งไดแกแบบสอบถามแบบปด (Closed form) คือเปนแบบสอบถามที่

คําถามแตละขอมีตัวเลือกหรือคําตอบใหนักเรียนเลือกตอบ หรือใชแบบสอบถามเปด  

(Open-ended form) คือเปนแบบสอบถามที่คําถามแตละขอเวนทีใ่หผูตอบเขียนคําตอบลง

ไปเอง มักใชกับการเรียนการสอนในระดับสูง 

     ข) การสัมภาษณ (Interview) เปนการพูดคุย สนทนา หรือซักถาม

กันระหวางครูกับนักเรียนหนึ่งคนหรือมากกวาหนึ่งคนขึ้นไปอาจเปนการสัมภาษณแบบเปน

ทางการหรือไมเปน ทางการก็ได และอาจมีการกําหนดคําถามตางๆ ไวลวงหนา หรือไมมี

การกําหนดคําถามที่แนนอนแตมีเพียงประเด็นคําถามตางๆ ไวลวงหนา หรือไมมี 

การกําหนดคําถามที่แนนอนแตมีเพียงประเด็นคําถามกวางๆ เพื่อใชเปนแนวทาง 

การสัมภาษณเทานั้นก็ได ในการสัมภาษณนั้น หากใชวัดคุณลักษณะทางดานจิตพิสัย เชน 

ความคิดเห็นหรือความรูสกึนึกคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะเรียกวา “การสัมภาษณ” แตหาก

คําถามที่ใชถามเปนการวัดคุณลักษณะทางดานความรูความคิด (พุทธิพิสัย) หรือตองการ

ทราบระดับการเรียนรูของนักเรียน จะเรียกวา “การสอบปากเปลา” (Oral Testing) 

     ค) การสังเกต (Observation) เปนการใชประสาทสัมผัสทั้งหา

ศึกษาพฤติกรรมตางๆ ของนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียน โดยที่ครูอาจมีสวนรวมใน

กิจกรรมของนักเรียน หรือไมไดเขาไปมีสวนรวมอยางเชนการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน

ขณะที่กําลังเลนเกมสตางๆ ก็ได และการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของครูนั้นอาจจะเฝาดู

พฤติกรรมตางๆ โดยที่ไมไดกําหนดจุดประสงคของการสังเกตไวลวงหนา ไมไดวางแผนวา
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จะสังเกตอะไร แตจะจดบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตไดทั้งหมด หรือครูอาจจะเฝาดูอยางมี

การเตรียมการในสิ่งที่ตองการสังเกตหรือจะเฝาดูไวลวงหนาแลวจดบันทึกเฉพาะขอมูลที่

ตองการศึกษาเทานั้น มักใชวัดคุณลักษณะทางดานจิตพิสัยและทักษะพิสัย 

     ง) การวัดผลงาน (Product Evaluation) บางทีเรียกวา “การตรวจ

ผลงาน” เปนการวัดพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนในดานรูปธรรมมากกวานามธรรม  

นักเรียนตองมีผลงานที่ใชวัด สวนผูประเมินหรือผูตรวจผลงานตองตั้งเกณฑในการวัดไว

ลวงหนา ซึ่งในแตละเกณฑอาจมีนํ้าหนักเทากันหรือไมเทากันก็ได เชน ถาผลงานนั้นๆ  

มุงที่ความประณีตสวยงาม เกณฑในขอนี้จะมีคาน้ําหนักสูงกวาเกณฑอื่นๆ เปนตน 

  1.4.4 ลักษณะที่ดีของการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

  ในการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน ครูผูสอนตองดําเนินให

ถูกตองตามหลักการ การวัดผลและประเมินผลการเรียนที่ดีนั้นมีลักษณะ ดังนี้ 

   1.4.4.1 การวัดและประเมินผลตองยึดจุดประสงคเปนหลัก 

   1.4.4.2 การวัดผลการเรียนของนักเรียนบางดาน เชน ดานจิตพสิัย   

ดานทักษะพิสัย ไมควรใชเครื่องมอืเพียงอยางเดียว เชน ขอทดสอบ ควรใชวิธีการวัดผลวิธี

อื่นๆ ประกอบดวย เพื่อใหได ขอมูลเพียงพอสําหรับการประเมินผลการเรียน 

   1.4.4.3 การวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนควรดําเนินการ

บอยครั้ง อาจดําเนินการทั้งกอนเรียน ระหวางเรียน และภายหลังการเรียน 

   1.4.4.4 เครื่องมือที่ใชวัดผลการเรียนของนักเรียนควรมีการปรับปรุง

แกไขเพื่อใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

   1.4.4.5 นักเรียนคนใดมีขอบกพรองหรือจุดออน ซึ่งทําใหไมผานเกณฑ

การประเมิน ครูควรหาวิธีการแกไขขอบกพรองเหลานั้น เชน การสอนซอมเสริม เปนตน 

   1.4.4.6 ครูตองนําผลที่ไดจากการวัดและประเมินผลการเรียนมาเปน

ขอมูลในการปรับปรุงการสอนของครูใหดีขึ้น 

   1.4.4.7 ครูควรเตรียมหรือสรางเครื่องมือวัดผลแลวตั้งเกณฑไวลวงหนา

และใชเครื่องมือวัดผลอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับจุดประสงค 

   1.4.4.8 การวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนบางวิธีควรใชภาษา

หรือถอยคํา และเวลา ใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะและระดับชั้นของนักเรียน เชน  

การสัมภาษณหรือการสอบปากเปลาการใชขอทดสอบ เปนตน 
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  1.4.5 ประโยชนของการวัดและประเมินผลการเรียน 

  การวัดและประเมินผลการเรียนของผูเรียนมีประโยชนอยางมากทั้งแก

ผูเรียน ครูผูสอน ผูบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของกับการศึกษา ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

   1.4.5.1 ประโยชนตอผูเรียนทําใหผูเรียนรูระดับความสามรถในแตละดาน

และภาพรวมของตน รูสิ่งที่บกพรองที่ควรแกไขหรือซอมเสริมเปนขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจในการเลือกวิชาเอก โปรแกรม หรอืวิชาตางๆ ตอไป รวมทั้งกระตุนใหตื่นตัวใน   

การเรียนยิ่งขึ้น 

   1.4.5.2 ประโยชนตอครูผูสอนทําใหรูพื้นฐานความรูความสามรถของ

ผูเรียน เปนขอมูลในการพิจารณาสอนซอมเสริมแกผูเรียน ชวยใหสามารถแกไข

ขอบกพรองของผูเรียนไดตรงจุด ชวยในการจัดกลุมผูเรียนเพื่อทํากิจกรรมการเรียน 

การสอนอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหครูผูสอนทราบคุณภาพการสอนของตนและ

สามารถปรับปรุง แกไขวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   1.4.5.3 ประโยชนตอครูแนะแนว ชวยใหรูจุดเดน ขอบกพรองหรอืปญหา

และรายละเอียดตางๆ ของผูเรียนอันเปนประโยชนตอการใหคําแนะนําปรึกษาชวยเหลือ 

ชวยในการสํารวจความถนัดและความสนใจของผูเรียนชวยในการแนะแนวทั้งดานการเรียน

และอาชีพ 

   1.4.5.4 ประโยชนตอผูบริหาร ชวยใหรูสถานภาพทางการศึกษาที่แทจริง

ของสถานศึกษา ชวยทําใหเห็นขอบกพรองตางๆ ในดานการเรียนการสอนที่ควรปรับปรุง  

ใชเปนขอมูลในการวางแผนการปฏิบัติงานในดานตางๆ ของสถานศึกษา ใชเปนขอมูลใน

การรายงานผลการเรียนแกผูปกครองและผูบริหารในระดับตางๆ รวมทั้งยังเปนขอมูลชวย

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลทั้งหลายในสถานศึกษา 

  1.4.6 หลักการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรูและพัฒนาการ 

ดานตางๆ ของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร นําผลไปปรับปรุง

พัฒนาการจัดการเรียนรูและใชเปนขอมูลสําหรับการตัดสินผลการเรียน สถานศึกษาตอง

ดําเนินการวัดและผลและประเมินผลการเรียนรูใหเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

มีกระบวนการจัดการที่เปนระบบ และกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพเพื่อให 
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ผลการประเมินถูกตองตามสภาพความรู ความสามารถที่แทจริงของผูเรียน ถูกตองตาม

หลักการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู รวมทั้งสามารถรองรับการประเมินภายในและ

ภายนอกตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได สถานศึกษาจึงควรกําหนดหลักการสัดผล

และประเมินผลการเรียนรู ไวดังนี้ 

   1. สถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

โดยเปดโอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวม 

   2. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูตองสอดคลองและครอบคลุม

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดตามกลุมสาระการเรียนรูที่กําหนดในหลักสูตร จัดใหมี 

การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค ตลอดจน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

   3. การประเมินผูเรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน  

ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไป

ในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา 

   4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนตองดําเนินการดวยเทคนิควิธที่หลากหลาย เพื่อใหสามารถวัดผลและ

ประเมินผลผูเรียนไดอยางรอบดาน ทั้งดานความรู ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและ

เจตคติ เหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวัด ธรรมชาติวิชาและระดับชั้นของผูเรียนโดยตั้งอยูบน

พื้นฐานความเที่ยงตรง ยุติธรรม และเชื่อถือได 

   5. การประเมินผลการเรียน มีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนาผูเรียน 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน 

   6. เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนรวมเกี่ยวของตรวจสอบผล 

การประเมินผลการเรียนรู 

   7. ใหมกีารเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษาและรูปแบบ

การศึกษาตางๆ 

   8. ใหสถานศึกษาจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาเพื่อเปนหลักฐาน 

การประเมินผลการเรียน รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียน

ของผูเรยีน 
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  1.4.7 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2553, หนา 23-27)  

ไดกําหนดยุทศาสตรการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ 

ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กตางชั้น ตางกลุมอายุ ที่มีความสามารถแตกตางกันมา

เรียนรูรวมกันเปนชั้นเดียว ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูแบบคละชั้นจึงตอง

สอดคลองสัมพันธกับชั้นเรียนที่นักเรียนเรียนในขณะนั้นและสอดคลองกับการประเมินผล

การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

   1.4.7.1 การวัดความรูพื้นฐานเพื่อจัดกลุมความสามารถในหองเรียน 

แบบคละชั้น 

   การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ครูผูสอนตองรูวานักเรียนแต

ละคนมีความรูพื้นฐานในแตละเรื่องขนาดไหน มีความสามารถดานใดบาง โดยเฉพาะ 

อยางยิ่งการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ ที่ครูตองจัดกลุมนักเรียนตามความสามารถ ดังนั้น 

ครูผูสอนจําเปนตองวัดความรู ความสามารถของนักเรียนรายคนกอนดําเนินการจัด 

การเรียนการสอน การวัดความรู ความสามารถของนักเรียนเพื่อจัดกลุม ควรวัดกอนเรียน

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือกอนการเรียนรูแตละหนวยและครูสามารถกําหนดเกณฑ 

ในการจัดกลุมไดตามความเหมาะสม เชน คะแนนเต็ม 20 คะแนน ใชเกณฑการจัดกลุม

ดังนี้ 

    ทําถูกตอง  14   ขอขึ้นไป  อยูในกลุมเกง 

    ทําถูกตอง  7-13  ขอ    อยูในกลุมปานกลาง 

    ทําถูกตอง  6   ขอลงมา  อยูในกลุมออน 

   เมื่อดําเนินการวัดความรูพื้นฐานของนักเรียนแลว ครูสามารถจัดกลุม

นักเรียนตามความสามารถเพื่อจัดการเรียนการสอนตามกลุมสาระการเรียนรูตางๆ  

ตามระดับความสามารถเกง กลางและออน หรืออาจจะใชชื่ออื่นเรียกแทน การพัฒนา

นักเรียนตามศักยภาพครูผูสอนตองมีสื่อหรือแบบฝกที่สงเสริมพัฒนาการของนักเรียนตาม

ระดับความรู ความสามารถ ดังนั้น สื่อหรือใบงาน แบบฝกที่ใชตองมีความแตกตางกัน 

หากครูผูสอนจัดกลุมนักเรียนเปน 3 กลุม คือ กลุมเกง กลุมกลาง และกลุมออน สื่อหรือ 

ใบงานที่ครูใช ควรสอดคลองกับระดับความสามารถของนักเรียนแตละกลุม 
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   1.4.7.2 การประเมินผลระหวางเรยีน 

   การประเมินผลระหวางเรียน เปนการดําเนินการในระดับชั้นเรียน 

จุดหมายสําคัญ เพื่อมุงหาคําตอบวานักเรียนมีพัฒนาการและความกาวหนาในการเรียนรู

เพียงใด นักเรียนคนใดตองไดรับการพัฒนาปรับปรุง แกไขดานใดบาง ดังนั้น ครูผูสอน 

จึงตองมีการวัดประเมินความรู ความกาวหนาของนักเรียน ตามแผนการจัดการเรียนรู  

ที่กําหนดเปนระยะ 

   สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ครูผูสอนตองจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้นและออกแบบการประเมินไวเปนแนวทางในการประเมินความรู ความสามารถ

ของนักเรียนหรือประเมินทักษะการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของนักเรียนได ครูตองปฏิบัติ

อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอและครูสามารถใชเทคนิคการประเมินอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ  

การซักถาม การสัมภาษณ การสังเกต การตรวจการบาน ตรวจผลงาน ตรวจแฟมสะสม

งาน การทดสอบ เปนตน ทั้งนี้ วิธีการประเมินอาจใหนักเรียนประเมินตนเอง ครูเปน 

ผูประเมิน เพื่อนนักเรียนประเมิน หรือผูปกครองประเมินก็ได 

   1.4.7.3 การวัดผลและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน 

   การวัดผลและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน เปนการดําเนินการใน

ระดับโรงเรียนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดไว เพื่อตัดสิน

ผลการเรียนเปนรายป/รายภาค การประเมินผลตามกลุมสาระการเรียนรู การอาน  

คิดวิเคราะหและเขียน การประเมินลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

ผลจากการวัดผลและประเมินผลนี้ โรงเรียนสามารถนําไปใชเปนฐานในการพัฒนา 

การเรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียนใหไดตามมาตรฐานการเรียนรู รวมทั้งนําผล 

การวัดประเมินไปพิจารณา ตัดสินการเลื่อนชั้น กรณีที่นักเรียนไมผานการเรียนตาม

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดโรงเรียนตองจัดใหมีการสอนซอมเสริมและจัดใหมี 

การประเมินผลการเรียนรูดวย การวัดผลและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนในการสอน

แบบคละชั้น จึงใชแนวทางของการวัดวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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2. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

 หลักสูตรมีความสําคัญยิ่งในการจัดการศึกษาทุกระดับเพราะเปนตัวกําหนด

หรือกรอบของแนวปฏิบัติที่จะทําใหการจัดการเรียนรูบรรลุตามความมุงหมายที่วางไว 

ฉะนั้นผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาทุกฝายจําเปนตองมีคามเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร   

ใหชัดเจนและถูกตองเพื่อสามารถนําความรูเหลานี้ไปใชในการจัดการเรียนรูได          

อยางมปีระสิทธิภาพ 

  2.1 ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร 

   2.1.1 ความหมายของหลักสูตร 

   คําวา หลักสูตร ตรงกับภาษาอังกฤษ คือ Curriculum ซึ่งมีนักการศึกษา

และนักวิชาการไดใหความหมายของหลักสูตรตามทัศนะ ความเชื่อ แนวคิด ปญญา      

และประสบการณ ซึ่งสามารถประมวลความหมายที่สําคัญได ดังนี้ 

    ธงชัย ชอพฤกษา (2548, หนา 2-3) ไดใหความหมายของหลักสูตร

วาหลักสูตร หมายถึง การวางแผนจัดประสบการณสาระการเรียนรู และกิจกรรมตางๆ    

ที่ชวยพัฒนาผูเรียนใหบังเกิดผลการเรียนรู บังเกิดคุณสมบัติที่สังคมและทองถิ่นปรารถนา

โดยที่การวางแผนนั้นจะตองมีองคประกอบที่สมบูรณ คือ มีจุดมุงหมายชัดเจน              

มีการกําหนดสาระการเรียนรู และประสบการณที่มีคุณคาตอผูเรียน มีแนวทาง          

การดําเนินงานที่เปนระบบ มีการนําแผนงานไปปฏิบัติในสถานศึกษา จนทําใหผูเรียน     

เกิดการเรียนรูสามารถวัดและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนได 

    สมนึก ธาตุทอง (2549, หนา 4) ไดใหความหมายของหลักสูตรวา 

หลักสูตร หมายถึง การบูรณาการศิลปะการเรียนรู และมวลประสบการณตางๆ  

เขาดวยกัน ซึ่งสามารถนําไปสูการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามที่

สิ่งสังคมคาดหวัง และมีการกําหนดแผนงานไวลวงหนาโดยสามารถปรับปรุง พัฒนาใหเอื้อ

ประโยชนตอผูเรียนไดมีความรู ความสามารถสูงสุดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

    ฆนัท ธาตุทอง (2550, หนา 7) ไดใหความหมายของหลักสูตรวา

หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณความรูตางๆ ที่จัดใหผูเรียนทั้งในและนอกหองเรียน

ซึ่งมีลักษณะเปนกิจกรรม โครงการหรือแผน เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

ใหผูเรียนไดพัฒนาและมีคุณลักษณะ ตามความมุงหมายที่กําหนดไว 
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    พิชัย เสงี่ยมจิตต (2550, หนา 5) ไดใหความหมายของหลักสูตร               

วา หมายถึงมวลประสบการณทั้งหลายที่โรงเรียนจัดตั้งขึ้นในและนอกหองเรียน        

เพื่อใหผูเรียนพัฒนาความมุงหมายที่กําหนดไว 

    ชวลิต ชูกําแพง (2551, หนา 15) ไดสรุปวา หลักสูตร หมายถึง       

มวลประสบการณทุกอยางที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน มีทั้งสวนที่เปนเอกสาร 

หลักฐาน กระบวนการที่ใชในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม สื่อวัสดุตางๆ ที่จัดขึ้น 

เพื่อใหผูเรียนไปสูเปาหมายที่พึงปรารถนา 

    ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (อางถึงใน สุนทรี คนเที่ยง, 2551, หนา 13)  

ไดสรุป ไวดังนี ้

     1. หลักสูตร คือ รายวิชาที่เรียน 

     2. หลักสูตร คือ จุดหมายที่ผูเรียนพึงบรรลุ 

     3. หลักสูตร คือ แผนสําหรับจัดโอกาสการการเรียนรูหรือ

ประสบการณที่คาดหวังแกผูเรียน 

     4. หลักสูตร คือ ประสบการณทั้งปวงของผูเรียนจัดโดยโรงเรียน 

     5. หลักสูตร คือ กิจกรรมทางการศึกษาที่จัดใหกับผูเรียน 

    Crow and Crow (1980, p. 250) ไดกลาววา หลักสูตร หมายถึง  

มวลประสบการณที่ผูเรียนไดรับทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อใหผูเรียนพัฒนาการ 

ทั้งในดานรางกาย สังคม ปญหาและจิตใจ 
    Oliva (1992, pp. 5-6) ไดนําคํานิยามตางๆ ของหลักสูตรมาเรียบ

เรียงไวดังนี้ หลักสูตร ไดแก 

     1. สิ่งที่ใชสอนในโรงเรียน 

     2. ชุดวชิาที่เรียน 

     3. เนื้อหา 

     4. โปรแกรมการสอน 

     5. ชุดของสิ่งที่ใชในการเรียนการสอน 

     6. ลําดับของกระบวนการวิชา 

     7. จุดประสงคที่นําไปปฏิบัติ 

     8. กระบวนวิชาที่ศกึษา 
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     9. ทุกสิ่งทุกอยางที่ดําเนินการในโรงเรียน รวมทั้งกิจกรรมนอก

หองเรียน 

     10. การแนะแนว และการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 

     11. สิ่งที่สอนทั้งภายในภายนอกโรงเรียนที่โรงเรียนเปนผูจัด 

     12. ทุกสิ่งที่กําหนดขึ้นโดยบุคคลในโรงเรียน 

     13. ลําดับของกิจกรรมในโรงเรียนที่ดําเนินการโดยผูเรียน 

     14. ประสบการณของผูเรียนแตละคน ซึ่งเกิดจากระบบ 

การจัดการของโรงเรียน 

    John Wiles (2009, p. 2) ไดสรุปความหมายของหลักสูตรออกเปน

ทั้งหมด 4 กลุม โดยกลุมแรก ไดใหความหมายของหลักสูตรเปนรายวิชาหรือเอกสารของ

หลักสูตร ซึ่งถือวาเปนความหมายแรกเริ่มที่สาธารณชนทั่วไปเขาใจ กลุมตอมา ไดให

ความหมายในเชิงประสบการณที่โรงเรียนไดจัดใหกับผูเรียน ซึ่งเปนความหมายที่กวางกวา

กลุมแรก โดยมองวากิจกรรมตางๆ นอกเหนือรายวิชา เชน โครงการพิเศษ กิจกรรมกีฬา 

กิจกรรมชมรมก็เปนสวนหนึ่งของความหมายของหลักสูตร 

   สรุปไดวา หลักสูตร หมายถึง การประมวลประสบการณที่สรางขึ้นเพื่อ

จัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียน โดยมีเนื้อหาที่จัดเรียงลําดับอยางเปนขั้นตอนที่เหมาะสม 

เพื่อมุงหวังใหผูเรียนไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

   2.1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

   หลักสูตรเปนองคประกอบที่สําคัญของการจัดการศึกษา เพราะหลักสูตร

เปนแผนโครงการที่กําหนดจุดมุงหมาย เนื้อหา กิจกรรม การจัดการเรียนรู การวัดและ

ประเมินผลไวลวงหนาอยางมีแบบแผน เพื่อเปนแนวทางสําหรับครู ผูบริหาร ในการจัด

ประสบการณตางๆ เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู และพัฒนาในทุกๆ ดาน ไดมี 

นักการศึกษากลาวถึงความสําคัญของหลักสูตร ดังนี้ 

    ปราโมทย จันทรเรือง (2548, หนา 6) ไดสรุปความสําคัญของ

หลักสูตรไววา หลักสูตรเปนสิ่งที่สําคัญที่ชีใ้หเห็นแนวทางในการจัดประมวลประสบการณ

แกผูเรียน จึงเปรียบเสมือนแผนที่เดินเรือซึ่งบอกใหกัปตัน หรอืครูผูสอน รูวาตองใชเข็มทิศ

ไปทางใด และจุดมุงหมายปลายทางของการเรียนการสอนคืออะไร และระหวางทางที่ไป

จะตองทําอะไรบาง เปนตน ตองใชสื่ออุปกรณชวย หรือตองมีการตรวจสอบประเมินผล 

ตองปรับปรุงวิธีการอยางใดอยางหนึ่งในการเรียนการสอน ซึ่งตัวผูเรียนจําเปนตอง 
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ทราบลวงหนาวา จะไดเรียนรูอะไรและจะไดรับผลอยางไร นอกจากนี้จะตองเตรยีม 

การอยางไร จึงจะสามารถเรียนรูและรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย การเรียนการสอนจะ

บรรลุผลไดทั้งผูเรียนและผูสอน จะตองมีสิ่งที่ชวยกําหนดแนวทางเพื่อใหแตละฝายปฏิบัติ

หนาที่ไดสอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน นั่นก็คือ หลักสูตร ถาหากไมมีหลักสูตรก็

สอนไมไดเพราะไมรูวาจะสอนอะไร หรือถาสอนโดยคิดเอาเองก็จะเกิดความสับสน โดยที่

อาจสอนซ้ําไปซ้ํามาไมเรียงลําดับตามที่ควรจะเปน ผลการเรียนรูอาจไมเปนตามที่คาดไว 

    ปยะดา พลูทาจักร (2549, หนา 3-4) ไดสรุปวา หลักสูตรมี

ความสําคัญตอการจัดการศึกษาในทุกระดับ เพราะหลักสูตรเปรียบเสมือนกับหางเสือที่จะ

คอยกําหนดทิศทางการจัดการเรียนรูใหเปนไปตามความมุงหมายของการศึกษา หรือ

หลักสูตรเปนเครื่องนําทางในการจัดความรู และประสบการณใหแกผูเรียน ซึ่งครูจะตอง

ปฏิบัติตามเพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาจุดมุงหมายเดียวกัน หลักสูตรจึงเปนหัวใจสําคัญ

ในการศึกษา ถาประเทศใดมีหลักสูตรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ยอมทําใหประเทศนั้น

สามารถพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคนในประเทศไดอยางเต็มที่ 

    ฆนัท ธาตุทอง (2550, หนา 4-5) กลาววา หลักสูตรมีความสําคัญ

ตอการพัฒนาคนในสังคมใหมีคุณลักษณะที่สังคมคาดหวัง เพราะเปนเครื่องมือที่จะทําให

การจัดการศึกษาบรรลุผลตามจุดหมายที่กําหนดไว โดยหลักสูตรมีสวนสําคัญ 

ในการสงเสริมความเจริญงอกงามของบุคคลสามารถปลูกฝงพฤติกรรม คุณธรรม 

จริยธรรม วางรากฐานของความคิดที่เปนการสนับสนุนและสอดคลองกับสภาพสังคม 

เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง เพื่อใหผูเรียนเปนสมาชกิที่ดีของสังคม เปนโครงการ

แผนงาน ขอกําหนดที่ชีแ้นะใหผูบริหารการศึกษาครู อาจารย และผูมสีวนเกี่ยวของนําไป

ดําเนินงานสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ 

    ชวลิต ชูกําแพง (2551, หนา 15) ไดสรุปความสําคัญของหลักสูตร

เปนขอๆ ดังนี้ 

     1. หลักสูตรเปรียบเสมือนแมพิมพของประชาชนในประเทศ        

ซึ่งคนที่จบการศึกษาในแตละระดับในประเทศ หลักสูตรจะเปนตัวกําหนดคุณลักษณะ    

ของคนที่จบการศึกษาในระดับนั้นๆ 

     2. หลักสูตรเปนมาตรฐานของการศึกษา ถาประเทศหรือ

การศึกษาระดับใดมีสูตร ที่มีประสิทธิภาพจะสะทอนถึงการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ตามมา 
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     3. หลักสูตรเปนแนวทางในการใหการศึกษา ซึ่งที่มีสวนเกี่ยวของ

ทุกคนสามารถใชเปนเครื่องมือในการกํากับดูแลติดตามผลของการศึกษาได ทั้งผูบริหาร 

ครู ผูปกครองตลอดทั้งผูเกี่ยวของกับการศึกษาทุกคน 

     4. หลักสูตรเปนแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของครู 

เนื่องจากตัวหลักสูตรจะเปนตัวกําหนดคุณลักษณะของผูเรยีนในระดับมาตรฐานเดียวกัน 

ซึ่งครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู อยางหลากหลาย ใหสะทอนและ 

บรรลุเปาหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว 

     5. หลักสูตรเปนเครื่องกําหนดแนวทางความรูตลอดทั้งการจัด

ประสบการณของครูผูสอน ซึ่งการศกึษาในแตละระดับจะมอีงคความรู และประสบการณ

ที่แตกตางกันไป 

     6. หลักสูตรเปนเครื่องทํานายอนาคตการศึกษาของชาติ อนาคต

การศึกษาของชาติยอมาจากหลักสูตรที่มีวิสัยทัศน ที่มีการวางกรอบเนื้อหาที่เทาทัน 

การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

   สรุปไดวา หลักสูตรมีความสําคัญเพราะเปนเอกสารที่กําหนดแนว

ทางการจัดมวลประสบการณ และทิศทางการจัดการศึกษาใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของกับ

การจัดการศึกษานําไปยึดถือเปนแนวปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาตาม

เกณฑมาตรฐานการศึกษาที่หลักสูตรกําหนดไว 

  2.2 องคประกอบของหลักสูตร 

  องคประกอบของหลักสูตรเปนสิ่งที่ชวยกําหนดแนวคิดระบบและความ

สอดคลองของเอกสารหลักสูตรตลอดจนใชเปนแนวทางในการวางแผนออกแบบหลักสูตร

มีนักวิชาการกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรประกอบดวยสวนสําคัญ 4 สวน 

วัตถุประสงค เนื้อหาสาระ การจัดประสบการณการเรียนรู และการประเมินผล  

Tyler (970, p. 462); Taba (1962, p. 341) กลาววา หลักสูตรมี 2 ขั้ว คือ มุมมองแคบ

พิจารณาเฉพาะสาระและการประเมินวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร มุมมองกวาง คือ 

การพิจารณาในภาพรวมทั้งหมดในฐานะเปนวิชาการสาขาหนึ่ง ซึ่งนาจะประกอบดวย  

4 สวนคือ วัตถุประสงคของหลักสูตรเนื้อหาสาระในหลักสูตร วิธีสอนและการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสรุปได ดังนี้ 
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   1) วัตถุประสงค 

   2) เนื้อหาหลักสูตร 

   3) ประสบการณเรียน 

   4) การประเมินผล 

  แตละองคประกอบมีความสัมพันธกันทั้งแนวนอนและแนวตั้ง 

การจัดหลักสูตรทางแนวนอนนั้นเกี่ยวกับขอบขายของหลักสูตรและการบูรณาการเนื้อหา

เขาไวดวยกัน การจัดหลักสูตรดานแนวตั้งนั้นเกี่ยวกับการเรียงลําดับขั้นตอนและความ

ตอเนื่องและยังสัมพันธเชื่อมโยงกับปจจัยอื่นๆ ดวย เชน ผูเรียน เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม การเมือง และในแตละองคประกอบ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

   2.2.1 วัตถุประสงค หมายถึง ความมุงหวังที่จะใหเกิดแกผูเรยีนหลัง 

การใชหลักสูตรหรือสิ่งที่กําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคจะใหเกิดแกผูเรียนเพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหมกีารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ตองการและเปนพฤติกรรมที่สามารถวัดได

และประเมินได การกําหนดจุดมุงหมายในหลักสูตรแตละระดับจะแตกตางกันตามลักษณะ

ผูเรียน และพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา โดยครอบคลุมลักษณะ       

3 ดานคือ ความรู ทักษะและเจตคติ การกําหนดจุดมุงหมายที่มีประโยชนมากที่สุดคือ      

บงบอกถึงชนดิของพฤติกรรมที่พึงประสงคจะพัฒนาขึ้นในตัวผูเรียน และบงบอกถึงเนื้อหา

ที่เกี่ยวของกับสภาพชวีิตที่ใชพฤติกรรมนั้นๆ 

   2.2.2 เนื้อหาหลักสูตร หมายถึง สาระสําคัญของความรูที่นํามาเปน

เครื่องมือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ และเกิดคุณลักษณะตามที่กําหนดไวใน

จุดหมายเปนสิ่งที่กําหนดประสบการณเรียนรูและเชื่อมโยง ใหการจัดประสบการณนั้น 

บังเกิดผลตามจุดมุงหมาย เกณฑการเลือกเนื้อหา คือ  

    2.2.2.1 ขอมูลดานปรัชญาการศึกษา ไดแก เปาหมายทางการศึกษา 

    2.2.2.2 ขอมูลดานจิตวิทยาการเรียนรู ไดแก พัฒนาการและวุฒิ

ภาวะของผูเรียน ความสามารถและศักยภาพในตัวผูเรียน ธรรมชาติของการเรียนรูของ

มนุษย 

    2.2.2.3 ขอมูลดานสังคม ไดแก ความตองการและความคาดหวังของ

สังคมและเกณฑที่ใชตรวจคุณภาพของเนื้อหาคือ 1. มีเนื้อหาเฉพาะใดบางที่จะบงชี้ให

ผูเรียนรูในสิ่งนั้น 2. มีขอเท็จจริง แนวคิด หลักการใดบางที่สัมพันธกับหัวขอเนื้อหา  
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3. กับหัวขออยางไร 4. เนื้อหาไดบงชี้ใหผูเรียนเกิดความรู ความคิด ทักษะ และ

คุณลักษณะคานิยมในรูปแบบใด เกณฑในการจัดเนื้อหา คือ 

     1) จัดตามลําดับเนื้อหาที่งายไปสูเนื้อหาที่ยาก 

     2) จัดตามความจําเปนที่ตองเรียนกอนหลัง 

     3) การจัดตามลําดับจากสวนรวมไปสูสวนยอย 

   2.2.3 ประสบการณการเรียน หมายถึง ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ

สถานการณภายนอกที่ผูเรียนมีปฏิกิริยาตอการเรียนรูเกิดจากสิ่งที่ผูเรียนกระทํา มิใชครู

กระทํา จะเห็นวาจุดมุงหมายและเนื้อหาวิชาเปนจุดหมายปลายทางนั้น หลักในการเลือก

ประสบการณการเรียน คือ  

    1) ใหโอกาสผูเรียนไดฝกปฏิบัติตามจุดมุงหมาย 

    2) ควรเปนที่พึงพอใจของผูเรียน 

    3) อยูในขอบขายความสามารถของผูเรียน 

    4) ควรเลือกประสบการณการเรียนที่สามารถนําไปสูจุดมุงหมาย

หลายๆ อยางได 

   2.2.4 การประเมินผล หมายถึง กระบวนการการรวบรวมขอมูลเพื่อ

ตรวจสอบวาประสบการณการเรียนที่ไดจัดขึ้นผลเปนที่พึงปรารถนาจริงหรือไม มากนอย

เพียงใด และเปนการเสนอขอมูลเพื่อตัดสินใจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเลือกวิธีการใหม

เกี่ยวกับการจัดการศึกษา พิจารณาใหครอบคลุมทั้งมิตกิารประเมินความกาวหนา และมิติ

การประเมินผลลัพธ  

   Nicholls (1978, p. 17) กลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรไว 4 แงมุมที่

สัมพันธกัน ไดแก วัตถุประสงค เนื้อหา วิธีการ การพัฒนา ซึ่งทั้ง 4 แงมุมนี้เกี่ยวพันกัน

อยางใกลชิด และการเปลี่ยนแปลงเหลานี้หากเกิดขึน้กับแงมุมหนึ่งก็จะสงผลกระทบตอ

แงมุมอื่นๆ ดวย 

   Kerr (1989, p. 16) ไดแบงองคประกอบของหลักสูตรไว 4 สวนไดแก 

วัตถุประสงค เนื้อหาความรู ประสบการณการเรียนรู และการประเมินผล 
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  2.3 สังเคราะหองคประกอบของหลักสูตร 

  องคประกอบของหลักสูตร (Curriculum Component) หมายถึง การจัดระบบ

โครงสรางภายในหลักสูตร วามสีวนประกอบสําคัญอะไรบาง ซึ่งในหลักสูตรหนึ่ง ประกอบ

ไปดวยองคประกอบหลายๆ สวน ในแตละสวนลวนแตมีความสําคัญตอหลักสูตรทั้งสิ้น  

นักการศึกษาไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรไว ดังนี้ 

  Taba (1962, p. 341) ไดกลาวไววา หลักสูตรควรมีองคประกอบ 4 

องคประกอบ ดังนี้ 

   1) วัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะรายวิชา 

   2) เนื้อหาวิชา และจํานวนชั่วโมงสําหรับสอนแตละวิชา 

   3) กระบวนการเรียนการสอนหรือการนําหลักสูตรไปใช 

   4) การประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

  Tyler (1970, p. 462) ไดเสนอแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรและ 

การเรียนการสอน (Basic Principles of Curriculum and Instruction) หรือที่เรียกวา 

หลักการและเหตุผลของ ไทเลอร (Tyler’s Rationale) ซึ่งไดกําหนดคําถามพืน้ฐาน 

ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 4 ขอ ที่แสดงถึงองคประกอบของหลักสูตร 

ดังตาราง 11 

ตาราง 11 องคประกอบของหลักสูตรตามแนวคิดของ Tyler 

หลักการและเหตุผลของ Tyler องคประกอบหลักสูตร 

1. มีจุดมุงหมายทางการศึกษาอะไรบางที่

โรงเรียนจะตองใหผูเรียนไดรับ           

(What educational purposes should 

the school to attain?) 

1. จุดมุงหมายของหลักสูตร 

2. มีประสบการณทางการศึกษาอะไรบาง

ที่จะทําใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายทาง

การศึกษาเหลานั้นบาง                                 

(What educational experiences can be 

provided that is likely to attain these 

purposes?) 

2. เนื้อหาสาระ 
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ตาราง 11 (ตอ) 

หลักการและเหตุผลของ Tyler องคประกอบหลักสูตร 

3. จะจัดประสบการณทางการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพไดอยางไร                          

(How can these educational experiences 

be effectively organized?) 

3. แนวการจัดการเรียนการสอน 

4. จะพิจารณาอยางไรวาจุดหมายทาง 

การศึกษาเหลานั้นไดบรรลุแลว 

(How can we determine whether these 

purposes are being attained?) 

4. การประเมนิผลการเรียนรู 

 

   จากตาราง 11 แสดงใหเห็นวาคําถามพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร      

และการเรียนการสอน 4 ขอ ตามแนวคิดของ Tyler ไดแสดงถึงองคประกอบของหลักสูตร 

4 องคประกอบ คือ จุดมุงหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระ แนวการจัดการเรียนการสอน 

และการประเมินผลการเรียนรู 

  Nicholls (1978, p. 17) กลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรไว 4 แงมุมที่

สัมพันธกัน ไดแก วัตถุประสงค เนือ้หา วิธีการ การพัฒนา ซึ่งทั้ง 4 แงมุมนี้เกี่ยวพันกัน

อยางใกลชิด และการเปลี่ยนแปลงเหลานี้หากเกิดขึ้นกับแงมุมหนึ่งก็จะสงผลกระทบตอ

แงมุมอื่นๆ ดวย 

  Beauchamp (1981, pp. 61-62) กลาววาหลักสูตรมีองคประกอบ ดังนี้ 

   1) การกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคเฉพาะ 

   2) ขอบขายของเนื้อหาสาระ 
   3) การวางแผนการใชหลักสูตร 
   4) การพิจารณาตัดสิน 

  Kerr (1989, p. 16) ไดแบงองคประกอบของหลักสูตรไว 4 สวนไดแก 

วัตถุประสงค เนื้อหาความรู ประสบการณการเรียนรู และการประเมินผล 

  สงัด อุทรานันท (2532, หนา 38) ไดกลาวถึงองคประกอบที่จําเปนของ

หลักสูตรวา ประกอบดวย 3 สวนที่สําคัญ ดังนี้ 
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   1) จุดมุงหมายทั่วไปและจุดมุงหมายเฉพาะ 

   2) เนื้อหาสาระและประสบการณการเรยีนรู 

   3) การประเมินผล 

  สุนีย ภูพันธ (2546, หนา 17) กลาววาหลักสูตรมีองคประกอบที่สําคัญ คือ 

   1) จุดมุงหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) 

   2) เนื้อหา (Content) 

   3) การนําหลักสูตรไปใช (Curriculum Implementation) 

   4) การประเมินผล (Evaluation) 

  บุญชม ศรีสะอาด (2546, หนา 11) กลาววาหลักสูตรมีองคประกอบพื้นฐาน 

4 องคประกอบ ดังนี้ 

   1) จุดประสงค 

   2) สาระความรูประสบการณ 
   3) กระบวนการเรียนการสอน 
   4) การประเมินผล 

  ศักดิ์ศรี ปาณะกุล (2553, หนา 31) กลาววาหลักสูตรมีองคประกอบสําคัญ 

4 องคประกอบ ดังนี้ 

   1) หลักการและจุดมุงหมาย 

   2) เนื้อหาวิชาและเวลา 
   3) การนําหลกัสูตรไปใช 
   4) การประเมินผล 

  จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับ

องคประกอบของหลักสูตร ผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหและสรุป ดังตาราง 12 
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ตาราง 12 สังเคราะหองคประกอบของหลักสูตร 

       

               

              นักการศึกษา 

 

 

 

องคประกอบ 

ของหลักสูตร 1. 
Ta

ba
 (1

96
2)

 

2.
 T

yle
r (

19
70

) 

3.
 N

ich
oll

s 
(19

78
) 

4.
 B

ea
uc

ha
m

p 
(19

81
) 

5.
 K

er
r (

19
89

) 

6.
 ส

งัด
 อ

ุทร
าน

ันท
 (2

53
2)

 

7.
 ส

ุนีย
 ภ

ูพัน
ธ 

(2
54

6)
 

8.
 บ

ุญ
ชม

 ศ
รีส

ะอ
าด

 (2
54

6)
 

9.
 ศ

ักด
ิ์ศร

ีปา
ณ

ะก
ุล 

(2
55

3)
 

คว
าม

ถี ่

รอ
ยล

ะ 

วัตถุประสงค/จุดมุงหมาย √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100 

เนื้อหาวิชา/เนื้อหาสาระ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 100 

การวางแผนนําไปใช    √      1 11.11 

กระบวนการเรียนการสอน/นําไปใช √ √   √  √ √ √ 6 66.67 

การประเมินผล/พิจารณาตัดสิน √ √  √ √ √ √ √ √ 8 88.89 

วิธีการ   √       1 11.11 

การพัฒนา   √       1 11.11 

 

  จากการสังเคราะหองคประกอบของหลักสูตรของนักการศึกษาในตาราง 12 

ผูวิจัยไดเลือกองคประกอบของหลักสูตรที่มีความถี่รอยละ 50 ขึ้นไป กําหนดเปน

องคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียน   

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได  

4 องคประกอบ ไดแก 1) วัตถุประสงค 2) เนื้อหาหลักสูตร 3) กิจกรรมการฝกอบรม และ 

4) การวัดและประเมินผล 

  2.4 การพัฒนาหลักสูตร 

  การพัฒนาหลักสูตรเปนการทําหลักสูตรที่มีอยูแลวใหดีขึ้นสมบูรณขึ้น    

หรือเปนการพัฒนาหลักสูตรมีนักการศึกษาและนักวิชาการไดใหความหมายของ 

การพัฒนาหลักสูตรที่ไมแตกตางกันมากนัก ดังนี้  

   วิชัย วงษใหญ (2543, หนา 16) ไดใหความหมายของการพัฒนา

หลักสูตรวา คือ การพยายามทําใหดีขึ้น ใหมีความสมบูรณขึ้น เพราะหลักสูตรเปนแมบท

หรอืหัวใจของการจัดการศึกษาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมายของ

หลักสูตรใหเปนไปในทิศทางที่พึงประสงค  
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   อัญชลี สารรัตนะ (2550, หนา 40) กลาววา การพัฒนาหลักสูตรจะมี

ความหมายที่ครอบคลุมการวางแผนเพื่อรางหลักสูตร การใชหลักสูตรและการประเมิน

หลักสูตร และมุงสูการเปลี่ยนแปลงสูสิ่งที่ดีขึน้ 

   ทัศนีย บุญเติม (2551, หนา 47) กลาววา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง

การสรางหลักสูตร หรือการรางหรือวางแผนหลักสูตรหรือการทําหลักสูตรขึ้นมาใหมจาก

ภาวะที่ไมเคยมีหลักสูตรนี้อยูเลย หรือ การปรับปรุงหลักสูตร หรือการทบทวนหลักสูตรที่มี

อยูกอนแลวใหดีขึน้ 

   ชญานิน วังตาล (2555, หนา 15) ได สรุปความหมายของการพัฒนา

หลักสูตรไดวา การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การจัดทํา

หลักสูตรขึ้นมาใหมหรือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหดีขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับ

ความตองการของบุคคลและสภาพสังคม การพัฒนาหลักสูตรนั้นจะดําเนินไดยอมมี

รูปแบบหรือกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

   สิทธิพล อาจอินทร (2557, หนา 66) ไดใหความหมายของการพัฒนา

หลักสูตรวา การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การปรับปรุง

หลักสูตร (Curriculum Improvement) เดิมที่มีอยูแลวใหดีขึ้น หรอืเปนการจัดทําหลักสูตร 

(Curriculum Making) ขึ้นมาใหม โดยไมมีหลักสูตรเดิมเปนพื้นฐานอยูกอน 

   Murray Print (1993, p. 23) ใหความหมายวาการพัฒนาหลักสูตรเปน

กระบวนการวางแผน การสราง การใช และการประเมินโอกาสที่มีเปาหมายเพื่อตองการ

เปลี่ยนแปลงผูเรียน 

   Oliva (2009, p. 22) ไดกลาววา ถาหลักสูตรเปนแผนสําหรับการเรียนรู

ประสบการณการเรียนรูอยูภายใตการดูแลของโรงเรียน หลักสูตรมีวัตถุประสงค          

เพื่อเปนแนวทางสําหรับการจัดการและการกํากับประสบการณเหลานั้น วัตถุประสงค     

ในการใชแนวทางและทําใหหลักสูตรทํางานไดอยางราบรื่นนี้เปนที่รูจักกันในการพัฒนา

หลักสูตร 

  สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการวางแผน             

การจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกประเภทเพื่อใหผูเรยีนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม      

ตามความมุงหมายและจุดประสงคที่กําหนดไว และเปนการวางแผนการประเมินผล        

ใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวผูเรียน วาไดบรรลุตามความมุงหมายและจุดประสงคจริง

หรือไม เพื่อจะไดแกไขปรับปรุงตอไป 
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  2.5 สังเคราะหขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 

  มีนักวิชาการกลาวถึงขั้นตอนการจัดทําหลักสูตร ดังนี้ 

   Taba (1962, p. 167) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสรางหรอืพัฒนา

หลักสูตรซึ่งเปนรูปแบบที่มีขั้นตอนคลายรูปแบบ Tyler ประกอบดวย 7 ขั้น ไดแก 

    1. ศึกษาวิเคราะหความตองการ สํารวจสภาพปญหาความตองการ 

และความจําเปนตางๆ ของสังคมและผูเรียน 

    2. กําหนดจุดมุงหมาย กําหนดจุดประสงคใหชัดเจนหลังจากที่ได

ศึกษาวิเคราะหความตองการแลว 

    3. เลือกเนื้อหาสาระ จุดมุงหมายที่กําหนดแลวจะมีสวนชวย 

ในการเลือกเนื้อหาสาระ ซึ่งนอกจากจะตองใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย วัย และ

ความสามารถของผูเรยีนแลว ยังตองมีความเชื่อถือได และมีความสําคัญตอ 

การเรียนรูดวย 

    4. จัดรวบรวมเนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระที่เลือกไดยังตองทํามา

จัดลําดับ โดยคํานึงถึงความตอเนื่อง และความยากงายของเนือ้หา วุฒิภาวะ 

ความสามารถและความสนใจของผูเรียน 

    5. คัดเลือกประสบการณการเรยีนรู ครูผูสอนหรือผูที่เกี่ยวของ

จะตองคัดเลือกประสบการณการเรียนรูใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชาและจุดมุงหมายของ

หลักสูตร 

    6. จัดประสบการณการเรียนรู ประสบการณการเรียนรูควรจัด 

โดยคํานึงถึงเนื้อหาสาระและความตอเนื่อง 

    7. กําหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมินผล คือ การตัดสินใจวา

จะตองประเมินอะไร เพื่อตรวจสอบวาบรรลุตามจุดประสงคที่กําหนดไวหรือไม และ

กําหนดดวยวาจะใชวิธีประเมินผลอยางไร ใชเครื่องมอือะไร 

   Saylor, Alexander & others (1974, pp. 58-59) ไดเสนอแนวคิด 

ในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการสรางหรือพัฒนาหลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

    1) เปาหมายและจุดมุงหมาย (Goals and Objectives) นักพัฒนา

หลักสูตรควรกําหนดเปาหมายและจุดมุงหมายของหลักสูตรเปนสิ่งแรก เปาหมายแตละ

ประเด็นควรบงบอกถึงขอบเขตๆ หนึ่งของหลักสูตร (A Curriculum Domain) Saylor and 

Alexander ไดเสนอขอบเขต 4 ขอบเขตที่สําคัญและควรใหความสนใจ ซึ่งไดแก  
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พัฒนาการสวนบุคคล (Personal Development) มนุษยสัมพันธ (Human Relations)  

ทักษะการเรียนรูที่ตอเนื่อง (Continued Learning Skills) และความชํานาญเฉพาะดาน 

(Specialization) อยางไรก็ตามอาจจะมีขอบเขตที่สําคัญอื่นๆ อีก ซึ่งนักพัฒนาหลักสูตรหรือ

ผูวางแผนหลักสูตร อาจจะพิจารณาตามความเหมาะสมและลักษณะของสังคม 

    2) การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Designing) หลังจากที่ได

กําหนดเปาหมายและจุดมุงหมายของหลักสูตรแลว นักพัฒนาหลักสูตรจะตองวางแผน

ออกแบบหลักสูตร ตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกและจัดเนื้อหาสาระ การเลือกประสบการณ

การเรียนรูที่เหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหาสาระที่ไดเลือกมาแลว เปนตน อยางไรก็

ตามรูปแบบของหลักสูตรที่เลือกแลวควรจะใหเหมาะสมและสอดคลองกับเปาหมาย          

และจุดมุงหมายของหลักสูตร ความตองการของผูเรียน และลักษณะทางสังคม       

ตลอดจนขอกําหนดตางๆ ของสังคม และปรัชญาทางการศึกษา 

    3) การใชหลักสูตร (Curriculum Implementation) หลังจากที่ได

ตัดสินใจเลือกรูปแบบของหลักสูตร (Curriculum Design) แลว ก็จะเปนขั้นตอนของการนํา

หลักสูตรไปใชโดยครูผูสอนควรจะวางแผนและจัดทําแผนการสอนในรูปแบบตางๆ 

(Instructional Plans) ครูผูสอนจะตองเลือกวิธีการสอนและวัสดุการเรียนการสอนที่จะชวย

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามที่ไดกําหนดไว 

    4) การประเมินผลหลักสูตร (Curriculum Evaluation) การประเมินผล

หลักสูตรจะเปนขั้นตอนสุดทายของรูปแบบนี้ นักพัฒนาหลักสูตรและครูผูสอนจะตอง

ตัดสินใจเลือกเทคนิคการประเมินผลที่สามารถตรวจสอบความสําเร็จของหลักสูตร  

กลาวอีกนัยหนึ่งคือ สามารถบอกไดวาหลักสูตรบรรลุตามเปาหมายหรือบรรลุจุดมุงหมาย

ที่ไดกําหนดไวหรือไม การประเมินผลหลักสูตรควรเนนที่การประเมินผลเอกสารหลักสูตร

คุณภาพของการสอนและพฤติกรรมทางการเรียนของผูเรียน ผลจากการประเมินดวย

เทคนิควิธีการประเมินที่เลือกแลวนี้ จะชวยใหนักพัฒนาหลักสูตรสามารถตัดสินใจไดวาจะ

ยังคงใชหลักสูตรนี้ตอไป ควรปรับปรุงแกไขหรือควรจะยกเลิกหลักสูตรดังกลาว รูปแบบ

การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ Saylor and Alexander ดังภาพประกอบ 5 
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การออกแบบหลักสูตร 

(Curriculum Designing) 
 

การใชหลักสูตร 

(Curriculum Implementation) 
 

การประเมินผลหลักสูตร 

(Curriculum Evaluation) 

ผูวางแผนหลักสูตรหรือ

นักพัฒนาหลักสูตรจะตอง

ตัดสินใจเลอืกวาผูเรียนควร

พัฒนาความรู ทักษะ 

การเรยีนรู และพัฒนา

ตนเองอะไรบาง ที่จะนําไปสู

เปาหมายที่กําหนดไวและ

ออกแบบการจัด

ประสบการณหรอืโอกาส

การเรยีนรูที่เหมาะสม 

 

 ครูผูสอนจะตองวางแผนและ

จัดทําแผนการสอนตัดสนิใจ

เลือกวิธีการสอนและวัสดุสื่อ

การเรยีน  

การสอนตางๆ ที่จะชวยให

ผูเรียนเกิดการเรียนรู 

ตามแนวทางท่ีหลักสูตรได

กําหนดไวอยางยดืหยุน 

 

 นักพัฒนาหลักสูตรจะ

ประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 

สวนครูผูสอนจะตอง

ตัดสินใจเลอืกวิธกีารวัด 

และประเมินผลการเรียนรู

ของผูเรยีน ขอมูลจากการ

ประเมินผลจะเปนฐานใน

การพิจารณา วางแผน  

และปรับปรุงแกไข 

 

 

ภาพประกอบ 5 การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ Saylor and Alexander 

(สิทธิพล อาจอนิทร, 2557, หนา 79) 
 

   Skillbeck (1984, pp. 130-131) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 

การพัฒนาหลักสูตรในลักษณะที่เปนพลวัต (Dynamic) จุดเดน คือ การวิเคราะห

สถานการณ ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่สําคัญในการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้ Skillbeck เชื่อวา 

สถานการณเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดความแตกตางของหลักสูตรเพราะไม

สามารถคาดการณสิ่งที่เกิดขึ้นภายหนาได การกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนรูไวกอน 

มีการสํารวจสถานการณจริง จึงขาดความนาเชื่อถือ ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรโดยผูใช

หลักสูตรเปนผูพัฒนาหลักสูตรเอง (School-Based Curriculum Development หรือ SBCD) 

เปนวิธีที่สามารถนําไปปฏิบัติใหสอดคลองกับความเปนจริงได ดังนั้นรูปแบบหลักสูตรจึง

เปนพลวัต แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ Skillbeck ประกอบดวย 5 ขั้น ดังนี้ 

 

 

 

เปาหมายและจุดมุงหมาย 

(Goals and Objectives) 
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    ขั้นที่ 1 วิเคราะหสถานการณ (Analyze the Situation) คือ 

การวิเคราะหปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งสงผลถึงโรงเรียนใหมี

การพัฒนาหลักสูตรใหนําไปปฏิบัติไดจริงและบังเกิดผลใหนักเรียนไดเรียนรู ซึ่งปจจัยที่

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงประกอบดวย ปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน 

    ขั้นที่ 2 การกําหนดวัตถุประสงค (Define Objective) การวิเคราะห

สถานการณในขันที่ 1 เพื่อนําไปกําหนดวัตถุประสงค ซึ่งการกําหนดวัตถุประสงคแปร

เปลี่ยนไปตามปจจัยภายนอกและภายใน รวมทั้งผลลัพธที่คาดหวังจากนักเรียนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งการกําหนด

วัตถุประสงคประกอบดวยวัตถุประสงคทั่วไปกับวัตถุประสงคเฉพาะ ในการกําหนด

วัตถุประสงคตองเกิดจากการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ เชน นักเรียน ครู ผูปกครอง 

ชมุชน และนักวิชาการ เปนตน 

    ขั้นที่ 3 ออกแบบการจัดการเรียนการสอน (Design the teaching 

learning program) การออกแบบการเรียนการสอนตองใชสอดคลองกับวัตถุประสงค     

ของการจัดการศึกษา โรงเรียนตองตอบคําถามพืน้ฐาน เชน จะสอนอะไร และนักเรียนจะ

เรียนรูอะไร ซึ่งตองศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่นํามาจัดการเรียนการสอน     

การกําหนดแผนการสอนและการเรียนรูเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ 

    ขั้นที่ 4 การนําหลักสูตรไปใช (Interpret and Implement the 

program) การวางแผนและการออกแบบหลักสูตรก็เพื่อใหหลีกสูตรนั้นนําไปสูการปฏิบัติให

บังเกิดผลตามวัตถุประสงคที่วางไว ซึ่งดูจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์สุดทายวาการเรียน

การสอนเปนไปตามที่ตองการหรือไม ไมมีแผนงานใดที่มีความพรอมมากที่สุด และรับรอง

คุณภาพได ดังนั้น ครูตองมีจิตสํานึกในความเปนมืออาชีพที่ตองตดิตาม ควบคุม ดูแล             

และประเมินผลอยางสม่ําเสมอ เพื่อพิจารณาวาสิ่งที่ออกแบบและดําเนินการอยูทีประโยชน

คุมคา การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เชน ผูบริหารโรงเรียน หัวหนา

หมวด อาจไมประสบความสําเร็จเนื่องจากปญหาการขาดการดูแลเอาใจใสจากครู ผูมสีวน

เกี่ยวของ ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรที่ทําใหเกิดการยอมรับ และนําไปใชไดจริงๆ ตอง

ดําเนินการโดยผูที่อยูในโรงเรียน ซึ่งก็คือครูนั่นเอง ครูเปนผูที่ใกลชิดและทราบขอมูล

เกี่ยวกับความสนใจความตองการของนักเรียนเปนอยางดี ดังนั้น การปฏิบัติเพื่อพัฒนา

หลักสูตรตองเหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพครู การนําไปใชขึ้นอยูกับครู ครูตองเปน
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บุคลากรหลักในการออกแบบและการนําไปใช นั่นคือ ครูตองเปนผูพัฒนาหลักสูตรดวย

ตนเอง ดีกวารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่บุคคลอื่นเปนผูจัดทําให 

    ขั้นที่ 5 ประเมินผลการเรียนรูและการประเมินผลหลักสูตร  

(Assess and Evaluation) การประเมินผลการเรียนรู (Assessment) เปนการตัดสินคุณคา 

ในศักยภาพการเรียนรูและการปฏิบัติของผูเรียน สวนการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง 

การรวบรวมหลักฐานเพื่อนํามาตัดสินคุณคาเกี่ยวกับหลกัสูตร ซึ่งประกอบดวย การ

วางแผนการออกแบบ การนําไปใช รวมทั้งผลการปฏิบัติหรือผลการเรียนรูของผูเรียน ซึ่ง

การประเมินการปฏิบัติของผูเรียนเปนการกําหนดเกณฑที่ผูเรยีนตองบรรลุ เชน  

การกําหนดชิ้นงาน การสังเกต การบันทึก การทํางาน การสอน การรายงานผล  

การประเมินการเรียนรูของผูเรียนตองมีแนวทางที่หลากหลายเพื่อใหครอบคลุม รวมทั้งเปน

กระบวนการที่ตองมีความตอเนื่องทุกครั้ง ดังนั้น การประเมินจึงไมใชกิจกรรมที่ 

กระทํารวบยอดครั้งเดียว แตเปนการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน รวมทั้งออกแบบหลักสูตร

ดวยการกระทําเชนนี้เปนวงจรตอเนื่องกันไปเรื่อยๆ เพื่อนําไปสูการปรับปรุงผูเรยีนและ

หลักสูตรใหดียิ่งขึ้น 

   สงัด อุทรานันท (2532, หนา 38-39) ไดกลาววา กระบวนการพัฒนา

หลักสูตรมีความตอเนื่องสัมพันธกันอยางเปนวัฏจักร ซึ่งมีขั้นตอนการพัฒนา 7 ขั้น ดังนี้ 

    ขั้นที่ 1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรไมวาจะเปน

รางหลักสูตรขึ้นมาใหม หรือการปรับปรุงแกไขหลักสูตรที่มีอยูแลวใหดีขึ้น จําเปนจะตอง

คํานึงถึงขอมูลพื้นฐานของหลักสูตรคือ ขอมูลทางดานประวัติและปรัชญาทางการศึกษา

ขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนและทฤษฎีการเรียนรู ขอมูลทางสังคมและวัฒนธรรม และขอมูล

เกี่ยวกับธรรมชาติของเนื้อหาวิชากอนที่จะมีการรางหลักสูตรขึ้นมาใหม ควรทําการศึกษา

วิเคราะหขอมูลตางๆ ที่เปนพื้นฐานของหลักสูตรเสียกอน เพื่อใหทราบสภาพปญหาและ

ความตองการของสังคมและของผูเรียน อันจะสามารถจัดหลักสูตรใหแกปญหาและสนอง

ความตองการนั้นๆ ได และในกรณีที่เปนการปรับปรุงแกไขหลักสูตรก็เชนเดียวกัน  

การวิเคราะหขอมูลตางๆ ที่เปนพื้นฐานของหลักสูตรก็เปนสิ่งจําเปนเพื่อทําใหหลักสูตรที่ทํา

การปรับปรุงแกไขมีความสอดคลองกับสภาพและความตองการของสังคมและผูเรียน

ไดมากที่สุด 
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    ขั้นที่ 2 กําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร หลังจากการทําการ

วิเคราะหขอมูลและไดทราบสภาพปญหาและความตองการของสังคมและผูเรียนแลว ก็จะ

ถึงขั้นกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร เพื่อเปนการมุงแกปญหาและสนองความตองการที่

ไดจากการวิเคราะหขอมูลดังกลาวมาแลว 

    ขั้นที่ 3 การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระและประสบการณการเรียนรู

เนื้อหาสาระและประสบการณเปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนอันมาก ทั้งนี้เพราะเนื้อหาสาระ    

จะนํามาสอนเปนเสมือนสื่อกลางที่จะพาผูเรียนไปสูจุดมุงหมายที่กําหนดไว 

    ขั้นที่ 4 การกําหนดมาตรการวัดและประเมินผล เปนการกําหนด

มาตรการใหทราบวาควรจะวัดและประเมินอยางไรบาง จึงจะสอดคลองกับเจตนารมณ

หรือความมุงหมายของหลักสูตรในตําราที่วาดวยการพัฒนาหลักสูตร โดยทั่วไป           

จะไมกลาวถึงการวัดผลการเรียนโดยตรงเพราะการวัดผลการเรียนเปนงานที่จัดทํา 

โดยนักวัดผลและในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนนั้นมักจะทําระเบียบ 

การปฏิบัติที่แยกออกมาจากเอกสารหลักสูตรโดยเฉพาะ 

     1) การทดลองใชหลักสูตร หลักสูตรโดยมากมักจะไมคอยมี

ขั้นตอนของการทดลองใชกลาวคอื หลังจากการยกรางเสร็จและการประเมินคุณภาพ

ขั้นตนแลวจะนําเอาหลักสูตรที่ดีแลวการทดลองใชหลักสูตรถือวามีความสําคัญและจําเปน

อยางยิ่ง เพราะเปนการศึกษาจุดออนหรือขอบกพรองตางๆ เพือ่หาทางแกไขใหดีขึ้น  

เมื่อถึงเวลานําเอาหลักสูตรไปใชจริงๆ ก็จะไมมีปญหาหรือขอบกพรองนอยที่สุด 

     2) การประเมินหลักสูตรหลังจากไดรางหลักสูตรแลว หลังจากที่

ไดมีการยกรางหลักสูตรหรือไดทําการทดลองใชหลักสูตรแลว ก็ควรจะไดทําการประเมิน

หลักสูตรวาเปนอยางไร มีสวนไหนที่ควรจะไดรับการแกไขปรับปรุงบาง ถามีจุดออนหรือไม

เหมาะสมตรงไหนก็จะตองปรับปรุงใหเปนที่เหมาะสมกอนนําออกไปใชจริงๆ ตอไป 

     3) การปรับปรุงหลักสูตรกอนที่นําไปใช หลังจากไดมีการตรวจ

และประเมินผลเบื้องตนแลว หากพบวาหลักสูตรมีขอบกพรองหรอืมีจุดออนอยางไรก็ควร

จะไดทําการปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองหรือเหมาะสมกอนที่จะนําไปใชจริง ทั้งนี้เพื่อให

การใชหลักสูตรบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดวางไว 

    ขั้นที่ 5 การนําหลักสูตรไปใช เปนขั้นตอนของการนําหลักสูตรไปสู

ภาคปฏิบัติหรือไปสูการเรียนการสอนโรงเรียน การนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 

จะตองอาศัยกิจกรรมและกระบวนการตางๆ หลายประเภท เชน การจัดทําเอกสารและ 
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คูมือการใชหลักสูตร การเตรียมบุคลากร การบริหารและการบริการหลักสูตร  

การดําเนินการสอนตามหลักสูตร การนิเทศและติดตามผลการใชหลักสูตร เปนตน 

    ขั้นที่ 6 การประเมินผลการใชหลักสูตร การประเมินผลการใช

หลักสูตร มีความมุงหมายที่จะประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตรเพื่อใหทราบวาผลผลิตที่ได

จากหลักสูตรนั้นเปนไปตามเจตนารมณ หรือจุดมุงหวังของสังคม และผูเรียนเพียงใด 

ถาผลของการประเมินไดพบขอบกพรองหรือจุดออนตรงไหนก็จะสงผลใหมีกิจกรรม 

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรในลําดับตอไป 

    ขั้นที่ 7 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการปรับปรุงแกไขหลักสูตร          

เปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงแกไขหลักสูตรที่ใชอยูใหมคีวามเหมาะสมหรือ

สอดคลองกับสภาพสังคมมากขึ้น กระบวนการในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเปนสวนหนึ่ง

ของการพัฒนาหลักสูตรซึ่งจะเริ่มปรับปรุงแกไขในขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

ก็ได แตเมื่อเริ่มตรงขั้นตอนไหนก็ตองดําเนินการในขั้นตอนตอไปจนครบทุกกระบวนการ

ในวัฏจักรของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ยกตัวอยางเชน ถาผูใชหลักสูตรมีความเห็นวา

เนื้อหาสาระที่กําหนดไวในหลักสูตรไมมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมและผูเรียน           

ก็อาจจะเริ่มทําการปรับปรุงแกไขในสวนที่เปนเนื้อหาสาระในหลักสูตรเปนอันดับแรก 

ตอจากนั้นก็จะดําเนินการปรับปรุงแกไขหลักสูตรในขั้นตอนอื่นๆ ตอไป คือ การกําหนด

มาตรการวัดและประเมินผล การนําหลักสูตรไปใช การประเมินผลการใชหลักสูตร       

และการกําหนดจุดมุงหมาย ตามลําดับ วัฏจักรของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตาม

แนวคิดของสงัด อุทรานันท แสดงดังภาพประกอบ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 6 วัฏจักรของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

(สงัด อุทรานันท, 2532, หนา 39) 

การวิเคราะห 

ขอมูลพื้นฐาน 

การปรับปรุงแกไข

หลักสูตร 

 

การกําหนดจุดมุงหมาย

ของหลักสูตร 
 

 

การประเมินผล 

การใชหลักสูตร 
 

การกําหนด 

มาตรการวัดและประเมนิผล 

 

การนํา 

หลักสูตรไปใช 
 

 

การกําหนดจุดมุงหมาย 

ของหลักสูตร 
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   ธํารง บัวศรี (2542, หนา 152) ไดเสนอวงจรการพัฒนาหลักสูตรวาไมใช

แคการจัดทําหลักสูตรตนฉบับและหลักสูตรแมบทเทานั้น กระบวนการทั้งหมดของ 

การพัฒนาหลักสูตรตองประกอบดวยกิจกรรมที่สําคัญอีก 2 ขั้นตอน คือ การนําหลักสูตร

ไปใชและการประเมินผลหลักสูตร ดังภาพประกอบ 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    จากภาพประกอบ 7 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ ธํารง บัวศรี           

มีลักษณะเปนวัฏจักร โดยเริ่มตนดวยการจัดทําหลักสูตรตนแบบไปจนกระทั่ง               

ถึงการประเมินผลหลักสูตรแลวจึงยอนกลับมาจัดทําหลักสูตรตนแบบอีกครั้งและหมุนเปน

วงจรอยางตอเนื่องตอไป  

   สําหรับการจัดทําหลักสูตรตนแบบนั้น ขั้นตอนในการดําเนินงาน            

คือ การดําเนินงานเพื่อใหไดมาซึ่งองคประกอบตางๆ ของหลักสูตรโดยมีขั้นตอนในการ

ปฏิบัติ 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

    1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

    2. การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร 

    3. การกําหนดรูปแบบและโครงสรางของหลักสูตร 

    4. การกําหนดจุดประสงคของวิชา 

การจัดทํา

หลักสูตร

ตนแบบ 

 

การนํา 

หลักสูตร 

ไปใช 

 

การจัดทํา 

หลักสูตร

แมบท 
 

การ

ประเมินผล 

หลักสูตร 
 

ภาพประกอบ 7 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร (ธํารง บัวศรี, 2542, หนา 152) 
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    5. การเลือกเนื้อหาวิชา 

    6. การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู 

    7. การกําหนดประสบการณการเรียนรู 

    8. การกําหนดยุทธศาสตรการเรียนการสอน 

    9. การประเมินผลหลังการเรียนรู  

    10. การจัดทําวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 

     เมื่อดําเนินการครบทั้ง 10 ขั้นตอนแลวก็จะไดหลักสูตรตนแบบ 

ขั้นตอนแลวก็จะไดหลักสูตรตนแบบ ซึ่งมีทุกสิ่งทุกอยางพรอมที่จะนําไปทําการทดลอง 

เพื่อใหไดหลักสูตรแมบทสําหรับใชไดทั่วไปในระบบการศึกษาตอไป 

   วิชัย วงษใหญ (2551, หนา 16-19) ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร

แบบครบวงจร (Integrated Curriculum Development Model) ซึ่งเปนรูปแบบที่

ประกอบดวยระบบใหญ 3 ระบบ คือ ระบบการรางหลักสูตร ระบบการนําหลักสูตรไปใช

และระบบประเมินหลักสูตร ระบบทั้งสามจะสัมพันธตอเนื่องกัน เพื่อใหเกิดภาพรวมที่เปน

เอกภาพของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ดังภาพประกอบ 8 

 

ระบบ 

การรางหลักสูตร 
 

ระบบ 

การนําหลักสูตรไปใช 
 

ระบบ 

การประเมินหลักสูตร 

- สิ่งกําหนดหลักสูตร 

- รูปแบบหลักสูตร 

- การตรวจสอบ

หลักสูตร 

- การปรับแก

หลักสูตรกอน

นําไปใช 

 - การขออนุมัติ

หลักสูตร 

- การวางแผนการใช

หลักสูตร 

- การดําเนินการใช

หลักสูตร 

 

 - การวางแผนการ

ประเมินหลักสูตร 

- การเก็บขอมูล 

- การวิเคราะห

ขอมูล 

- การรายงานขอมูล 

 

 

ภาพประกอบ 8 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร (วิชัย วงษใหญ, 2551, หนา 19) 
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   จากภาพประกอบ 8 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ         

วิชัย วงษใหญทั้ง 3 ระบบ มีรายละเอียดแตละระบบ ดังนี้ 

    1. ระบบการรางหลักสูตรประกอบดวย 4 ขั้นตอนยอยๆ คือ 

     1.1 สิ่งกําหนดหลักสูตรคือขั้นของการเตรียมศึกษาขอมูลพื้นฐาน

ตางๆ ที่จะนํามาใชสําหรับการพัฒนาหลักสูตรอันไดแก  

      1.1.1 สิ่งกําหนดทางวิชาการเปนสิ่งสําคัญยิ่งนักพัฒนา

หลักสูตรตองพยายามหายุทธวิธีปรับความหลากหลายทางความคิดของผูเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาตางๆ และความสําคัญของสาขาวิชาตางๆ ใหมีเอกภาพเปนไปตามหลักการและ

โครงสรางของหลักสูตรที่กําหนดไว  

      1.1.2 สิ่งกําหนดทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเปนสิ่งที่

นักพัฒนาหลักสูตรควรตองศึกษาขอมูลพื้นฐานตางๆ ของสิ่งกําหนดเหลานี้อยางชัดเจน

และถูกตองตามหลักการจะชวยใหการกําหนดรูปแบบโครงสรางและมาตรฐานการศึกษา

ไดเหมาะสมกับกลุมเปาหมายขอมูลในดานนี้ไดแกความเชื่อคานิยมความคาดหวังของ

สังคมความตองการจัดการศึกษาหลักสูตรที่จะพัฒนาในอนาคตผูสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรควรมีบทบาทอยางไรในสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ  

     1.2 รูปแบบหลักสูตรเปนขั้นตอนของการนําขอมูลจากสิ่งที่กําหนด

หลักสูตรดานตางๆ มาใชเพื่อกําหนดรูปแบบหลักสูตรวาควรมีลักษณะใดควรมีโครงสราง

และองคประกอบหลักสูตรอยางไรซึ่งจะสะทอนใหเห็นภาพรวมและมาตรฐานการศึกษา

ของแตละหลักสูตร  

     1.3 การตรวจสอบหลักสูตรเปนขั้นตอนของการตรวจสอบ

คุณภาพและศึกษาความเปนไปไดของรางหลักสูตรที่รางขึ้นเพื่อปรับปรุงแกไขกอนนําไปใช

จริงวิธีการตรวจสอบมีหลายวิธีเชนจัดประชุมสัมมนาผูเชี่ยวชาญและผูมปีระสบการณตรง     

ในเรื่องนั้นวิจัยเอกสารหลักสูตรการใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) การทดลองใช

หลักสูตรเพื่อใหไดขอมูลที่นําไปสูการปรับแกกอนนําไปใชตอไป  

     1.4 การปรับแกหลักสูตรกอนนําไปใชเปนการนําขอมูลจาก 

การตรวจสอบหลักสูตรที่ไดจัดหรือสังเคราะหเปนหมวดหมูชัดเจนมาปรับแกไขหลักสูตร

อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพทั้งนีค้วรทบทวนใหรอบคอบวาขอมูลสวนใดที่จะใชเพื่อ

ปรับแกหลักสูตรสวนใดและถาปรับแกแลวจะไปกระทบหลักการและโครงสรางของ

หลักสูตรมากนอยเพียงใดรวมทั้งชีแ้นวทางปฏิบัติใหชัดเจนขึ้นหรอืไม  
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    2. ระบบการใชหลักสูตรประกอบดวยขั้นตอนยอย 5 ขั้น คือ  

     2.1 การขออนุมัติหลักสูตรเมื่อไดตรวจสอบคุณภาพและปรับแกไข

หลักสูตรเรียบรอยแลวขั้นตอนตอไปก็จะนําหลักสูตรไปใชก็คือตองนําหลักสูตรไปเสนอ

หนวยงานระดับสูงเพื่อขอความเห็นชอบใหนําไปใชไดเชนขออนุมัติผูบริหารสถานศึกษาหรอื

ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาหรอืกระทรวงศึกษาธิการหรอืหนวยงานที่มีอํานาจ 

ในการอนุมัติใชหลักสูตร  

     2.2 การวางแผนการใชหลักสูตรเปนขั้นตอนที่ดําเนินการควบคูกัน

กับขั้นการขออนุมัติหลักสูตรเพราะตองรออนุมัติหลักสูตรขั้นนี้เปนการวางแผนการใช

หลักสูตรประกอบดวย  

      2.2.1 การประชาสัมพันธหลักสูตร  

      2.2.2 การเตรียมงบประมาณ  

      2.2.3 การเตรียมความพรอมของบุคลากรที่เกี่ยวของกับ

หลักสูตร  

      2.2.4 การเตรียมวัสดุหลักสูตร  

      2.2.5 การเตรียมงานบริการสนับสนุนอาคารสถานที่  

      2.2.6 การเตรียมระบบบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา  

      2.2.7 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับผูสอน  

      2.2.8 การประเมินผลและติดตามการใชหลักสูตร  

     2.3 ขั้นดําเนินการใชหลักสูตรหรือบริหารหลักสูตรถือเปนขั้นตอน     

ที่สําคัญดังมีคํากลาววา “หลักสูตรแมจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางไรถาผูสอนไมสนใจ   

ไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรใหมนั้นก็ไมมีความหมาย” ดังนั้น

นอกจากนักพัฒนาหลักสูตรจะตองใชศาสตรคือการวางแผนการใชอยางเปนระบบ        

และใชเทคโนโลยีการศึกษามาชวยเสริมแลวยังตองใชสินคือตองสรางความเขาใจ          

กับผูใชหลักสูตรใหชัดเจนซึ่งไดแกผูบริหารสถานศึกษาผูสอนและผูเกี่ยวของซึ่งเปนบุคคล  

ที่มีบทบาทสําคัญมากในการทําใหการใชหลักสูตรประสบความสําเร็จ  

    3. ระบบการประเมินหลักสูตรคือขั้นตอนสุดทายของการพัฒนา

หลักสูตรเปนกระบวนการเปรียบเทียบระหวางผลการใชหลักสูตรที่ไดกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตรวาการปฏิบัติจริงนั้นไดผลใกลเคียงกับวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไมจุดประสงค

ของการประเมินหลักสูตร คือ  
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     3.1 เพื่อศึกษาวาหลักสูตรเมื่อนําไปปฏิบัติจริงไดผลเพียงใด 

บรรลุวัตถุประสงคหรือไม  

     3.2 เพื่อคนหาแนวทางปรับปรุงหลักสูตรหากพบสิ่งบกพรอง  

     3.3 เพื่อวิเคราะหขอดีและขอเสียของวิธีการจัดประสบการณ 

การเรียนรู  

     3.4 เพื่อชวยในการตัดสินใจของฝายบริหารวาควรจะใชหลักสูตรนี้

ตอไปอีกหรือไมโดยระบบประเมินหลักสูตรมี ดังนี้  

      3.4.1 การวางแผนการประเมินหลักสูตรวาจะประเมินหลักสูตร   

ในสวนใดบางเชนประเมินเอกสารหลักสูตรประเมินระบบยอยๆ ของระบบหลักสูตรหรือ

ประเมินทั้งระบบพรอมทั้งวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล  

      3.4.2 การเก็บขอมูลคือการรวบรวมขอมูลใหเปนหมวดหมู      

ตามที่วางแผน  

      3.4.3 การวิเคราะหขอมูลคือการนําขอมูลที่เก็บรวบรวมจาก

ขอ 3.4.2 มาวิเคราะหตามแผนที่กําหนด  

      3.4.4 การรายงานขอมูลคือการจัดทํารายงานเพื่อประกอบ     

การตัดสินใจของผูบริหารและเพื่อการตัดสินคุณคาของหลักสูตรวาเปนไปตาม

วัตถุประสงคหรือไมตองปรับปรุงแกไขสวนใด  

   ประยูร บุญใช (2548, หนา 1-5) เสนอกระบวนการการพัฒนาหลักสูตร

ไว 7 ขั้นตอน ดังตอไปนี้  

    1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานมีแนวการดําเนินงาน ดังนี้  

     1.1 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน 

     1.2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการของผูเรียน 

     1.3 ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน 

     1.4 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพและปญหาของหลักสูตรที่จัดการเรียน

การสอนและการนําหลักสูตรไปใช 

    2. การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร 
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    3. การกําหนดรูปแบบและโครงสรางของหลักสูตรโดยกําหนดวาเปน

หลักสูตรรูปแบบใดเชนหลักสูตรรายวิชาหลักสูตรสัมพันธวิชาหลักสูตรกวางหลักสูตรแกน

หลักสูตรประสบการณหลักสูตรบูรณาการหลักสูตรสมรรถนะหลักสูตรที่ยึดมาตรฐาน 

เปนหลัก 

    4. การกําหนดเนื้อหาสาระและประสบการณการเรียนรู โดยมีเกณฑ 

ดังนี้ 

     4.1 มีความสําคัญตอการเรียนรู 

     4.2 มีความถูกตองทันสมัย 

     4.3 มีความนาสนใจ 

     4.4 เปนสิ่งที่เรียนรูได  

     4.5 สอดคลองกับจุดประสงค 

     4.6 เปนประโยชนแกผูเรียน 

     4.7 สามารถจัดใหผูเรียนเรียนรูได 

    5. การนําหลักสูตรไปใชมีสวนเกี่ยวของในการนําหลักสูตรไปใช คือ  

     5.1 ผูบริหารโรงเรียน  

     5.2 ครูผูสอน  

     5.3 ศึกษานิเทศก  

     5.4 ผูปกครองและชุมชน 

    6. การประเมินหลักสูตรชวงระยะเวลาของการประเมินหลักสูตรคือ  

     6.1 ประเมินกอนนําหลักสูตรไปใช 

     6.2 ประเมินระหวางดําเนินการใชหลักสูตร 

     6.3 ประเมินหลังการใชหลักสูตร  

    7. การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรมีรายละเอียด ดังนี้  

     7.1 การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  

     7.2 การเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล  

     7.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางหรือองคกร  

   พิเชฎษ จับจิตต (2550, หนา 230-241) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมการพัฒนาความเขมแข็งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผานเครือขาย

อินเตอรเน็ตพบวามีขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้  
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    1. การสรางหลักสูตรฝกอบรม  

    2. การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม  

    3. การรวบรวมความคิดเห็นตอองคประกอบของความเขมแข็ง         

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

    4. การประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม  

   สมชาย สังขสี (2550, หนา 138-142) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาดานผูเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีขั้นตอน

ในการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน ไดแก  

    1. การศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับหลักสูตรฝกอบรม 

    2. การสรางโครงสรางหลักสูตรฝกอบรม  

    3. นําหลักสูตรฝกอบรมที่ไดรับการพัฒนาแลวไปทดลองใชกับกลุม

ตัวอยาง  

    4. การประเมินประสิทธิผลและปรับปรุงหลักสูตรชุดฝกอบรม  

   วิชาญ พันธุประเสริฐ (2551, หนา 143-148) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพื่อออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญา

ทองถิ่นมีวิธีดําเนินการ 4 ขั้นตอน ไดแก  

    1. การศึกษาขอมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาหลักสูตร  

    2. การออกแบบและสรางหลักสูตร  

    3. การทดลองใชหลักสูตร  

    4. การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  

   จักรา วงศกาฬสินธุ (2556, หนา 132) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมโดยใชหลักการเจริญสติปฏฐาน 4 ตามแนวทางของหลวงพอเทียน จิตตสุโภ    

เพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  

โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 4 ขั้นตอน คือ  

    1. ศึกษาขอมูลพื้นฐาน  

    2. รางหลักสูตร  

    3. ทดลองใชหลักสูตร 

    4. ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
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   จากการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับ

ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ผูวจิัยไดนํามาสังเคราะหและสรุป ดังตาราง 13  

ตาราง 13 สังเคราะหขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร จากการวิเคราะหผลงานนักการศึกษา 

 

                     นักการศึกษา 

 

ขั้นตอนการพัฒนา 

หลักสูตร 
1. 

Ta
ba

 (1
96

2)
 

2.
 S

ay
lor

 (1
97

4)
 

3.
 S

kil
lbe

ck
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98
4)

 

4.
 ส

งัด
 อ

ุทร
าน

ันท
 (2

53
2)

 

5.
 ธ

ําร
ง 

บัว
ศร

ี (2
54

2)
 

6.
 ว

ิชัย
 ว

งษ
ให

ญ
 (2

55
1) 

7.
 ป

ระ
ยูร

 บ
ุญ

ใช
 (2

54
8)

 

8.
 ส

มช
าย

 ส
ังข

สี 
(2

55
0)

 

9.
 ว

ิชา
ญ

 พ
ันธ

ปร
ะเ

สร
ิฐ 

(2
55

1) 

10
 จ

ักร
า 

วง
ศก

าฬ
สิน

ธุ 
(2

55
6)

 

คว
าม

ถี ่

รอ
ยล

ะ 

ศึกษาวิเคราะหความตองการ/

สถานะการณ 
√  √ √   √ √ √ √ 8 80 

กําหนดจุดมุงหมาย √ √  √   √    4 40 

กําหนดวัตถุประสงค   √        1 10 

เลือกเนื้อหาสาระ √   √   √    3 30 

จัดรวบรวมเนื้อหา √   √       2 20 

คัดเลือกประสบการณการการเรียนรู √   √   √    3 30 

กําหนดสิ่งที่จะประเมิน √          1 10 

การออกแบบหลักสูตร  √         3 30 

การนําหลักสูตรไปใช/ทดลองใช  √ √        8 80 

การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 10 

ออกแบบการเรียนการสอน   √        1 10 

สรางหรือรางหลักสูตร   √ √  √ √ √ √ √ 6 60 

 

   จากการสังเคราะหขัน้ตอนการพัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษาใน

ตาราง 13 ผูวิจัยไดเลือกองคประกอบของหลักสูตรที่มีความถี่รอยละ 50 ขึ้นไป ได 4 ขั้น 

ไดแก 1) ขั้นศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  

2) ขั้นสรางหลักสูตรฝกอบรม 3) ขั้นทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมและ 4) ขั้นปรับปรุง

หลักสูตรฝกอบรมแตบางขั้นตอนก็มคีวามหมายคลายคลึงกันผูวิจัยจึงรวมเขาดวยกันทําให

มีความถี่ตามเกณฑที่กําหนดกลาวคือรวมการกําหนดจุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

โดยตั้งชื่อวาการกําหนดวัตถุประสงคนอกจากนี้รวมการเลือกเนื้อหาสาระและการจัด

รวบรวมเนื้อหาโดยตั้งชื่อวาการเลือกและรวบรวมเนื้อหาสาระดังนั้นขั้นตอน 
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การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ในโรงเรียนขนาดเล็ก

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จึงมี 6 ขั้นตอน  

1) ขั้นวิเคราะหความตองการในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 2) ขั้นกําหนดวัตถุประสงค

ของหลักสูตรฝกอบรม 3) คัดเลือกและรวบรวมเนื้อหาละศูนยฝกอบรม  

4) ขั้นสรางหลักสูตรฝกอบรม 5) ขั้นทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมและ 6) ขั้นประเมินผล

และปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม 

3. การฝกอบรม 

 การฝกอบรมเปนกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพอกีวิธีหนึ่ง  

ดังนั้น ผูตองการดําเนินการฝกอบรมจึงควรศึกษาความเขาใจเกี่ยวกับการฝกอบรม 

อันจะทําใหมีการดําเนินการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยศึกษาแนวเกี่ยวกับ 

การอบรม ดังนี้ 

  3.1 ความหมายและความสําคัญของการฝกอบรม 

   ความหมายของการฝกอบรม 

   มีผูใหความหมายของการอบรมตามแนวคิดและมุมมองของ 

ผูใหความหมาย ดังนี้ 

    สมคิด บางโม (2551, หนา 13) กลาววาการฝกอบรม หมายถึง 

กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเฉพาะดานของบุคคล กระบวนการที่จัดขึ้น

อยางมรีะบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคคลโดยมุงเพิ่มพูนความรู ทักษะ และ

ทัศนคติอันจะนําไปสูการยกมาตรฐานการทํางานใหสูงขึ้น ทําใหบุคคลมีความเจริญ 

กาวหนาในหนาที่การงานและองคการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  

    ชูชัย สมิทธิไกร (2554, หนา 5) กลาววาการฝกอบรม คือ 

กระบวนการเรียนรูอยางมีระบบเพื่อสรางหรือเพิ่มพูนความรู ทักษะ ความสามารถ และ

เจตคติของบุคลากรอันจะชวยปรับปรุงใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งจะนําไปสู

การพัฒนาและเพิ่มผลผลติ ทําใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 

    วรวรรธน ศรียาภัย (2554, หนา 11) กลาววา การฝกอบรม หมายถึง 

กระบวนการหนึ่งๆ ที่องคกรจัดขึ้นมาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ความสามารถ 

ในการทํางาน ประสบการณแกบุคลากร เปนการเพิ่มสมรรถภาพในการทํางาน 

เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมใหมีลักษณะอันพึงประสงคขององคกร 
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    Milkovinch & Boudreau (1991, p. 407) ไดใหคํานิยามของ 

การฝกอบรมไว ดังนี้ การฝกอบรม คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู      

ที่เปนระบบรวมถึงการจูงใจพนักงานที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อที่จะปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น   

และมีคุณลักษณะตามที่ตองการใชงาน 

    โกลดสไตน (Goldstein, 1993) กลาววา การฝกอบรม คือ 

กระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ เพื่อสรางหรือเพิ่มพูนความรู (knowledge) 

ทักษะ (skill) ความสามารถ (ability) และเจตคติ (attitude) ของบุคลากร อันจะชวย

ปรับปรุงใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

    Beebe, Mottet และ Roach (2005, p. 5) ไดใหความหมายของ 

การฝกอบรมวา หมายถึง กระบวนการที่จะพัฒนาทักษะ เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงาน  

หรือภารกิจที่จะตองกระทําไดอยางด ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

   สรุปไดวา หลักสูตรการฝกอบรม หมายถึง กระบวนการเรียนรูที่เพิ่มพูน

ความรู ทักษะ ความสามารถ และเจตคติ ทําใหบุคคลมีความรูความเชี่ยวชาญ และ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   ความสําคัญของการฝกอบรม 

   ทุกหนวยงานตองการบุคลากรที่กระตือรอืรนทํางานดีมีคุณภาพซึ่งคนที่

จะมคีุณสมบัติเชนนีไ้ดจะตองผานการสะสมประสบการณหรือผานการฝกอบรม 

ในรูปแบบตางๆ  

    สมคิด บางโม (2551, หนา 15) กลาววาความสําคัญของ 

การฝกอบรมมี ดังนี้ 

     1. การฝกอบรมเปนกรรมวิธีชวยปองกันปญหา ตามปกติเมื่อรับ

บุคลากรใหมจําเปนตองฝกอบรมใหรูวิธีทํางานขององคการแมจะมีประสบการณจาก 

ที่อื่นมาแลวก็ตาม เพราะสภาพการทํางานของแตละแหงยอมแตกตางกัน 

     2. การฝกอบรมเปนกรรมวิธีชวยแกปญหาเมื่อบุคลากรทํางานมา

เปนเวลานานจะทําใหเฉื่อยชา เบื่อหนาย ไมกระตือรือรน การฝกอบรมจะชวยกระตุนให

การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น    

     3. การฝกอบรมเปนการเสริมสรางวิทยาการที่ทันสมัยใหแก

บุคลากรในปจจุบันวิทยาการเจริญกาวหนาไปรวดเร็วมากการฝกอบรมจึงมีบทบาทเขามา

ชวยเหลือใหมีความรูทันสมัยอยูเสมอ 
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     4. การฝกอบรมชวยใหองคการเขมแข็ง เจริญเติบโต และชวยให

พนักงานมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น เพราะในปจจุบันมีสภาพการแขงขันระหวาง

องคการรุนแรงมาก 

     5. การฝกอบรมเปนกรรมวิธีที่ชวยใหบุคลากรไดเรียนรูเพิ่มเติม 

โดยไมตองเสียเวลาการทํางานปกติมากจนเกินไป เนื่องจากการจัดการอบรม 

เปนการจัดในชวงเวลาที่สั้นอาจจัดนอกเวลาการทํางานตามปกติหรือในวันหยุดสุดสัปดาห 

   สรุปไดวา การฝกอบรมมีความสําคัญตอทุกหนวยงาน เพราะชวย

สงเสริมการพัฒนาบุคลากรชวยใหองคการเขมแข็ง เสริมสรางวิทยาการที่ทันสมัยใหแก

บุคลากรทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพชวยปองกันและแกไขปญหาตางๆ  

ที่เกิดขึ้นในองคการ  

  3.2 ขั้นตอนในการฝกอบรม   

   สมคิด บางโม (2551, หนา 19-21) และ ชูชัย สมิทธิไกร (2554, หนา 

29-34) ใหความเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนในการฝกอบรมดังนี ้

    ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหความตองการ หรือการหาความจําเปน 

ในการฝกอบรม การวิเคราะหความตองการ หรือการหาความจําเปนในการฝกอบรมเปน

ขั้นตอนแรกของการจัดการฝกอบรมกอนที่จะมีการสรางหลักสูตรฝกอบรม เพราะ 

การวิเคราะหดังกลาวจะชวยใหทราบขอมูลที่จําเปนสําหรับการออกแบบและพัฒนา

โครงการฝกอบรม เพื่อใหการฝกอบรมสอดคลองกับความตองการและปญหาขององคการ 

และเกิดประโยชนสูงสุด เมื่อทราบความตองการในการฝกอบรมแลวจึงเตรียมการใน

ขั้นตอนตอไป 

    ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม วัตถุประสงค

ของการฝกอบรมไดจากการวิเคราะหความตองการ หรือความจําเปนในขั้นตอนแรก  

เปนเสมือนเข็มทิศสําหรับการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรตอไป และยังเปนสิ่งกําหนด

แนวทางการประเมินผลอีกดวย วัตถุประสงคของการฝกอบรมที่ดีควรเปนวัตถุประสงค 

เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objective) ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมา และสามารถ

วัดได 

    ขั้นตอนที่ 3 การสรางหลักสูตรการฝกอบรม หลักสูตร 

ในการฝกอบรมยอมแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม ในการสราง

หลักสูตรฝกอบรมนั้น ควรตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
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หัวหนาพนักงาน และผูที่เกี่ยวของโดยตรง รวมกันรางหลักสูตร กอนที่จะพัฒนาใหเปน

หลักสูตรที่สมบูรณตอไป 

    ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบโครงการฝกอบรม การออกแบบ 

โครงการฝกอบรมนับวามีความละเอียดออน ตองอาศัยการพิจารณาไตรตรองอยาง

รอบคอบ ผูดําเนินการฝกอบรมหรือวทิยากรจะตองรูวาจะดําเนินการฝกอบรมแบบใด 

จึงจะชวยใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรู และพัฒนาตามวัตถุประสงคที่วางไว   

การออกแบบโครงการฝกอบรมจึงจําเปนตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ มากมาย ไมวาจะเปน 

เนื้อหา หัวขอวิชา เทคนิค วิธีการฝกอบรม การเลือกสื่อ การสรางเกณฑการวัดและ

ประเมินผล วัยของผูเขาอบรม และเวลาสําหรับการฝกอบรม เปนตน 

    ขั้นตอนที่ 5 การดําเนินการฝกอบรม 

    การดําเนินการฝกอบรมจะตองบริหารโครงการเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

     5.1 ระยะเตรียมการ คือ การเตรียมการกอนฝกอบรม เชน  

การจัดทําหลักสูตรฝกอบรม การประสานงานกับวิทยากร การเตรียมสื่อ เตรียมสถานที่ให

พรอม เปนตน 

     5.2 ระยะฝกอบรม คือตั้งแตวันแรกของการฝกอบรมจนถึง 

วันสิ้นสุดการฝกอบรม ในระหวางนี้อาจมีปญหาและอุปสรรคตางๆ เกิดขึ้นได ดังนั้น 

จึงควรมีการตระเตรียมการแกไขปญหาเฉพาะหนาไวดวย 

     5.3 ระยะหลังการฝกอบรม จะตองมีการประเมินผล  

การสงหนังสือขอบคุณ และการจัดทํารายงานโครงการฝกอบรม เปนตน  

    ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการฝกอบรม การประเมินผล 

การฝกอบรมสามารถจัดทําเปน 2 แนวทาง คือ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเขารับ 

การฝกอบรม ซึ่งจะประเมินทันทีเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม และติดตามประเมินผลดาน 

ความพึงพอใจ และผลงานของผูเขารับการฝกอบรม ดวยการติดตามประเมินผล 

เปนระยะๆ ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับเปาหมาย และความสําคัญของการฝกอบรมนั้นๆ  

   สรุปไดวา ขัน้ตอนในการฝกอบรมโดยทั่วๆ ไป มี 6 ขั้นตอน ไดแก  

1) การวิเคราะหความตองการหรอืการหาความจําเปนในการฝกอบรม 2) การกําหนด

วัตถุประสงคของการฝกอบรม 3) การสรางหลักสูตรการฝกอบรม 4) การออกแบบ

โครงการฝกอบรม 5) การดําเนินการฝกอบรม และ 6) การประเมินผลการฝกอบรม 
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  3.3 ลักษณะของหลักสูตรฝกอบรมที่ด ี

   สมชาย สังขสี (2550, หนา 115-116) กลาวถึงลักษณะของการฝกอบรม

ที่ดีไว ดังนี ้

    1. เปนกระบวนการเรียนการสอนแบบ 2 ทาง (Two Process) คือ

ผูเรียนและผูสอนตองเรียนรูซึ่งกันและกันจึงจะทําใหการเรียนรูมีผลในทางปฏิบัติ 

    2. การอบรมที่ไดผลตองกระทํากับกลุมเปาหมายที่ตองการเรียนรู 

เรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางแทจริงดังนั้นจึงตองหาขอมูลของผูเขารับการอบรมเสียกอน 

    3. จํานวนผูเขารับการอบรมตองมีจํานวนพอเหมาะกับสถานที่วัสดุ

อุปกรณที่มีอยูจํานวนที่นอยเกินไปจะทําใหไมคุมคากับการลงทุน สวนจํานวนที่มากเกินไป

การอบรมมักไมไดผลในการปฏิบัต ิ

    4. หลักสูตรอบรมตองมีความกระชับเฉพาะเรื่องมีเนือ้หาที่จําเปน 

ตอการเรียนรูสามารถนําไปปฏิบัติจริงได  

    5. วิทยากรที่ใหความรูในการอบรมตองมีความรูความชํานาญและมี

ประสบการณอยางแทจริงมีความสามารถในการสื่อสารและถายทอดความรูและเขาใจใน

จิตวิทยาการเรียนรูของกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี มีเทคนิคและวิธีการที่ทําใหผูเขารับ

การอบรมเขาใจชัดเจนกระตือรือรนและใหความสนใจ 

    6. มีบรรยากาศและการจูงใจที่จะสงเสริมใหเกิดการเรียนรู  

ความรวมมือในกิจกรรมการอบรมการจูงใจใหผูเขารับการอบรมมีความตื่นตัว 

กระตอืรือรน อยากเรียนรู 

    7. สถานที่และเทคโนโลยีทางการศึกษาตลอดจนสภาพแวดลอม 

ที่เหมาะสมเชนแสงสวางอุณหภูมิการจัดที่นั่งสื่อ อุปกรณเสียงรบกวนถาสามารถจัดให

เอื้ออํานวยตอการเรียนรูจะสงเสริมใหการอบรมบรรลุผลตามจุดประสงค 

    8. ปจจัยอื่นๆ ตองมีความพรอมเชนทรัพยากรงบประมาณ 

การประสานงานเวลาเปนตน 

    9. มีการติดตามประเมินผลการอบรมเสมอเพื่อเรียนรูและสามารถ

ปรับปรุงขอบกพรองของหลักสูตรอบรมได 

    10. ผูบริหารองคกรจะตองมีความรูและทักษะในการพัฒนาและ

จัดการโครงการอบรมเพื่อใหบรรยากาศภายในองคกรมีลักษณะสงเสริมและสนับสนุน

ยอมรับและเห็นความสําคัญของการอบรม 
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   สรุปไดวา หลักสูตรการอบรมที่ดีควรเปนหลักสูตรที่สามารถพัฒนาให 

ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ ความสามารถ มีทักษะและมีทัศนคติที่ดีสามารถ

นําไปประยุกตใชไดจริง 

  3.4 เทคนิค วิธีการฝกอบรม 

  เทคนิคการฝกอบรมเปนเสมือนเครื่องมือไปสูความสําเร็จตามจุดมุงหมาย

ที่ตั้งไว ทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดกระบวนการเรียนรูที่นํามาสูการเปลี่ยนแปลง 

ดานความรู ความเขาใจ มีทัศนคติที่ถูกตองมทีักษะเกิดความชํานาญในเรื่อง 

ที่ฝกอบรม จนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค 

   ประเภทของเทคนิคการฝกอบรม 

    สมคิด บางโม (2551, หนา 85-94) ไดแบงประเภทของเทคนิค 

การฝกอบรมออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก การฝกอบรมโดยใชวิทยากรเปนศูนยกลาง 

การเรียนรู และการฝกอบรมโดยใชผูเขารับการฝกอบรมเปนศูนยกลางการเรียนรู ดังนี้ 

     1. เทคนิคการฝกอบรมโดยใชวิทยากรเปนศูนยกลางการเรียนรู  

ผูวิจัยขอนําเสนอเฉพาะเทคนิคที่ใชในการฝกอบรมม ีดังตอไปนี ้

      1.1 การบรรยาย (Lecture) เปนการบรรยายตามหัวขอที่ไดรับ 

มอบหมายอาจใชสื่อหรือโสตทัศนูปกรณตางๆ ประกอบการบรรยาย เชน ไมโครโฟน 

รูปภาพ ซีดี ดีวดีี โปรแกรมเพาเวอรพอยท เปนตน และเปดโอกาสใหผูฟงไดซักถามใน

ตอนทาย ขอดีคือไดเนื้อหาวิชาตามหัวขอที่กําหนดครบถวน การเสนอเนื้อหาเปนไป

ตามลําดับ ผูเขารับการอบรมมีโอกาสซักถามไดเนื้อหาวิชามากในเวลาที่จํากัด สามารถใช

กับการฝกอบรมที่มีผูเขารับการฝกอบรมเปนจํานวนมาก ถาวิทยากรเตรียมการมาดี และมี

สื่อประกอบจะไดรับความสนใจมาก ขอจํากัดคือเปนการสื่อสารทางเดียวผูฟงอาจเบื่อ

หนายวิทยากรตองมีความรูในเนื้อหาวิชาและมีความสามารถในการบรรยายเปนอยางดี 

      1.2 การสาธิต (Demonstration) เปนการแสดงใหผูเขารับ 

การอบรมไดเห็นการปฏิบัติจริงแลวเกิดความเขาใจถึงกรรมวิธี วิธีการ และขั้นตอนของการ

ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามไดหลังจากดูการสาธิตแลวเหมาะสําหรับการฝกทักษะที่เปน

ขั้นตอนและมีการใชเครื่องมือหรืออุปกรณในการปฏิบัติโดยมีการบรรยายประกอบ 

การสาธิตมีขอดี คือ เกิดความรูความเขาใจไดงายและเร็วขึ้นมีความนาเชื่อถือสูงเพิ่มพูน

ทักษะของผูเขารับการฝกอบรมไดดี ไมเบื่อหนาย ไดทดลองปฏิบัติ เปนการนําเสนอความรู

ในรูปแบบที่เปนรูปธรรม ผูเขารับการอบรมไดใชประสาทสัมผัสหลายทางขอจํากัด  
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คือตองใชเวลาในการเตรียมการมากและวิทยากรตองมีความชํานาญจริงๆ มักใชรวมกับ

เทคนิคอื่นๆ เชน การบรรยาย การทดลอง การปฏิบัติ เหมาะสําหรับการฝกอบรมกลุม 

เล็กๆ  

     2. เทคนิคการฝกอบรมโดยใชผูเขารับการฝกอบรมเปนศูนยกลาง 

การเรียนรู มีดังตอไปนี้ 

      2.1 การระดมสมอง (Brainstorming) เปนการประชุมกลุมเล็ก

ไมเกิน 15 คน ซึ่งเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

อยางเสรีโดยไมคํานึงวาความคิดที่เสนอจะถูกหรือผิด ความคิดหรือขอเสนอแนะทุกอยาง

จะถูกจดบันทึกไว แลวจึงวิเคราะหหรอืประเมินคาของความคิดเพื่อนําไปสูขอสรุปในเรื่อง

นั้นๆ เวลาในการแสดงความคิดเห็นไมเกิน 15 นาที และใชเวลาทั้งหมดรวมทั้งสรุปไมควร

เกิน 1 ชั่วโมงครึ่ง หัวขอเรื่องที่นํามาระดมสมองควรเปนเรื่องเดียวขอดีคือผูเขารับ 

การฝกอบรมมีสวนรวมโดยตรงชวยกันคิดชวยกันเสนอ บรรยากาศเปนกันเอง ทําใหเกิด

ความคิดสรางสรรค สามารถแกปญหาที่เผชิญอยูได ขอจํากัด คือ ไดความคิดเห็น 

จํานวนมากแตอาจมีคุณคานอย และตองจํากัดกลุมผูเขารับการฝกอบรมเพื่อใหทุกคน 

ไดรวมแสดงความคิดเห็น 

      2.2 การใชกิจกรรมนันทนาการ (Recreational Activity)  

เปนการใหผูเขารับการฝกอบรมรวมกันทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 

การเลนเกมสั้นๆ การปรบมือเปนจังหวะพรอมกันการรองเพลงประกอบทาทาง เปนตน 

โดยเนนการทํากิจกรรมเปนกลุม เพื่อมุงเปลี่ยนทัศนคติและสรางความสัมพันธตลอดจน

สรางความสนุกสนานระหวางการฝกอบรม ทั้งนี้ ไมควรใชเวลาเกิน 20-40 นาที ขอดีคือผู

เขารับการฝกอบรมมีสวนรวมทุกคน บรรยากาศสนุกสนานรื่นเริง ขอจํากัดคือใชไดกับบาง

หัวขอวิชาเทานั้นสวนใหญจะใชสลับกับการบรรยาย วิทยากรตองมีทักษะในการนํากลุม 

      2.3 การใชฐานกิจกรรม เปนกิจกรรมที่ประยุกตมาจาก

กิจกรรมวอลคแรลลี่ แตไมไดแขงขันกันจริงๆ เพียงแตใชสถานที่ที่กวางขวางพอที่ 

จะจัดฐานกิจกรรมไดหลายๆ ฐานตามที่ตองการ หรือใชหองเรียนในอาคารเปนสถานที่จัด

กิจกรรมแตละฐานก็ได ดําเนินการโดยแบงผูเขารับการฝกอบรมเปนกลุม จัดวิทยากร

ประจําฐานไวฐานละ 1-2 คน กําหนดเวลาในการทํากิจกรรมแตละฐาน จัดกิจกรรมให

ปฏิบัติโดยมุงใหเกิดความรู ทักษะตามความมุงหมายของการฝกอบรมนั้นๆ โดยใหเริ่มทํา

กิจกรรมพรอมกันทุกกลุม แลวหมุนเวียนกันไปจนครบทุกฐาน แลวประเมินและสรุปผล
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การทํากิจกรรม ขอดีคือผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในการทํากิจกรรมทุกคน 

บรรยากาศสนุกสนาน ทาทาย ไมนาเบื่อ เปนการฝกอบรมภาคสนาม ขอจํากัดคือ ตองใช

สถานที่กวางขวางรมรื่น ใชทีมวิทยากรหลายคน และใชเวลาในการเตรียมการมาก 

      2.4 การฝกปฏิบัติ (Practice) เปนกิจกรรมการฝกอบรมทีใ่ห

ประสบการณตรงกับผูเขารับการฝกอบรม โดยการใหลงมือฝกฝนหรอืปฏิบัติจริงหลังจาก

ดูการสาธิต ทดลองหรือบรรยายแลวชวยใหเกิดความรูความเขาใจในทฤษฎี 

จากการฝกปฏิบัติมากขึ้น และเกิดทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ  

   หลักการเลือกเทคนิค/กิจกรรมในการฝกอบรม 

   การเลือกเทคนิค/กิจกรรมที่เหมาะสมในการฝกอบรมชวยใหการ

ฝกอบรมบรรลุวัตถุประสงคและเกิดประโยชนตอผูเขารับการฝกอบรมวิทยากรสามารถ

เลือกใชตามความเหมาะสม ดังนี้ (สมคิด บางโม, 2551, หนา 99-100)  

    1. ความเหมาะสมตองเหมาะสมกับเพศและวัยของผูเขารับการ

ฝกอบรมและเหมาะสมกับสถานที่หาสถานที่ในการฝกอบรมมีจํากัดฉันไมอาจจะจัดใหเปน

อยางอื่นไดนอกจากแบบหองเรียนควรใชเทคนิคฝกอบรมโดยวิทยากรเปนศูนยกลางแตถา

หากสามารถจัดแบงเปนกลุมไดหรือจัดใหทุกคนมองเห็นหนากันไดยอมจะเปนการสะดวก      

ที่จะใชเทคนิคฝกอบรมแบบกลุมเปนศูนยกลาง 

    2. จุดประสงคควรเปนกิจกรรมเด็กเทคนิคที่สงเสริมการเรียนรูทักษะ

และทัศนคติตรงตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม 

    3. เวลาหักระยะเวลาในการฝกอบรมมีนอยควรจะใชเทคนิค 

การฝกอบรมโดยวิทยากรเปนศูนยกลางหากมีระยะเวลามากควรจะใชเทคนิคแบบกลุมเปน

ศูนยกลาง 

    4. ความนาสนใจเปนกิจกรรมหรือเทคนิคที่นาสนใจสนุกสนานและ 

มีสภาพการแขงขัน 

   สรุปไดวา เทคนิคการฝกอบรมแบงเปน 2 ประเภทคือการฝกอบรม 

โดยใชวิทยากรเปนศูนยกลางการเรยีนรูและการฝกอบรมโดยใชผูเขารับการฝกอบรมเปน

ศูนยกลางการเรียนรูเทคนิคการฝกอบรมแตละประเภทตางก็มีจุดเดนจุดดอยผูจัดการ

ฝกอบรมโดยวิทยากรควรเลือกใชใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายของการฝกอบรมและตอง

คํานึงถึงวันเวลาสถานที่วัสดุอุปกรณจํานวนและวัยของผูเขารับการฝกอบรมอีกดวย 
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   รูปแบบการประเมินผลการฝกอบรม 

   รูปแบบการประเมินการฝกอบรม เปนกรอบหรือแนวความคิดสําคัญ        

ที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการหรอืรายการประเมินซึ่งมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับขอตกลง

เบื้องตนซึ่งนักวิชาการทางดานการประเมินไดเสนอกรอบความคิดใหนักประเมินไดเลือกใช

มีอยูหลายรูปแบบผูวิจัยไดเลือกนํามาเสนอ 2 รูปแบบที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี ้คือ รูปแบบ

การประเมินของ Tylor และรูปแบบการประเมินของ Kirkpatrick  

    รูปแบบที่ 1 รูปแบบการประเมินผลการฝกอบรมของ Tylor 

     Tylor (อางถึงใน ใจทิพย เชื้อรัตนพังษ, 2539, หนา 209-212)      

เปนผูนําที่สําคัญในการประเมินโครงการกลาววาการประเมินผลการฝกอบรมเปน 

การเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไวโดยมี 

ความเชื่อวาจุดมุงหมายที่ตั้งไวอยางชัดเจนรัดกุมและจําเพาะเจาะจงแลวจะเปนแนวทาง

ชวยในการประเมินไดเปนอยางดีในภายหลังเขาไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโดย

เสนอเปนกรอบความคิดครั้งแรกในป ค.ศ. 1943 โดยเนนการกําหนดวัตถุประสงคของ

โครงการใหอยูในรูปของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและประเมินความสําเร็จของ

วัตถุประสงคเหลานั้นแนวคิดลักษณะนี้เรียกวาแบบจําลองที่ยึดความสําเร็จของ

จุดมุงหมายเปนหลัก Tylor มีความเห็นวาจุดมุงหมายของการประเมินเพื่อตัดสินวา

จุดมุงหมายของการศึกษาที่ตั้งไวในรูปของจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมนั้นประสบผลสําเร็จ

หรือไมมสีวนใดบางที่ตองปรับปรุงแกไขและถือวาการประเมินโครงการเปนสวนหนึ่งของ

การเรียนการสอนลําดับขั้นของการประเมินการเรียนการสอนมีดังนี้กําหนดจุดมุงหมาย 

เชิงพฤติกรรมดวยขอความที่ชัดเจนเฉพาะเจาะจงกําหนดเนื้อหาและประสบการณทาง 

การศึกษาที่ตองการใหบรรลุตามความมุงหมายที่ตั้งไวเลือกวิธีการเรียนการสอนที่

เหมาะสมและจบบทเรียนจึงประเมินผลโครงการโดยการทดสอบผลสัมฤทธิ 

     ตัวอยางการประยุกตใชแนวความคิดของ Tylor ในการประเมินผล

โครงการฝกอบรมควรดําเนินการ ดังนี้  

      1. กําหนดจุดมุงหมายที่แทจริงของโครงการทางการศึกษา

ไดแกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเขียนในรูปของจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

      2. จัดเนื้อหาในการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงค 

      3. ทําการทดสอบโรงเรียนกอนทําการเรียนการสอน 

      4. เลือกวิธีสอนใหเหมาะสม 
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      5. ทําการทดสอบผูเรียนเมื่อจบการเรียนการสอนแลว 

      6. ประเมินประสิทธิภาพของโครงการดวยการเปรียบเทียบ

คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญหรือไมและมีนักเรียนรอยละ

เทาไหรที่ผานเกณฑ 

      7. นําผลของการเปรียบเทียบมาศึกษาจุดบกพรอง 

ในการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงแกไขตอไป 

     จากแนวความคิดในการประเมินของ Tylor ตามที่เสนอแนวนี้เปน

การประเมินในระยะสุดทายของการใชหลักสูตรโดยมุงประเมินเกี่ยวกับสัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตรที่วางไวเปนหลัก เปนไปตามวัตถุประสงคก็แปลความหมายวา

หลักสูตรประสบความสําเร็จแตถาไดหมดในทางตรงขามก็แปลวาหลักสูตรนั้นลมเหลว

นับวาเปนการประเมินที่คอนขางแคบเพราะไมไดใหความสนใจในตัวแปรอื่นเลยเชน

คุณภาพของนักเรียนวิธีสอนของครูวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชในการเรียนการสอน เปนตน 

    รูปแบบที่ 2 รูปแบบการประเมินผลการฝกอบรมของ Kirkpatrick 

     Kirkpatrick (อางถึงใน ชัญญาภัค วงศบา และกิ่งกาญจน  

จงใจหาญ, 2555, หนา 29-30) เพลงมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ไดเสนอ

แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรมและการประเมินผลการฝกอบรมวา “การฝกอบรมนั้นเปน

การชวยเหลือบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพในการฝกอบรมนั้นๆ                 

ควรจะจัดใหมีการประเมินผลการฝกอบรมซึ่งถือเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยใหรูวาการจัด

โปรแกรมการฝกอบรมมีประสิทธิผลเพียงใด” Kirkpatrick ไดเสนอแนวคิดทางการ

ประเมินผลโครงการฝกอบรมใน 4 ลักษณะ คือ 

      1. ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation)  

เปนการตรวจสอบความรูสึกหรือความพอใจของผูเขารับฟงอบรม  

      2. ประเมินผลการเรียนรูเปนการตรวจสอบผลการเรียนรูโดย

ควรตรวจสอบใหครอบคลุมทั้งดานความรู (Learning Evaluation) ทักษะ (Skills) และ 

เจตคติ (Attitude) 

      3. ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม (Behavior 

Evaluation) เปนการตรวจสอบวาผูผานการอบรมไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนไปตามความ

คาดหวังของโครงการหรอืไม  
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      4. ประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอหนวยงาน (Results Evaluation) 

เปนการตรวจสอบผลจากการอบรมและเกิดผลดีตอองคกรหรือเกิดผลกระทบตอองคกร

ในลักษณะใดบางคุณภาพขององคกรดีขึน้หรือมีคุณภาพมากขึ้นหรือไม  

     รายละเอียดแนวทางการดําเนินการประเมินแตละรายการเปนดังนี้ 

      1. ขั้นประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง 

      การประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะใหรูวาผูที่เขารับ 

การฝกอบรมนั้นมีความรูสึกอยางไรตอการฝกอบรมเชนผูเดียวเขารวมการรวมพอใจตอสิ่ง

ที่ไดรับจากการฝกอบรมมากนอยเพียงใดการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนั้นเราก็ตองการ

ไดรับขอมูลที่เปนปฏิกิริยาตอบสนองของผูเขารับการฝกอบรมที่มีความหมายและ 

ความจริงขอมูลเหลานี้จะเปนตัวบงชีป้ระสิทธิผลของการฝกอบรมอันดับแรก Kirkpatrick 

กลาววามีอยูบอยครั้งที่ผูบริหารตัดสินใจใหลมเลิกโปรแกรมฝกอบรมนั้นเสียหรือไมก็

ตัดสินใจใหดําเนินการฝกอบรมนั้นตอไปโดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการประเมินปฏิกิริยา

ตอบสนองเปนพื้นฐานวิธีการที่จะชวยใหคุณไดรับขอมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองที่มี

ความหมายและตรงตามความจริงจากผูเขารับการฝกอบรมไดแก  

       1.1 กําหนดใหแนนอนชัดเจนลงไปวาตองการไดรับขอมูล

อะไรเชนปฏิกิริยาตอบสนองของเนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรมวิทยากรสถานที่และเวลาที่

ใชในการฝกอบรมเปนตน 

       1.2 ความรูปแบบของเครื่องมือหรือแบบสอบถามเพื่อที่จะ

ใชเก็บขอมูล 

       1.3 ขอคําถามที่ใชควรเปนชนิดที่เมื่อไดรับคําตอบและ

สามารถนํามาแปลงเปนตัวเลข 7 แจงความถี่ไดวิเคราะหในเชิงปริมาณไดไมควรใชคําถาม

ประเภทปลายเปด 

       1.4 กระตุนใหผูเขารับการฝกอบรมไดเขียนแสดงความ

คิดเห็นขอเสนอแนะเพิ่มเติมในขอคําถามตางๆ 

       1.5 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง

ผานแบบสอบถามตามความเปนจริงไมควรใหผูเขารับการฝกอบรมเขียนชื่อตนเองลงไปใน

แบบสอบถามในการแจกแจงแบบสอบถามเพือ่ประเมินปฏิกิริยาตอบสนองผูประเมินตอง

แนใจวาไดใหเวลาผูเขารับการฝกอบรมอยางเพียงพอที่จะใหคําตอบทุกขอและควรแจก
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กอนผูเขารับการฝกอบรมจะออกไปจากหองไมสิ้นสุดการอบรมเพลิงหลีกเลี่ยงการปลอย

ใหผูเขารับการฝกอบรมเอาแบบสอบถามติดตัวออกไปและสงคืนกลับมาในภายหลัง  

      2. ประเมินการเรียนรู (Learning) 

      การประเมินผลในชั้นครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะชวยใหรูวาผูเขา

รับการฝกอบรมไดรับรูทักษะและมีเจตคติอะไรบางที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งนี้เพราะ

ทักษะและเจตคติลวนแตเปนองคประกอบพื้นฐานสําคัญที่จะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการทํางานของผูเขารับการฝกอบรมในโอกาสตอไป Kirkpatrick ขอเสนอแนะ

สําหรับการทํางานในขั้นนี้ ดังนี้ 

       2.1 ตองมีความรูทักษะและเจตคติของผูเขารับ 

การฝกอบรมทั้งกอนและหลังการฝกอบรม 

       2.2 การวิเคราะหทั้งคะแนนรายขอและคะแนนรวม 

โดยเปรียบเทียบกันระหวางกอนและหลังการฝกอบรม 

       2.3 ถาเปนไปไดควรใชกลุมควบคุมซึ่งเปนกลุมของผูที่ไมได       

รับการฝกอบรมและเปรียบเทียบคะแนนความรูทักษะและเจตคติของกลุมควบคุมกับกลุม

ทดลองซึ่งเปนกลุมของผูเขารับการฝกอบรมวาแตกตางกันหรือไมอยางไร 

      สําหรับเครื่องมือที่ใชวัดความรูทักษะและเจตคติ Kirkpatrick 

ไดกลาววามี 2 วิธี คือ  

       วิธีที่ 1 ใชแบบทดสอบความรูทักษะและเจตคติเปนแบบ

สอบวัดมาตรฐานผูประเมินควรสั่งซื้อในเรื่องใชเฉพาะแบบสอบวัดความรูทักษะและเจตคติ

ที่ตรงกับโปรแกรมการฝกอบรม 

       วิธีที่ 2 สรางแบบสอบสวนเองซึ่งแบบสอบวัดความรูทักษะ

และเจตคติที่สรางขึ้นเองมีหลายรูปแบบ เชน แบบปรนัยเลือกตอบแบบ “ถูก” หรือ “ผิด” 

แบบ “เห็นดวย” หรือ “ไมเห็นดวย” ซึ่งอาจเปนมาตราสวนประมาณคา 4 หรือ 5 หรือ 6 

สเกลแบบเลือกคําตอบที่เห็นวาถูกตองที่สุดแบบเติมคํา/ขอความลงในชองวางโดยผูสราง

อาจเลือกสรางอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได  

      3. ขั้นประเมนิพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม 

(Behavior) 
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      การประเมินผลในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหรูวาเมื่อไดรับ 

การฝกอบรมไปแลวผูเขารับการฝกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานไป 

ในทิศทางที่พึงประสงคหรือไมการประเมินผลในครั้งนี้นับวายากและใชเวลามากกวา 

การประเมินผลใน 2 ครั้งแรกเพราะตองออกไปติดตามการประเมินผลในสถานที่ทํางาน

จริงของผูเขารับการอบรมซึ่งจะมคีําถามในเวลาขอที่ผูประเมินจะตองตอบใหไดเสียกอน

เชนควรจะออกไปประเมินอยางไร (1 เดือนหรือ 3 เดือนหรือครึ่งป 1 ปภายหลัง 

การฝกอบรม) จะเก็บขอมูลจากใครถึงจะเชื่อถือไดมากที่สุด  

     Kirkpatrick เห็นวาการประเมินผลในขั้นนี้มีสิ่งที่ควรคํานึง คือ 

ควรจะวัดพฤติกรรมการทํางานของผูเขารับการฝกอบรมทั้งกอนและหลังการฝกอบรม

ระยะเวลาระหวางการฝกอบรมกับการประเมินผลหลังการฝกอบรมนั้นควรจะใหหางกัน

พอสมควรเพื่อใหแนใจวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานไดเกิดขึ้นจริงๆ ทางที่ดี

ควรจะประเมินหลายๆ ครั้งเปนระยะระยะเชนประเมินทุก 3 เดือนเปนตนและควรเก็บ

ขอมูลจากหลายๆ แหลง เชน จากผูบังคับบัญชาจากเพื่อนรวมงานและจากกลุมผูผาน 

การฝกอบรมแลวการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานตามขอที่เสนอมานั้นจะนําไปใช

จริงๆ ตองใชเวลาและอาศัยความชํานาญของผูประเมินเปนอยางมากเขาจึงไดเสนอใหทํา

กับโปรแกรมฝกขนาดใหญและกับโปรแกรมที่จําเปนตองจัดหลายๆ ครั้งตอไปในอนาคต

เทานั้นสวนการฝกโปรแกรมการฝกอบรมขนาดเล็กทั่วไปเขาไดเสนอใหใชวิธีการงายๆ ดังนี้ 

      ขั้นที่ 1 กําหนดพฤติกรรมที่คาดหวังที่จะใหเกิด 

การเปลี่ยนแปลง 

      ขั้นที่ 2 เตรียมคําถามที่จะใชสําหรับการสัมภาษณ 

      ขั้นที่ 3 ทําการสัมภาษณบุคคลหลายๆ กลุมภายหลัง 

การฝกอบรมสักระยะหนึ่งเพื่อใหรูวาพฤติกรรมที่คาดหวังเอาไวเรานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง

จริงๆ หรือไม 

      ขั้นที่ 4 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณควรจะนํามาแปลงเปน

ตัวเลขทําการวิเคราะหในเชิงปริมาณ  

      4. ขั้นประเมินผลที่เกิดขึ้นตอหนวยงาน (Result) 
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    การประเมินผลในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหรูวาในที่สุดแลวการ

ฝกอบรมไดกอใหเกิดผลดีตอหนวยงานอยางไรบางซึ่งนับเปนการประเมินผลที่ยาวที่สุด

เพราะในความเปนจริงนั้นมีตอแบงคอื่นๆ อีกหลายอยางนอกเหนือจากการฝกอบรมที่มี

ผลกระทบตอหนวยงานและตัวแปรเหลานั้นจะไมสรุปไดยากวาเปนผลมาจากโปรแกรมการ

ฝกอบรมหรือไม Kirkpatrick ไดใหขอเสนอแนะในการประเมินผลในขั้นม ีไวดังนี้  

     4.1 ควรจะจัดสภาวการณเงื่อนไขตางๆ ของการฝกอบรมเอาไว 

แลวนําไปเปรียบเทียบกับสภาวการณหลังการฝกอบรมโดยใชขอมูลที่สังเกตหรือสอบวัดได  

     4.2 พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอื่นๆ ซึ่งคาดวานาจะมีอิทธิพล

ตอการเปลี่ยนแปลงในผลที่ตองการใหเกิดแกหนวยงานวิธีหนึ่งที่พอจะทําไดคือการใช 

กลุมควบคุมกับกลุมตัวอยาง  

    จากรูปแบบการประเมินผลการฝกอบรมของนักประเมินทั้งสองคน

สรุปไดวารูปแบบการประเมินของ Tylor นั้นยึดจุดมุงหมายของโครงการฝกอบรมเปนหลัก          

สวนรูปแบบการประเมินของ Kirkpatrick แบงเปน 4 ระดับ เรียงจากงายไปยาก ไดแกระดับ

ที่ 1 การประเมินผลปฏิกิริยา เปนการวัดความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมโดยดูวา    

มีปฏิกิริยาอยางไรกับการฝกอบรมนั้นๆ มักทําเปนแบบสอบถามหลังการอบรมโดย

สอบถามถึงเนื้อหาหลักสูตรวิทยากรและการอํานวยความสะดวกตางๆ ระดับที่ 2  

การประเมินผลการเรียนรูเปนการวัดความรูทักษะและทัศนคติของผูเขารบัการอบรม 

โดยการทดสอบที่เปนทางการและไมเปนทางการ รวมทั้งการวัดผลเปนกลุมและ 

การประเมินตนเอง มักทําเปนแบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม ระดับที่ 3  

การประเมินผลพฤติกรรม เปนการวัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังการฝกอบรม  

โดยเปนการติดตามผลความคาดหวังทางพฤติกรรม โดยอาจกําหนดเปนชวงเวลา  

จํานวนครั้งที่จะประเมินและวิธีการประเมินเปนกรณีไป ระดับที่ 4 การวัดผลลัพธ  

เปนการวัดผลสําเร็จของกิจกรรมพัฒนาและฝกอบรมในขั้นตอนสุดทาย โดยเปรียบเทียบ

ผลลัพธหรือความคุมคาในการลงทุนวาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด  

ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 ผูวิจัยไดประยุกตใชรูปแบบ

การประเมินผลการฝกอบรมของ Kirkpatrick ในระดับที่ 1 การประเมินผลปฏิกิริยา  
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ระดับที่ 2 การประเมินผลการเรียนรูเปนแนวทางในการประเมิน โดยใชแบบทดสอบวัดกอน

และหลังการฝกอบรมประเมินทักษะการปฏิบัติงานขณะฝกอบรม ประเมินพฤติกรรมขณะ

ฝกอบรม และสอบถามความพึงพอใจหลังการฝกอบรม 

  การสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (แบบทดสอบความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก) 

  การสรางแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก ผูวจิัยศึกษาวิธีการสรางตามหลักของนักการศึกษา  

2 ทาน ดังนี้ 

   วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2551, หนา 213-214) กลาวถึงการสรางแบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังตอไปนี ้ 

    1. วิเคราะหจุดประสงคเนือ้หาวิชาโดยใชวิเคราะหดูวามีหัวขอเนื้อหา

ใดบางที่ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและแตละหัวขอเหลานั้นตองการใหผูเรยีนเกิด

พฤติกรรมอะไร 

    2. กําหนดพฤติกรรมยอยที่จะออกขอสอบ 

    3. กําหนดรูปแบบของคําถามและศึกษาวิธีการเขียนขอสอบ 

    4. ลงมือเขียนขอสอบตามจุดประสงคที่ไดกําหนดไว 

    5. นําขอสอบที่ไดเขียนไวในขั้นที่ 4 มาพิจารณาทบทวน โดยพิจารณา

ในเรื่องความถูกตองตามหลักวิชา ความชัดเจนของภาษา  

    6. ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  

    7. ทดลองใช วิเคราะหขอมูล และปรับปรุง  

    8. พิมพแบบทดสอบฉบับจริง  

   บุญชม ศรีสะอาด (2553, หนา 59-63) กลาวถึงการสรางแบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอิงเกณฑ ดังนี้  

    1. วิเคราะหจุดประสงค เนื้อหา ขั้นแรกจะตองทําการวิเคราะหดูวา   

มีหัวขอเนือ้หาใดบางที่ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และหัวขอเหลานั้นตองการให

ผูเรียนเกิดพฤติกรรมหรือสมรรถภาพอะไรกําหนดออกมาใหชัดเจน  

    2. กําหนดพฤติกรรมยอยที่จะออกขอสอบจากขั้นแรก          

พิจารณาตอไปวาจะวัดผลพฤติกรรมยอยอะไรบาง อยางละกี่ขอ พฤติกรรมยอย 

ดังกลาวคือ จุดประสงคเชิงพฤติกรรมนั่นเอง เมื่อกําหนดจํานวนขอที่ตองการจริงเสร็จแลว 
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ตอมาใหพิจารณาวาจะตองออกขอสอบเองไวหัวขอละกี่ขอ ควรเกินไวไมต่ํากวา 25%  

ทั้งนี้หลังจากนําไปทดลองใชและวิเคราะหหาคุณภาพของขอสอบรายขอแลว จะตัดขอที่มี

คุณภาพไมเขาเกณฑออก ขอสอบที่เหลือจะไดไมนอยกวาจํานวนที่ตองการจริง 

    3. กําหนดรูปแบบของขอและศึกษาวิธีเขียนขอสอบ ขั้นตอนนี ้      

เปนขั้นตอนตัดสินใจวาจะใชขอคําถามรูปแบบใดและศึกษาวิธีเขียนขอสอบ เชน ศึกษาวิธี

เขียนขอสอบเพื่อวัดจุดประสงคประเภทตางๆ ศึกษาเทคโนโลยีในการเขียนขอสอบเพื่อที่จะ

นําไปใชในการเขียนขอสอบของตนเอง  

    4. เขียนขอสอบ ลงมือเขียนขอสอบตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

ตามตารางที่กําหนดจํานวนขอสอบแตละจุดประสงคเชิงพฤติกรรม และใชรูปแบบเทคนิค

การเขียนที่ไดศึกษาในขั้นที่ 3  

    5. ตรวจทานขอสอบ แนวขอสอบที่เขียนไวแลวในขั้นที่ 4 มาพิจารณา

ทบทวนอีกครั้งโดยพิจารณาความถูกตองตามหลักวิชาวา แตละหัวขอวัดพฤติกรรมยอย

หรือจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองการหรือไม ภาษาที่ใชเขียนชัดเจน เขาใจงายหรือไม ตัว

ถูกตัวลวงเหมาะสมเขาเกณฑหรอืไม ทําการปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

    6. ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา นําจุดประสงค

เชิงพฤติกรรมและขอสอบไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและดานเนื้อหาไมต่ํากวา 3 คน 

พิจารณาวาขอสอบแตละขอวัดตามจุดประสงคที่ระบุไวหรือไมถามีขอที่ไมเขาเกณฑควร

พิจารณาปรับปรุงใหเหมาะสม เวนแตจะไมสามารถปรับปรุงใหดีขึ้นไดอยางชัดเจน 

    7. พิมพแบบทดสอบฉบับทดลองทําขอสอบทั้งหมดที่ผานการ

พิจารณาวาเหมาะสมเขาเกมในขั้นที่ 6 มาพิมพเปนแบบทดสอบ มีคําชี้แจงเกี่ยวกับ

แบบทดสอบ วิธีตอบ จัดวางรูปแบบการพิมพใหเหมาะสม 

    8. ทดลองใช วิเคราะหคุณภาพและปรับปรุงแบบทดสอบ  

    9. พิมพแบบทดสอบฉบับจริง นําขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก

เขาเกณฑ จากผลการวิเคราะหในขั้นที่ 8 มาพิมพเปนแบบทดสอบฉบับจริงตอไป 

   สรุปไดวา การสรางแบบทดสอบตองสรางใหสอดคลองกับจุดประสงค

ที่ตั้งไว มีขัน้ตอนการสรางที่เปนระบบ คือ วิเคราะหจุดประสงค กําหนดรูปแบบของ

ขอสอบ ลงมือเขียนขอสอบ นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหาคุณภาพ ทดลองใช ปรับปรุง

ขอสอบ และพิมพเปนแบบทดสอบฉบับจริงนําไปใชตอไป  
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  3.5 หลักจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตรสําหรับการฝกอบรม 

  รากฐานของการฝกอบรมคือการเรียนรูเพราะวัตถุประสงคของ 

การฝกอบรมที่ชวยใหผูเขารับการฝกอบรมไดเพิ่มพูนความรู ทักษะ และความสามารถ 

ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน หลักจิตวิทยาการเรียนรูที่จําเปนตองใช 

ในการฝกอบรม มีดังตอไปนี้ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2554, หนา 91-107) 

   1. ความพรอมของผูเขารับการฝกอบรม หมายถึง พื้นฐานความรูที่

จําเปนในการเรียนรูจากสิ่งที่กําหนดไวในหลักสูตรฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมจะเกิด

การเรียนรูไดดีเมื่อเขามีความพรอมที่จะเขารับการฝกอบรม  

   2. ความสนใจผูดําเนินการฝกอบรมจะตองกําหนดวัตถุประสงคเนื้อหา

สื่อตางๆ ใหสอดคลองกับความสนใจของผูรวมอบรม เมื่อผูเขารับการฝกอบรมมี 

ความสนใจในเรื่องที่อบรมก็จะทําใหเกิดการเรียนรูไดดี 

   3. ความสามารถ ความสามารถหมายถึงระดับความถนัดหรือทักษะ

สําหรับการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งผูเขารับการฝกอบรมมีอยูในตนเอง หากทราบ

ระดับความสามารถของผูเขารับการ จะทําใหทราบวาพวกเขามีพื้นฐานอะไรอยูกอนแลว 

และควรจะตองดําเนินการฝกอบรมอะไร อยางไรตอไป  

   4. การใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับผลการกระทําขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับ

ผลการกระทําเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก ไมวาจะอยูในรูปของคําชมเชย                 

คะแนนของการทดสอบ หรือผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีบทบาทสําคัญในการสงเสริม 

การเรียนรูและแรงจูงใจของผูเขารับการฝกอบรม 3 ประการ คือประการแรก จะชวยใหผู

เขารับการฝกอบรมทราบวา การปฏิบัติของพวกเขาถูกตองหรอืไม ประการที่สอง  

จะชวยใหกระบวนการเรียนรูมีความนาสนใจมากยิง่ขึ้น และประการที่สาม จะนําไปสู 

การตั้งเปาหมายเพื่อรักษาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น  

   5. การปรุงแตงเนื้อหาใหเขาใจงาย เนื้อหาสาระของความรูจะงาย        

ตอการเรียนและการจดจํามากขึ้น แนวทางการทําใหเนื้อหาความรูมีความหมายและเขาใจ

ไดงาย มีดังนี้ 1) ในตอนเริ่มตนของการฝกอบรม ผูฝกอบรมควรอธิบายภาพรวม         

ของความรูกอนอยางกวางๆ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจวัตถุประสงค และเขาใจวา

แตละหนวยการเรียนรูมีความสัมพันธเกี่ยวของกันอยางไร 2) การเสนอเนื้อหาควรจะ

กระทําโดยการใชตัวอยาง และใชสื่อการสอนที่เปนรูปธรรมเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม

เขาใจงายขึ้น 3) การนําเสนอเนื้อหาความรูอยางเปนลําดับขั้นตอนที่เหมาะสมจะงายตอ
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การเขาใจและ 4) การเรียนรูทักษะทางปญญาชั้นสูงควรเริ่มตนจากการเรียนรูทักษะและ

องคประกอบพื้นฐานเสียกอน 

   6. ความแตกตางระหวางบุคคล เปนอีกตัวแปรหนึ่งที่นักจัดการฝกอบรม

ควรใหความสนใจ เนื่องจากผูไดรับการฝกอบรมแตละคนจะมีความถนัดไมเทากัน ทั้งใน

เรื่องความรู ประสบการณ อายุ เปนผลใหเกิดการเรียนรูไมเทากัน ดังนั้นการดําเนิน 

การฝกอบรมจะตองจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายสนองความแตกตางของบุคคล 

ตลอดทั้งใหทุกคนมีโอกาสเปนผูนําและผูตามในการทํากิจกรรม 

   7. การฝกปฏิบัติและการทําซ้ําการเรียนรูจะดีขึ้นกวาเดิมเมื่อผูเขารับ 

การฝกอบรมไดมีโอกาสปฏิบัติงานซ้ําๆ ดังนั้นการดําเนินการฝกอบรมจําเปนจะตองให 

ผูเขารับการฝกอบรมทุกคนไดลงมือปฏิบัติจริงทุกกิจกรรมที่กําหนดไวในหลักสูตรฝกอบรม

ฝกอบรม จะชวยใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจกระจางแจง เกิดความแมนยํา ทําให

เกิดผลดีในการเรียน และการปฏิบัติยิ่งขึน้ นอกจากนี้กอนขึน้บทเรียนใหมในแตละหนวย

การเรียนรูผูดําเนินการฝกอบรมจะตองมีกิจกรรมทบทวนบทเรียนเดิมกอนเพื่อเชื่อมโยง

องคความรูเกากับของความรูใหมใหสัมพันธตอเนื่องกันไปตามลําดับ  

   8. การถายโอนความรูเปนการนําเอาความรูที่ไดจากการฝกอบรมไปใช

ในการทํางานจริง ดังนั้นในการฝกอบรมจะตองสงเสริมใหมีการถายโอนความรูทางบวก 

ผูดําเนนิการฝกอบรมจะตองฝกอบรมใหเปนไปตามกิจกรรมที่กําหนดไวตามหลักสูตร 

ทุกรายการเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูทักษะที่จําเปนคือ ความรู ทักษะ และ

ความสามารถที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง ตลอดทั้งใหเสริมแรงทางบวกอยาง

ตอเนื่อง 

   9. แรงจูงใจ แรงจูงใจมีความสําคัญมากตอการเรียนรูและ              

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล นักจิตวิทยาชื่อวาแรงจูงใจจะชวยเพิ่มพลังบุคคล       

ทําใหเกิดความตื่นตัว มีพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่เต็มไปดวยความกระตือรือรน

อยากจะเรียนรูในการกระทําสิ่งตางๆ ดังนั้นการที่จะกระตุนใหผูเขารับการฝกอบรม      

เกิดแรงจูงใจในการฝกอบรมตองอาศัยทฤษฎีการจูงใจที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม เชน 

ทฤษฎีการเสริมแรง เปนตน Scott (1970, p. 124 อางถึงใน กิตติศักดิ์ ผาลี, 2549, หนา 

45) กลาวา การเสริมสรางแรงจูงใจใหเกิดตอกิจกรรมการเรียนรู มีหลักการ ดังนี้  

1) การสรางเสริมความพึงพอใจที่ดีตอการเรียน ครูจะตองจัดสิ่งแวดลอมหรือ

ประสบการณที่ทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจพอใจและสนุกสนาน ตลอดทั้งตองเปนแบบ 
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ฉบับที่ดีทั้งดานความคิดความประพฤติและการมีระเบียบวินัยดานการเรียนรูและสังคม  

2) การเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจที่ไมดีตอการเรียน คูตองใหการแนะแนวโดยชี้แนะ

แนวทางปฏิบัติตอการเรียนรูใหถูกตองและเหมาะสมชี้ใหเห็นแนวโนมที่จะตอบสนองใน

ทางบวก และใหเปนประโยชนแกตนเอง 3) พยายามใหการเสริมแรงที่ตรงกับความถนัด

และความตองการแกเด็กแตละคนเพื่อใหกําลังใจที่จะเรียนรูมากกวาการขอโทษ และ  

4) พยายามใหเด็กไดลงมือกระทําเองและมีสวนรับผิดชอบตอสวนนั้น ใหนักเรียนไดศึกษา

คนควาและลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเองจะทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและในที่สุด

นักเรียนก็จะมีความพึงพอใจที่ดีตอการเรียนรูนั้นๆ 

   10. การเสริมแรง หรือการใหแรงเสริม การเสริมแรง หมายถึง การทําให

ผูทําพฤติกรรมเกิดความพึงพอใจ และกระทําพฤติกรรมนั้นซ้ําๆ อีก เจาของทฤษฎีนี้ คือ 

Skinner (อางถึงใน สุรางค โควตระกูล, 2553, หนา 191, หนา 309-312) กลาววา  

ถาตองการใหพฤติกรรมที่ตองการคงอยูตลอดไป จําเปนที่จะตองใหแรงเสริม Skinner  

แบงแรงเสริมออกเปน 2 ประเภท คือ 1) แรงเสริมบวก หมายถึง คําพูด สิ่งของ หรือสภาพ

การที่จะชวยใหพฤติกรรมที่พึงประสงคเกิดขึ้นอกี 2) แรงเสริมลบ หมายถึง การเปลี่ยน

สภาพการณหรือการเปลี่ยนแปลงบางอยางเพราะอาจจะทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมได 

ซึ่งเกี่ยวของกับพฤติกรรมใน 2 ลักษณะคือพฤติกรรมหลีกหนีและพฤติกรรมหลีกเลี่ยง เชน 

นักเรียนที่ชอบคุย และแหยเพื่อนเวลาทํางาน จึงถูกครูจะไปนั่งเดียวที่มุมหองการแยก

นักเรียนออกจากเพื่อนเปนแรงเสริมลบ หลักการใหแรงเสริมของ Skinner ทําได 2 ลักษณะ

คือ 1) เสริมแรงตอเนื่อง คือเสริมแรงทุกครั้งที่พฤติกรรมถูกตองเหมาะกับการเรียนรู

พฤติกรรมใหม 2) เสริมแรงเปนบางครั้ง เหมาะสําหรับการรักษาพฤติกรรมที่เรียนรูแลว

โดยไมจําเปนตองมีการเสริมแรงทุกครั้ง 3) การใหแรงเสริมทางบวกจะดีกวาทางลบ และ

ตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับผูเรียนแตละคนดวย 4) ใหการเสริมแรงทันทีที่ผูเรียนแสดง

พฤติกรรมตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซึ่งควรจะเกิดขึ้นภายในเวลาประมาณ 10 วินาที และ

จะตองและจะตองใหอยางสม่ําเสมอ ซึ่งการเสริมแรงมีหลายวิธี ครูอาจใชวิธีงายๆ 3 วิธี

ไดแก 1) การใหความสนใจและคําชม เชน ชมเชย ยกยอง หรอืถอยคําที่สามารถสราง

บรรยากาศใหเกิดความพึงพอใจเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา สามารถใชไดทุกโอกาส ทั้ง

นักเรียนที่เกงและออน  2) การอนุญาตใหนักเรียนทํากิจกรรมที่ชอบ การใหนักเรียนทํา

กิจกรรมที่ชอบหรือตองการเปนแรงเสริมที่ดี เชน ครูจะใหเขียนรูปการตูนหรืออานหนังสือ 
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ที่ชอบ หากทําเลขคณิตเสร็จ 3) การใหรางวัลเปนของ เชน ขนม ของเลน ของใช ดาว 

เกียรติบัตร เปนตน  

  สรุปไดวา จิตวิทยาการเรียนรูและการจูงใจมีความสําคัญสําหรับ 

การฝกอบรมอยางยิ่ง ดังนั้นผูดําเนินการฝกอบรมหรือวิทยากรจะตองศึกษาเกี่ยวกับ

จิตวิทยาการเรียนรู การจูงใจและการใหแรงเสริม และควรวางแผนดําเนินการลวงหนา

ตั้งแตขั้นการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม เพื่อใหการฝกอบรมบรรลุผลตามวัตถุประสงค 

ที่วางไว  
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละ

ชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1   

เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) มีการดําเนินการวิจัย 2  

ระยะ ดังนี้ 

  ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

  เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการดานการจัดการเรียนรูแบบ

คละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร   

เขต 1    

   การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

    1. ขั้นวิเคราะหความตองการในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

     1.1 ขั้นศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

     1.2 ขั้นสํารวจความตองการดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น            

ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

      1.2.1 ประชากรที่ใชในการสํารวจความตองการพัฒนา

หลักสูตร ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 60 โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 283 คน 

      1.2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 

จํานวน 166 คน จากโรงเรียนขนาดเล็ก 60 โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปการศึกษา 2560 ไดมาโดยการสุมอยางงายในสัดสวน 

รอยละ 70 ของครูในโรงเรียน 60 โรงเรียน กําหนดตัวอยางจากตารางกําหนดขนาด 

กลุมตัวอยางของ เคร็จซี ่และมอรแกน (วาโร เพ็งสวัสดิ,์ 2551, หนา 191) 

      1.2.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบสํารวจความ

ตองการดานการจัดการเรียนรูคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 
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      1.2.4 แบบสํารวจความตองการดานการจัดการเรียนรูแบบ

คละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กมีขั้นตอนการสราง ดังนี้ 

       1.2.4.1 ศึกษาเกณฑในการสรางแบบสอบถามของ ลิเคอรท 

(Likert) 

       1.2.4.2 สรางแบบสํารวจความตองการชนิดมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ตามวิธีของ Likert 

(อางถึงใน สมคิด บางโม, 2551, หนา 129) ใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ โดยกําหนด

เกณฑความตองการ ดังนี้ 

        มากที่สุด  มีคาระดับคะแนนเทากับ 5 

        มาก   มีคาระดับคะแนนเทากับ 4 

        ปานกลาง มีคาระดับคะแนนเทากับ 3 

        นอย   มีคาระดับคะแนนเทากับ 2 

        นอยที่สุด  มีคาระดับคะแนนเทากับ 1 

        และใชเกณฑการแปลผลแบบสํารวจความตองการ ดังนี้ 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 103) 

        คะแนนเฉลี่ย   4.51 – 5.00  แปลความวา มากที่สุด 

        คะแนนเฉลี่ย   3.51 – 4.50  แปลความวา มาก 

        คะแนนเฉลี่ย   2.51 – 3.50  แปลความวา ปานกลาง 

        คะแนนเฉลี่ย   1.51 – 2.50  แปลความวา นอย 

        คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.50  แปลความวา นอยที่สุด 

       1.2.4.3 นําแบบสํารวจความตองการที่ปรับปรุงแลวนําไปให

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท

เฉพาะแลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง พบวาแบบสํารวจความตองการที่ผูวิจัยสราง

ขึ้นมีคาความสอดคลองระหวาง 0.80-1.00  

       1.2.4.5 ปรับปรุงแบบสํารวจความตองการดานการจัด 

การเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 
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       1.2.4.6 นําแบบสํารวจที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) 

กับครูในโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพดานอํานาจ

จําแนกและความเชื่อมั่น พบวามีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.48-0.80 และมีคาความเชื่อมั่น 

0.97 

       12.4.7 จัดพิมพแบบสํารวจความตองการของครูผูสอนใน

โรงเรียนขนาดเล็กที่ตองการเขารับการฝกอบรมดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นใน

โรงเรียนขนาดเล็กฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

     1.3 วิเคราะหประเด็นที่ควรมีในหลักสูตรฝกอบรม 

      1.3.1 การวิเคราะหเนื้อหา (Analysis Content) จากเอกสาร 

แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

      1.3.2 วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับความตองการในการจัดการเรียนรูแบบคละ

ชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกความตองการ โดยพิจารณาจาก

คาเฉลี่ย ( ) ในแตละดานที่สูงกวาคาเฉลี่ย ( ) รวมทุกดาน  

    2. ขั้นกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม โดยพิจารณาจาก

การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

    3. ขั้นเลือกและรวบรวมเนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรม โดยคัดเลือก

และจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

    4. ขั้นสรางหลักสูตรฝกอบรม 

     4.1 การสรางหลักสูตรฝกอบรม 

      4.1.1 องคประกอบของรางหลักสูตรฝกอบรมการจัดการเรียนรู

แบบคละชั้น ประกอบดวย 

       4.1.1.1 ความเปนมา หลักการและความสําคัญ 

         4.1.1.2 วัตถุประสงค 

         4.1.1.3 เนื้อหา 

       4.1.1.4 กิจกรรมการฝกอบรม 

       4.1.1.5 การวัดผลและประเมินผล 

      4.1.2 การกําหนดเนื้อหา  

       4.1.2.1 กําหนดจุดประสงค 
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       4.1.2.2 คัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตร 

       4.1.2.3 กิจกรรมการฝกอบรม 

     4.2 การตรวจสอบรางหลักสูตรฝกอบรม  

     การตรวจสอบรางหลักสูตรฝกอบรม เปนการประเมินเพื่อศึกษา

ขอบกพรองที่ควรปรับปรุงแกไขในดานความเหมาะสมและความสอดคลองภายใน

องคประกอบตางๆ ของหลักสูตร 

      4.2.1 สิ่งที่ตองตรวจสอบ 

       4.2.1.1 ตรวจสอบความเหมาะสมขององคประกอบตางๆ 

ของรางหลักสูตร ไดแก ความเปนมา หลักการและความสําคัญ วัตถุประสงค เนื้อหา 

กิจกรรมการฝกอบรมและการวัดผลและประเมินผล และระยะเวลาในการฝกอบรมวามี

ความเหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงหรอืไมเพียงใด 

       4.2.1.2 ตรวจสอบความสอดคลองภายในของรางหลกัสูตร  

โดยพิจารณาสวนประกอบตางๆ ของรางหลักสูตร ไดแก ความเปนมา หลักการและ

ความสําคัญ วัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรมการฝกอบรมและการวัดผลและประเมินผล 

      4.2.2 วิธีตรวจสอบ 

       4.2.2.1 ตรวจสอบรางหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ  

จํานวน 5 คน 

       4.2.2.2 เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบ ผูวิจัยสรางขึ้นจาก

เนื้อหาในรางหลักสูตรตามขั้นตอน ดังนี้  

        ก) ศึกษารายละเอียดตางๆ ของหลักสูตร 

        ข) กําหนดประเด็นตางๆ ที่จะตรวจสอบแลวนํามาเขียน

เปนขอคําถาม 

      4.2.3 ลักษณะเครื่องมือและหัวขอที่ใชในการตรวจสอบ 

      การตรวจสอบรางหลักสูตร ใชเครื่องมือที่เปนแบบประเมินที่

สรางขึ้นโดยมุงตรวจสอบใน 2 ประเด็น คือ 

       4.2.3.1 ความเหมาะสมของหลักสูตร ลักษณะเครื่องมือเปน

แบบประเมินมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก 

เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอย และเหมาะสมนอยที่สุด สวนประกอบที่ประเมิน ไดแก  
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ความเปนมา หลักการและความสําคัญ วัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรมการฝกอบรมและ

การวัดผลและประเมินผล และระยะเวลาในการฝกอบรม 

      4.2.3.2 ความสอดคลองของหลักสูตร ลักษณะเครื่องมือเปน

แบบประเมิน 3 ระดับ คือ สอดคลอง ไมแนใจ และไมสอดคลอง สวนประกอบที่ประเมิน

ไดแก วัตถุประสงค เนื้อหาหลักสูตร ประสบการณการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

     4.2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

     การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนํารางหลักสูตรและ

แบบประเมินรางหลักสูตร ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบรางหลักสูตรดวย

ตนเอง 

     4.2.5 วิธีการจัดกระทําขอมูลจากแบบประเมินรางหลักสูตร

ดําเนินการดังนี้ 

      4.2.5.1 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบประเมิน 

      4.2.5.2 ตั้งเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 

       ก) การพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตร  

โดยการนําคําตอบของผูเชี่ยวชาญแตละคนมาใหคาน้ําหนักเปนคะแนน ดังนี้ 

        คะแนน  5  เหมาะสมมากที่สุด 

        คะแนน  4  เหมาะสมมาก 

        คะแนน  3  เหมาะสมปานกลาง 

        คะแนน  2  เหมาะสมนอย 

        คะแนน  1  เหมาะสมนอยที่สุด 

       การแปลความหมายคาเฉลี่ยน้ําหนักของคะแนนแบงเปน 5 

ระดับ ดังนี ้

        คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 

        คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  เหมาะสมมาก 

        คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 

        คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  เหมาะสมนอย 

        คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  เหมาะสมนอยที่สุด 

       ข) การพิจารณาดัชนคีวามสอดคลอง (Index of 

Consistency) โดยนําคําตอบของผูเชี่ยวชาญแตละคนมาแปลงเปนคะแนน ดังนี้ 
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       มีความเห็นวา  สอดคลอง     กําหนดคาคะแนนเปน   +1 

       มีความเห็นวา   ไมแนใจ       กําหนดคาคะแนนเปน    0 

       มีความเห็นวา   ไมสอดคลอง กําหนดคาคะแนนเปน  -1 

      เกณฑพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร วิเคราะหขอมูล

โดยใชดัชนีความสอดคลอง ถาไดคาความสอดคลองตั้งแต .50 ขึ้นไป แสดงวามีความ

สอดคลองและนําไปใชได 

     4.2.6 การวิเคราะหขอมูล 

     การวิเคราะหขอมูลดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 

      1) ขอมูลที่ไดจากแบบประเมินของผูเชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมของหลักสูตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) ถาคาเฉลี่ยของสวนประกอบของหลักสูตร เทากับ 3.51 ขึ้นไป แสดงวา 

มีความเหมาะสมมาก ใหคงไวในหลักสูตร 

      2) ขอมูลที่ไดจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณา

ความสอดคลองของหลักสูตร วิเคราะหขอมูลโดยใชดัชนีความสอดคลอง ถาไดคาความ

สอดคลองตั้งแต .50 ขึ้นไป แสดงวามีความสอดคลองและนําไปใชได พบวาหลักสูตรที่

ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาความสอดคลองเทากับ 0.80-1.00 

    4.3 การปรับปรุงรางหลักสูตรฝกอบรม 

    นํารางหลักสูตรฝกอบรมสวนที่ยังมีขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดหลักสูตรฝกอบรมที่สมบูรณ 

    4.4 การจัดทําคูมือการใชหลักสูตร 

    หลังจากไดหลักสูตรที่สมบูรณแลว ผูวิจัยไดจัดทําคูมือการใช

หลักสูตรเพื่อใหวิทยากรและผูเกี่ยวของใชเปนแนวทางในการดําเนินการฝกอบรม 

   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

    1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก  

     1.1 แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบ

คละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

     1.2 แบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียน

ขนาดเล็กของครูที่เขารับการฝกอบรม     
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     1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของครทูี่เขารับการฝกอบรมที่มี

ตอหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

    2. การสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล  

     2.1 แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบ

คละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อทดสอบความรูความเขาใจของครูที่เขารับการฝกอบรม

กอนและหลังการฝกอบรม เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีขั้นตอนการสราง

ดังนี้ 

      2.1.1 ศึกษาทฤษฎีหลักการ และวิธีการสรางแบบทดสอบชนิด

เลือกตอบและการวิเคราะหขอสอบจากหนังสือวิธีวิทยาการวิจัย (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, 

หนา 213 - 214) วิธีการสรางแบบทดสอบที่ดีและวิธีการตรวจสอบหาคุณภาพของ

แบบทดสอบ (บุญชม ศรสีะอาด, 2553 หนา, 53-66) การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 

(พิสณุ ฟองศรี, 2553, หนา 124-177) การวัดและประเมินผลการเรียนรู  

(ประภาพร ศรีตระกูล และคณะ, 2553, หนา 127-132) เพื่อเปนแนวทางในการสราง

แบบทดสอบ 

      2.1.2 วิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นใน

โรงเรียนขนาดเล็กและจุดประสงคการฝกอบรม ใหครอบคลุมดานความรู ความเขาใจ 

      2.1.3 สรางแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

การจัดการเรียนรูคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก คือ ก ข ค และ ง 

โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงคการฝกอบรมจํานวน 35 ขอ 

      2.1.4 กําหนดเกณฑการใหคะแนนของแบบทดสอบ ซึ่งในแตละ

ขอจะมีคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว เลือกคําตอบที่ถูกตองได 1 คะแนน แตถาเลือก

คําตอบไมถูกหรือไมตอบ หรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือก ให 0 คะแนน 

      2.1.5 นําแบบทดสอบความรูความเขาใจที่สรางขึ้น เสนอตอ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อพิจารณาความถูกตองเหมาะสม แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

      2.1.6 นําแบบทดสอบความรูความเขาใจที่ปรับปรุงแกไขแลว 

ไปใหผูเชี่ยวชาญกลุมเดิมที่ประเมินหลักสูตร จํานวน 5 คน พิจารณาความสอดคลอง

ระหวางขอคําถามกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
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      มีความเห็นวา  สอดคลอง     กําหนดคาคะแนนเปน +1 

      มีความเห็นวา  ไมแนใจ        กําหนดคาคะแนนเปน 0 

      มีความเห็นวา   ไมสอดคลอง กําหนดคาคะแนนเปน -1 

     เกณฑพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร วิเคราะหขอมูล 

โดยใชดัชนีความสอดคลอง ถาไดคาความสอดคลองตั้งแต .50 ขึ้นไป แสดงวามี 

ความสอดคลองและนําไปใชได  

    2.1.7 นําแบบทดสอบความรูความเขาใจที่ผานการตรวจสอบ 

จากผูเชี่ยวชาญแลว ไปทดลองใชกับครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

    2.1.8 นําผลการสอบมาวิเคราะหหาคาความยาก (p) และคาอํานาจ

จําแนก (r) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 90-92) คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย

อยูระหวาง .20-.80 และขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .20-1.00 ใหเหลือเพียง 

30 ขอ ซึ่งขอสอบที่คัดไวพบวามีคาความยากงายอยูระหวาง .40-.77 และคาอํานาจ

จําแนก (r) ตั้งแต .42-.98 

    2.1.9 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไวมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบทั้งฉบับโดยใชสูตร KR20 ของ Kuder – Richardson (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, 

หนา 89) ผลปรากฏวาแบบทดสอบคาความเชื่อมั่น (KR-20) ทั้งฉบับเทากับ 0.97 

    2.1.10 จัดทําแบบทดสอบความรูความเขาใจเปนฉบับสมบูรณ เพื่อ

นําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป   

   2.2 แบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียน 

ขนาดเล็กของครูที่เขารับการฝกอบรม เพื่อประเมินทักษะการปฏิบัติงานของครทูี่เขารับ 

การฝกอบรมระหวางการฝกอบรม โดยมีขั้นตอนการสราง ดังนี้ 

    2.2.1 ศึกษาเอกสาร ตําราที่เกี่ยวกับการประเมินทักษะการปฏิบัติงาน 

และเกณฑการใหคะแนนแบบ Scoring Rubric (แขก มูลเดช, 2555, หนา  

91-93) 

    2.2.2 สรางแบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ใน

โรงเรียนขนาดเล็กของครูผูเขารับการฝกอบรม ใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงคของ

แผนการฝกอบรม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ คือ ดีมาก ดี และพอใช  

มีการบันทึกพฤติกรรมนอกเหนือจากประเด็นในแบบประเมินเพิ่มเติม 
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    2.2.3 กําหนดเกณฑการประเมินทักษะการจัดการเรียนรูแบบคละ

ชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กเปนระดับคุณภาพ คือ มาก พอใช และปรับปรุง  

    2.2.4 กําหนดชวงคะแนนของแบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรู

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้  

      คาเฉลี่ย  2.01 – 3.00  หมายถึง  มาก 

      คาเฉลี่ย  1.01 – 2.00  หมายถึง  พอใช 

      คาเฉลี่ย  0.00 – 1.00  หมายถึง  ปรับปรุง 

    2.2.5 นําแบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียน

ขนาดเล็กของครู ผูเขารับการฝกอบรมที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อ

พิจารณาความถูกตองเหมาะสม แลวนํามาปรับปรุงแกไข   

    2.2.6 นําแบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียน

ขนาดเล็กของครู เขารับการฝกอบรมที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญกลุมเดิม 

จํานวน 5 คน พิจารณาความสอดคลองของทักษะที่ฝกปฏิบัติกับเนื้อหาและจุดประสงค 

เชิงพฤติกรรมแลวนําผลมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองไดคาความสอดคลอง

เทากับ 0.80-1.00   

    2.2.7 จัดพิมพแบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นใน

โรงเรียนขนาดเล็กของครูผูเขารับการฝกอบรมเปนฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชกับกลุม

ตัวอยางตอไป 

   2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอ

หลักสูตรมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

    2.3.1 ศึกษาเกณฑในการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของ

ลิเคอรท (Likert) 

    2.3.2 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูเขารับการฝกอบรม

ที่มีตอหลักสูตร เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ตามวิธีของ Likert (อางถึงใน สมคิด บางโม, 2551, หนา 

129) ใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ โดยกําหนดเกณฑ ดังนี้ 
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      พึงพอใจมากที่สุด  มีคาระดับคะแนนเทากับ   5 

      พึงพอใจมาก  มีคาระดับคะแนนเทากับ   4 

      พึงพอใจปานกลาง  มีคาระดับคะแนนเทากับ   3 

      พึงพอใจนอย  มีคาระดับคะแนนเทากับ   2 

      พึงพอใจนอยที่สุด  มีคาระดับคะแนนเทากับ   1 

    และใชเกณฑการแปลผล เพื่อใชเปนแนวทางในการแปลความหมาย

ของผลจากการตอบแบบสอบถาม ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 103) 

      คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00  แปลความวา  พึงพอใจมากทีสุ่ด 

           คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50  แปลความวา  พึงพอใจมาก

         คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50  แปลความวา  ปานกลาง

         คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50  แปลความวา  พึงพอใจนอย

          คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50  แปลความวา  พึงพอใจนอยที่สุด 

    2.3.3 นําแบบสอบถามความพึงพอใจทีส่รางขึ้นเสนอตออาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อพิจารณาความถูกตองเหมาะสมของขอความ แลวนํามาแกไข

ปรับปรุง  

    2.3.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 5 คน ชุดเดิม พิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะ 

แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง พบวา มีคาความสอดคลองระหวาง 0.80-1.00 

    2.3.5 ทําการปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่เขารับ

การฝกอบรม 

    2.3.6 จัดพิมพแบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่เขารับการ

ฝกอบรมเปนฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

 ระยะที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรโดยการทดลองใช 

 มีวิธีการดําเนนิงาน ดังตอไปนี ้

  2.1 การนําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใช  

   2.1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง   
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    2.1.1.1 ประชากรที่ใชในการทดลองหลักสูตร ไดแก ครูผูสอนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1-6 ในโรงเรียนขนาดเล็ก 8 กลุมโรงเรียน รวมทั้งหมด 60 โรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปการศึกษา 2560 

จํานวน 283 คน 

    2.1.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 1 กลุม

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปการศึกษา 

2560 จํานวน 36 คน ไดมาโดยการ สุมตัวอยางแบบกลุม (cluster sampling) 

     1) ขั้นที่ 1 สุมอยางงาย โดยเลือกศูนยพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

ขนาดเล็กมา 1 ศูนย จากศูนยพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด 8 ศูนย ไดศูนย

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่ 4 ประกอบดวยโรงเรียนและจํานวนครผููสอนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1-6 ดังตาราง 14 

ตาราง 14 รายชื่อโรงเรียนและจํานวนครู ศูนยพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่ 4 

โรงเรียน จํานวนครู 

โรงเรียนบานสายปลาหลาย (คุรุราษฎรผดุง) 5 

โรงเรียนบานนา (คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน) 4 

โรงเรียนบานทามวง 4 

โรงเรียนบานโพนบกสหราษฎรวิทยา 5 

โรงเรียนบานดอนสัมพันธ 4 

โรงเรียนบานลาดคอ 5 

โรงเรียนบานดานมวงคํา 4 

โรงเรียนบานปาปอสหพัฒนศึกษา 5 

รวม 36 

 

     2) ขั้นที่ 2 ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ทุกคนในศูนยพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเขารวมการฝกอบรม จํานวน 36 คน 
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   2.1.2 แบบแผนการทดลอง 

   ผูวิจัยไดกําหนดแบบแผนการทดลองโดยใชรูปแบบการวิจัย 

เชิงทดลองแบบกลุมเดี่ยวสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One-Group Pretest-Posttest 

Design) (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หนา 133) ดังตาราง 15 

ตาราง 15 รูปแบบการศึกษาแบบ One-Group Pretest-Posttest Design 

การทดสอบกอนฝกอบรม การใชหลักสูตรฝกอบรม การทดสอบหลังฝกอบรม 

T1 X T2 

  

    เมื่อ T1  แทน การทดสอบกอนฝกอบรม      

      T2  แทน การทดสอบหลังฝกอบรม      

      X  แทน การใชหลักสูตรฝกอบรม 

   2.1.3 วิธีดําเนินการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม 

    2.1.3.1 ขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เพื่อขอความอนุเคราะหทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรู

คละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 

    2.1.3.2 กอนการทดลอง ผูวิจัยชี้แจงจุดประสงคใหกลุมตัวอยาง

รับทราบ 

    2.1.3.3 ทําการทดสอบกอนฝกอบรม โดยใชแบบทดสอบความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก และเก็บขอมูลที่ไดจาก

การทําแบบทดสอบไวเพื่อวิเคราะหขอมูลตอไป 

    2.1.3.4 ทดลองใชหลักสูตรกับครูในโรงเรียนขนาดเล็กที่เปนกลุม

ตัวอยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปการศึกษา 

2560 จํานวน 36 คน เปนเวลา 3 วัน 15 ชั่วโมง 

    2.1.3.5 ประเมินผลการเรียนรูระหวางฝกอบรม โดยประเมิน ทักษะ

การจัดการเรียนรูคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก ของครูที่เขารับการฝกอบรม ซึ่งประเมิน 

โดยวิทยากร แลวนําขอมูลที่ไดไปประกอบการประเมินผลหลักสูตรตอไป 
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    2.1.3.6 หลังสิ้นสุดการฝกอบรมทําการทดสอบหลังฝกอบรม  

โดยใชแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูคละชั้นในโรงเรียนขนาด

เล็ก ฉบับเดียวกันกับการทดสอบกอนฝกอบรม และประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการ

ฝกอบรมที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมเพื่อนําผลไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

   2.1.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

    2.1.4.1 สถิติพื้นฐาน 

     1) คะแนนเฉลี่ย (Mean) 

     2) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

     3) รอยละ (Percentage) 

    2.1.4.2 สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน 

     ใชสถิติ t –test for Dependent Samples สําหรับการเปรียบเทียบ

ความรูความเขาใจระหวางกอนและหลังการฝกอบรม 

  2.2 การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม 

  การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม เปนการปรับปรุงแกไขหลักสูตรหลังจากนํา

หลักสูตรไปทดลองใชแลว โดยพิจารณาปรับปรุงจากผลการประเมินหลักสูตรจาก

เครื่องมือตางๆ จากขอเสนอแนะของวิทยากรและครูที่เขารับการฝกอบรม ตลอดทั้งปญหา 

อุปสรรคในการดําเนินงาน มาวิเคราะหปรับปรุงแกไข เพื่อใหไดหลักสูตรฝกอบรมฉบับ

สมบูรณมีความเหมาะสมในการนําไปใชและเผยแพรตอไป 

  สรุปขั้นตอนการดําเนินการวิจัยในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการจัดการ

เรียนรูคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก ดังภาพประกอบ 9 
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ระยะการวิจัย กิจกรรม ผลที่ไดรบั 

ระยะที่ 1 

การพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรม 

 

1. การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั

ที่เกี่ยวของ 

2. สํารวจความตองการดานการจัดการเรียนรูคละ

ชั้นของครูจํานวน 166 คนในโรงเรยีน 

ขนาดเล็ก โดยใชแบบสํารวจ 

3. วิเคราะหประเด็นที่ควรมีในหลักสูตรฝกอบรม 

4. สรางหลักสูตรฝกอบรม ประกอบดวย 

   4.1 ความเปนมา หลักการและความสําคัญ 

   4.2 วัตถุประสงค  

   4.3 เนื้อหา 

   4.4 กิจกรรมการฝกอบรม 

   4.5 การวัดผลและประเมินผล 

5. ตรวจสอบรางหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมและความ

สอดคลองภายในองคประกอบของหลักสูตร 

6. ปรับปรุงรางหลักสูตรฝกอบรมตาม

ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ กอนนําไปทดลองใช 

7. จัดทําคูมือการใชหลักสูตร 

1. ทราบความตองการในการ

ฝกอบรม 

2. องคประกอบหลักสูตร

ฝกอบรม 5 องคประกอบ 

3. กระบวนการพัฒนา 

หลักสูตร 4 ขั้น 

4. เนื้อหาของหลักสูตร 

ฝกอบรม 

5. หลักสูตรฝกอบรม 
ที่มีคุณภาพพรอมนําไป 
ทดลองใช 
6. คูมอืการใชหลักสูตร 

  
ระยะการวิจัย กิจกรรม ผลที่ไดรบั 

ระยะที่ 2 

การประเมิน

ประสิทธิภาพ

หลักสูตร 

ใช    

 

 

1. นําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใชกบัครใูน

โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 36 คน  

2. ประเมินผลการใชหลักสูตร ทั้งกอน  

ระหวาง และหลังการใชหลักสูตรฝกอบรม 

   2.1 ประเมินความรูความเขาใจโดยใช 

แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรูคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก  

   2.2 ประเมินทักษะการจัดการเรียนรูคละชั้นใน

โรงเรียนขนาดเล็ก ของครูทีเ่ขารับการฝกอบรม

โดยประเมินระหวางฝกอบรม 

   2.3 ประเมินความพึงพอใจของครูทีเ่ขารับการ

ฝกอบรมที่มตีอหลักสูตรฝกอบรมหลังเสร็จสิ้น

การอบรม 

1. ผลการประเมนิดานความรู 
ทักษะ และ 
ความพงึพอใจ 
2. หลักสูตรฝกอบรมการ
จัดการเรียนรูคละชั้นใน
โรงเรียนขนาดเล็กฉบับ
สมบูรณที่มีคณุภาพ 

 

ภาพประกอบ 9 ระยะการดําเนินการวิจัย 
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ตาราง 16 แผนการดําเนินการวิจัย 

 

ระยะของการวจิัย วิธีดําเนินการวิจัย เครื่องมือ กลุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล ผลที่ไดรับ ระยะเวลา 

ระยะที่ 1 

การสรางหลักสูตร

ฝกอบรม 

1. ศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

2. สํารวจความตองการใน

การฝกอบรมจากคร ู

3. วิเคราะหหาประเด็น 

ที่ควรมีในหลักสูตร

ฝกอบรม 

4. สรางหลักสูตรฝกอบรม 

ประกอบดวย 

   4.1 ความมุงหมาย 

หลักการ และความสําคัญ 

   4.2 วัตถุประสงค 

   4.3 เนื้อหา 

   4.4 กิจกรรมฝกอบรม 
   4.5 การวัดและประเมินผล 
5. ตรวจสอบรางหลักสูตร 

โดยผูเชี่ยวชาญ 

6. ปรับปรุงรางหลักสูตร 

1. เอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวของ 

2. แบบสํารวจ 

 

 

 

 

3. แบบประเมิน 

ความเหมาะสมและ

แบบประเมินความ

สอดคลองของราง

หลักสูตร 

 

ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 

จํานวน 60 โรงเรียน          

สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1 ประจําป

การศึกษา 2560     

จํานวน 166 คน   

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 

คน 

1. วิเคราะหขอมูล 

เชิงเนื้อหา 

2. วิเคราะหขอมูลโดย 

ใชคาเฉลี่ย (X) และ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

3. วิเคราะหขอมูล 

เชิงเนื้อหา 

4. วิเคราะหขอมูลโดย

ใชดัชนีความสอดคลอง 

 

1. ทราบความตองการ

ในการฝกอบรม 

2. องคประกอบ

หลักสูตรฝกอบรม 5 

องคประกอบ 

3. กระบวนการพัฒนา 

หลักสูตร 4 ขั้น 

4. รางหลักสูตร

ฝกอบรมครูดานการ

จัดการเรียนรูคละชั้นใน

โรงเรียนขนาดเล็ก 

5. หลักสูตรฝกอบรม 

ที่มีคุณภาพพรอมนําไป 

ทดลองใช 

 

ชวงเดือน 

ม.ค. – ก.พ. 

2561 

 

119 
 



106 

ตาราง 16 (ตอ)  

ระยะของการวจิัย วิธีดําเนินการวิจัย เครื่องมือ กลุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล ผลที่ไดรับ ระยะเวลา 

ระยะที่ 1 

การสรางหลักสูตร

ฝกอบรม (ตอ) 

7. จัดทําเครื่องมือที่ใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ประกอบดวย 
   7.1 แบบทดสอบ

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการจัดการ

เรียนรูแบบคละชั้น 

   7.2 แบบประเมิน

ทักษะการจัดการเรียนรู

แบบคละชั้นของครูที่เขา

รับการฝกอบรม         

   7.3 แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของครูที่

เขารับการฝกอบรมที่มี

ตอหลักสูตร 

8. จัดทําคูมือการใช

หลักสูตร 

- - - หาคาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) ของ 

แบบทดสอบฯ แบบ

ประเมินทักษะฯ และ

แบบสอบถามความพึง

พอใจฯ  

- หาคาความยาก  

คาอํานาจจําแนกและ  

คาความเชื่อมั่นของ  

แบบทดสอบฯ 

 

- แบบทดสอบความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรูแบบคละ

ชั้น 

- แบบประเมินทักษะ

การจัดการเรียนรูแบบ

คละชั้นของครูที่เขารับ

การฝกอบรม         

- แบบสอบถามความ

พึงพอใจของครูที่เขารับ

การฝกอบรมที่มีตอ

หลักสูตร 

ที่มีคุณภาพ 

- คูมือการใชหลักสูตร 

 

ชวงเดือน 

มี.ค. - พ.ค. 

2561 
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ตาราง 16 (ตอ) 

ระยะของการวจิัย วิธีดําเนินการวิจัย เครื่องมือ กลุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล ผลที่ไดรับ ระยะเวลา 

ระยะที่ 2 

การทดลองใชหลักสูตร 

ฝกอบรม 

 

1. นําหลักสูตรฝกอบรมไป

ทดลองใชกับครูในโรงเรียน

ขนาดเล็กโรงเรียนสังกัด

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 จํานวน  

36คน เปนเวลา 3 วัน โดย

ทดสอบกอนฝกอบรม  

2. ประเมินผลกอน ระหวาง 

และหลังการใชหลักสตูร

ฝกอบรม 

   2.1 ประเมินความรูความ

เขาใจโดยการทดสอบ 

   2.2 ประเมินทักษะ 

การปฏิบัติงานขณะ

ฝกอบรม 

   2.3 ประเมินความพึง

พอใจโดยสอบถามความ

คิดเห็น  

3. นําผลการประเมิน

หลักสูตร มาวิเคราะห

ปรับปรุงแกไข 

1. หลักสูตรฝกอบรมครู

ดานการจัดการเรียนรู

แบบคละชั้นในโรงเรียน

ขนาดเล็ก 

2. แบบทดสอบความรู

ความเขาใจ  

3. แบบประเมินทักษะ

การปฏิบัติงาน 

4. แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 

 

ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 

จํานวน 60 โรงเรียน          

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 1              

ปการศึกษา 2560     

จํานวน 36 คน   

 

1. วิเคราะหขอมูลโดย  

ใชคาเฉลี่ย (X) และ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

2. วิเคราะหขอมูลโดยใช  

t-test for Dependent 

Samples 

3. วิเคราะหขอมูลเชิง

เนื้อหา 

1. ขอมูลเกี่ยวกับการใช

หลักสูตรในสภาพการณ

จริง 

2. ผลการประเมินดาน

ความรู ทักษะ และ 

ความพึงพอใจ 

3. หลักสูตรฝกอบรม

การครูดานการจัดการ

เรียนรูแบบคละชั้นใน

โรงเรียนขนาดเล็กฉบับ

สมบูรณ 

ชวงเดือน 

มิ.ย. - ส.ค. 

2561 
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บทที่ 4 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดาน 

การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี ้

  1. สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  2. ผลการวิเคราะหขอมูล 

สัญลักษณที่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล  

ผูวิจัยไดกําหนดความหมายของสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

  n   แทน  จํานวนนักเรียนกลุมตัวอยาง 

  x�   แทน  คะแนนเฉลี่ย (Mean) 

  S.D.  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

     แทน  ผลรวม 

  D  แทน  ผลตางระหวางคะแนนกอนฝกอบรมกับหลังฝกอบรม 

   2D  แทน  ผลตางระหวางคะแนนกอนฝกอบรมกับหลังฝกอบรม 

        ยกกําลังสอง 

  t   แทน  คาสถิติที่ใชเปรียบเทียบคาวิกฤติจากการแจกแจงแบบ t 

        เพื่อทราบความมีนัยสําคัญ 

  df   แทน  ระดับของความเปนอิสระ 

  sig   แทน  ความนาจะเปนเพื่อใชทดสอบระดับนัยสําคัญ 
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ผลการวิเคราะหขอมูล  

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยมีรายละเอียดการวิเคราะหขอมูล 

ตามขั้นตอนของการดําเนินการวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อตอบคําถาม 

การวิจัย ตามลําดับเปน 2 ระยะ ดังนี้ 

  ระยะที่ 1 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม มี 3 ขั้นตอน 

   ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   ขั้นตอนที่ 2 ผลการสํารวจความตองการฝกอบรมดานการจัดการเรียนรู

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

   ขัน้ตอนที่ 3 ผลการสรางและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม   

  ระยะที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม 

   ขั้นตอนที่ 1 ผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม 

   ขั้นตอนที่ 2 การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม 

ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

 ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดาน

การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 นําเสนอผล ดังนี้ 

  ผลการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  ผลการศึกษาพบวา องคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัด 

การเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบดวย 1) วัตถุประสงค  

2) เนื้อหาหลักสูตร 3) กิจกรรมการฝกอบรม และ 4) การวัดและประเมินผล สําหรับ

เนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ในโรงเรียนขนาดเล็กม ี 

4 ดาน ประกอบดวย 1) ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น  

2) การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 3) การจัดชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชั้นและ  

4) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 
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  สรุปขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวของไดองคประกอบของหลักสูตร 4 องคประกอบ ไดแก 1) วัตถุประสงค  

2) เนื้อหาหลักสูตร 3) กิจกรรมการฝกอบรม 4) การวัดและประเมินผล แตเพื่อใหเห็น

ความเปนมา หลักการ และความสําคัญ ผูวิจัยจึงไดกําหนดองคประกอบของหลักสูตร

ฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต

พื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จํานวน 5 องคประกอบ ไดแก 1) ความเปนมา 

หลักการ และความสําคัญ 2) วัตถุประสงค 3) เนื้อหาหลักสูตร 4) กิจกรรมการฝกอบรม 

และ 5) การวัดและประเมินผล เนื้อหาของหลักสูตรม ี4 ดาน ผูวิจัยไดนํามาสรางแบบ

สํารวจความตองการฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นเพื่อใหไดขอสรุป

เกี่ยวกับความตองการในการฝกอบรมจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

  ขั้นตอนที่ 2 ผลการสํารวจความตองการฝกอบรมดานการจัดการ

เรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

  ผูวิจัยนําองคประกอบดานเนื้อหาของหลักสูตรทั้ง 4 ดาน มาสรางแบบ

สํารวจความตองการฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยกําหนดเกณฑการ

คัดเลือกความตองการ จากคาเฉลี่ย (x�) ในแตละดานที่สูงกวาคาเฉลี่ยรวมผลการสํารวจ 

ดังตาราง 17 

ตาราง 17 ผลการสํารวจความตองการอบรมดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นใน     

             โรงเรียนขนาดเล็ก 

เนื้อหา x� S.D. 
ระดับความ

ตองการ 

ดานที่ 1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรยีนรูแบบคละชั้น 4.31 0.42 มาก 

 1. ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 4.30 0.47 มาก 

 2. ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ 4.33 0.48 มาก 

 3. เหตุที่ควรจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 4.37 0.49 มาก 

 4. แนวคิดหลักการจัดการเรยีนรูแบบคละชั้น 4.30 0.47 มาก 

 
5. ความแตกตางในการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นและ 

การจัดการเรียนรูแบบรวมชั้น 
4.40 0.50 มาก 

 6. ประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 4.13 0.57 มาก 
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ตาราง 17 (ตอ) 

เนื้อหา x� S.D. 
ระดับความ

ตองการ 

ดานที่ 2 การจัดชั้นเรียนในหองเรยีนแบบคละชั้น 4.31 0.36 มาก 

 7. องคประกอบการจัดชั้นเรียนแบบคละชั้น 4.27 0.52 มาก 

 8. การจัดพื้นที่ในหองเรียนแบบคละชั้น 4.33 0.48 มาก 

 9. ขอคํานึงในการจัดพื้นที่ในหองเรียนแบบคละชั้น 4.30 0.47 มาก 

 10. มุมกิจกรรมเฉพาะ 4.30 0.47 มาก 

 
11. การปรับวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับความแตกตางของ

นักเรียน 
4.30 0.47 มาก 

 12. การจัดที่นั่งแบบยืดหยุน  4.33 0.48 มาก 

ดานที่ 3 การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 4.31 0.36 มาก 

 13. แนวดําเนินการจัดการเรยีนรูแบบคละชั้น 4.43 0.50 มาก 

 14. แผนการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ 4.27 0.45 มาก 

 15. หนวยการเรียนรูบูรณาการ 4.23 0.43 มาก 

 16. แนวทางการนําแผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นไปใช 4.33 0.48 มาก 

 17. กิจกรรมการสอนในหองเรียนแบบคละชั้น 4.30 0.47 มาก 

 18. บทบาทสําคัญของครูในการออกแบบกิจกรรม 4.27 0.45 มาก 

ดานที่ 4 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู 4.30 0.47 มาก 

 

19. หลักการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู         

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

4.30 0.53 มาก 

 
20. การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้น 
4.30 0.47 มาก 

ภาพรวม 4.30 0.31 มาก 

  จากตาราง 17 พบวา ผลการสํารวจความตองการอบรมดานการจัด      

การเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 4.30) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูตอบแบบสํารวจมีความตองการอบรมอยูในระดับมาก

ทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากกวาคาเฉลี่ยรวม คือ ดานที่ 1 ความรูพืน้ฐานเกี่ยวกับ  

การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น ดานที่ 2 การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น และดานที่ 3 

การจัดชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชั้น ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน (x� = 4.31) ดานที่มคีวาม

ตองการนอยสุดและมีคาเทากับคาเฉลี่ยรวม คือ ดานที่ 4 การวัดผลและประเมินผล    
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การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น คาเฉลี่ย (x�	= 4.30) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ  

ที่ตั้งไวดานที่สามารถนํามาสรางเปนหลักสูตรได คือ ดานที่ 1 ดานที่ 12 และ ดานที่ 3    

แตดานที่ 4 ผูวิจัยเห็นวาการวัดและประเมินผลมีความสัมพันธกับการจัดการเรียนรู    

แบบคละชั้น ดังจะเห็นไดจากในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นเรียนเพื่อใหผูเรียน  

บรรลุจุดประสงคนั้น ครูผูสอนควรมีการตรวจสอบโดยวัดและประเมินความรูความเขาใจ  

และทักษะพื้นฐานของผูเรียนแตละคนกอนทีจ่ะคละชั้นหรือรวมกลุมผูเรียน ตลอดจน   การ

วัดผลและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนของผูเรียน ประกอบกับความตอง      การ

อบรมในดานนี้อยูในระดับมาก ผูวิจัยจึงนําความตองการทั้ง 4 ดาน คือ 1) ความรูพื้นฐาน

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 2) การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น    3) การ

จัดชัน้เรียนในหองเรียนแบบคละชั้น และ 4) การวัดและประเมินผลการจัด        การเรียนรู

แบบคละชั้น มาสรางเปนหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรู          แบบคละ

ชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

  ขั้นตอนที่ 3 ผลการสรางและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

  ผูวิจัยขนําเสนอผลการสรางและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดาน 

การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

   สวนที่ 1 ผลการรางหลักสูตรฝกอบรม 

   หลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียน 

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกอบดวย  

5 องคประกอบ คือ 1) ความเปนมา หลักการและความสําคัญ 2) วัตถุประสงค  

3) เนื้อหาหลักสูตร 4) กิจกรรมการฝกอบรม 5) การวัดและประเมินผล มีรายละเอียด ดังนี้ 

    1.ความเปนมา หลักการและความสําคัญ 

    จากการศึกษาเอกสารของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน (2553, หนา 5) โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญประสบปญหาที่คลายกันใน 5 ดาน 

ไดแก ดานการจัดการและปจจัยพื้นฐานสนับสนุน พบวา มคีวามขาดแคลนคร ู 

ครูไมครบชั้นขาดแคลนงบประมาณในการจัดการ ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูเปนชุมชน 

ขนาดเล็ก สภาพเศรษฐกิจยากจน ดานการจัดการเรียนรู พบวา ครูสวนใหญขาดทักษะ  

ในการจัดการเรียนการสอนในสภาพที่ครูไมครบชั้น และนักเรียนแตละชั้นมีจํานวนนอย  

ครูสอนไมเต็มเวลา และเต็มความสามารถ เพราะมีภารกิจอื่นนอกเหนือจากการสอน  
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มีความจําเปนตองปฏิบัติ ดานการพัฒนาการบริหารจัดการของผูบริหารและครู พบวา

ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กยังขาดทักษะการบริหารจัดการในบริบทที่แตกตางจากโรงเรียน

ทั่วไป ครูผูสอนยังขาดทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรูคละชั้น การจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการ การจัดทําหลักสูตรการเรียนรูสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ดานสื่อการเรียน  

การสอนและเทคโนโลยี พบวาโรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนสื่อและอุปกรณการเรียน  

การสอนเนื่องจากขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อหรือการซอมบํารุง เทคโนโลยีที่

ทันสมัยมีนอย ทําใหเปนปญหาในการจัดการและการจัดการเรียนรู และดานการมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาของชุมชนและองคกรตางๆ มีนอย เนื่องจากชุมชน มีขนาดเล็ก 

ผูปกครองมีฐานะยากจนไมสามารถสงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของโรงเรียน

เทาที่ควร  

   การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นจึงเปนวิธีการหนึ่งในการแกปญหา 

การจัดการเรียนรูของโรงเรียนขนาดเล็ก การสอนแบบคละชั้นสามารถปรับเนื้อหาให

เหมาะสมกับความสามารถของเด็ก เปนวิธีการที่โรงเรียนจัดชั้นเรียนโดยรวมชั้นเรียน  

2 หรือ 3 ระดับเขามาเรยีนในหองเดียวกัน เปดโอกาสใหนักเรียน ที่มีพืน้ฐานความรู 

ความสามารถ พัฒนาการทางอารมณและประสบการณที่แตกตางกันมาเรียน 

ในชั้นเดียวกัน ดังนั้นหากนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นไปใชจะชวยแกปญหาและ

ขอจํากัดตางๆ ที่กลาวมาขางตน นั่นคือ ปญหาดานการขาดแคลนครดูวยการจัดชั้นเรียน

ใหนักเรียนตางระดบัชั้นเรียนรวมกันในหองเรียนหนึ่ง ภายใตการดูแลของครูผูสอน 1 คน 

ประการตอมาสามารถชวยแกปญหาดานการเรียนของผูเรียนที่จํากัดชวงอายุเพียงปเดียว

ใหกวางขึน้ ใหนักเรียนไดเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนตามธรรมชาตโิดยการเรียนรู

จากประสบการณจริง มีการชวยเหลือพึ่งพา ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักผูเรียน

เปนสําคัญ เนื่องจากการจัดการเรียนรูคละชั้นเปนวิธีการที่สามารถจัดไดในระดับอนุบาล

และประถมศึกษาโดยใชวิธีการสอนที่หลากหลายและคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนได

เปนอยางดี 

   โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 มีจํานวนทั้งสิ้น 60 โรงเรียน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1, 2561, หนา 18) จากการสํารวจ พบวา ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สวนใหญยังขาดทักษะการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก  

เนื่องจากครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีการเคลื่อนยายตลอดเวลาและครูสวนใหญที่ไดรับ
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การบรรจุแตงตั้งที่โรงเรียนขนาดเล็กยังขาดประสบการณในการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้น ประกอบกับการจัดฝกอบรมดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นใหแกครูผูสอน

ในโรงเรียนขนาดเล็กยังไมทั่วถึงเทาที่ควร จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยเห็นสมควรเปน 

อยางยิ่งวา ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

เพื่อพัฒนาครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 และเชื่อมั่นวาหลักสูตรฝกอบรมนี้จะสงผลใหผูเขารับการฝกอบรม

สามารถนําความรู ทักษะ จากการฝกอบรมไปใชประโยชนไดในสถานการณจริง 

   2. วัตถุประสงค 

    2.1 เพื่อพัฒนาครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

    2.2 เพื่อใหครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็กนําความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นไปจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    2.3 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

   3. เนื้อหา 

   เนื้อหาในหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

แบงเปน 4 หนวยการเรียนรู ใชเวลาในการฝกอบรม 3 วัน ดังนี้ 

    3.1 ขอบเขตเนื้อหาในหลักสูตรฝกอบรมครู 

     3.1.1 หนวยการเรียนรูที่ 1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัด 

การเรียนรูแบบคละชั้น 

      3.1.1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

      3.1.1.2 ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

      3.1.1.3 ทําไมควรจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

      3.1.1.4 แนวคิดหลักการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น 

      3.1.1.5 ความแตกตางในการจัดการเรียนเรียนรูแบบคละชัน้

และการจัดการเรียนรูแบบรวมชั้น 

      3.1.1.6 ประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 
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     3.1.2 หนวยการเรียนรูที่ 2 การจัดการชั้นเรียนในหองเรียน 

แบบคละชั้น 

      3.1.2.1 การจัดมุมกิจกรรม 

      3.1.2.2 มุมกิจกรรมเฉพาะ 

      3.1.2.3 การปรับวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับความแตกตาง

ของนักเรียน 

      3.1.2.4 การจัดที่นั่งแบบยืดหยุน 
      3.1.2.5 การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
      3.1.2.6 การจัดตารางเรียนแบบคละชั้น 

      3.1.2.7 การจัดกลุมผูเรียนในหองเรียนแบบคละชัน้ 

     3.1.3 หนวยการเรียนรูที่ 3 การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

      3.1.3.1 องคประกอบการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบคละชัน้ 

      3.1.3.2 แนวดําเนินการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ 

      3.1.3.3 กิจกรรมการสอนในหองเรียนคละชั้น 

      3.1.3.4 บทบาทสําคัญของครูในการออกแบบกิจกรรม 

3.1.4 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

      3.1.4.1 การวัดความรูพื้นฐานเพื่อจัดกลุมความสามารถใน

หองเรียนคละชั้น 

   4. กิจกรรมการฝกอบรม 

   กิจกรรมการฝกอบรมในหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบ

คละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก มลีักษณะเปนแบบบูรณาการประกอบดวยกิจกรรมยอยที่มี

ความสอดคลองกับเนื้อหาสรุป ไดดังนี้ 

    หนวยการเรียนรูที่ 1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้น 

     1) กิจกรรมที่ 1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู อภปิราย เรื่องการจัด 

การเรียนรูแบบคละชั้น   

     2) ใบความรูที่ 1.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้น 

     3) ใบงานที่ 1.1 สรุปความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 
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แบบคละชั้น 

    หนวยการเรียนรูที่ 2 การจัดการชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชั้น 

     1) ใบความรูที่ 2.1 การจัดการชั้นเรียนแบบคละชั้น 

     2) ใบงานที่ 2.1 การจัดการชั้นเรียนแบบคละชั้น  

     3) กิจกรรมที่ 2.1 นําเสนอ อภิปราย การจัดการชั้นเรียน 

แบบคละชั้น 

     4) ใบความรูที่ 2.2 การจัดการหองเรียนแบบคละชั้น 

     5) ใบงานที่ 2.2 การออกแบบผังหองเรยีนแบบคละชั้น 

     6) กิจกรรมที่ 2.2 นําเสนอ อภิปราย การออกแบบผังหองเรียน

แบบคละชั้น 

    หนวยการเรียนรูที่ 3 การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

     1) กิจกรรม 3.1 แบงกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู สภาพปญหา บริบท

การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

     2) ใบความรูที่ 3.1 แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้น 

     3) ใบงานที่ 3.1 ฝกปฏิบัติการจัดทําแผนและกําหนดการสอน 

แบบคละชั้นรายสัปดาห 

    หนวยการเรียนรูที่ 4 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู 

แบบคละชัน้  

     1) กิจกรรมที่ 4.1 แบงกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู สภาพปญหา บริบท

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

     2) ใบความรูที่ 4.1 แนวทางการวัดและประเมินการจัดการเรียนรู

แบบคละชั้น 

     3) ใบงานที่ 4.1 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้น 

     4) กิจกรรมที่ 4.2 นําเสนอ อภิปราย การวัดผลและประเมินผล

การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

 

   5. วิธีการฝกอบรม 
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    5.1 การบรรยายโดยวิทยากรที่มีความรูความชํานาญในเนื้อหาตาม

หลักสูตรการฝกอบรมและการจัดกิจกรรมใหไดฝกปฏิบัติจริง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

การวิพากษวิจารณผลการปฏิบัติงาน 

    5.2 การลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมที่กําหนดไวในเนื้อหาการฝกอบรม

ซึ่งมีทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุม โดยมีวิทยากรคอยชี้แนะ วิเคราะหจุดเดนจุดดอย

จากผลการปฏิบัติงานจริงกอใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรง 

    5.3 การเรียนรูจากตัวอยางโดยเริ่มจากการดูตัวอยางที่ดีและตัวอยาง

ที่ตองปรับปรุง ฝกปฏิบัติจากเอกสารประกอบการฝกอบรมโดยมีวิทยากรเปนผูใหความรู

และใหการชี้แนะใชเทคนิคกระตุนและเสริมแรงสามารถทําใหผูรับการฝกอบรมเกิด 

การเรียนรูและพัฒนาตนเองได 

    5.4 การเรียนรูจากการอภิปราย โดยวิทยากรและผูเขารับการอบรม

รวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยวิทยากรชวยชี้แนะประเด็นในการปรับปรุงพัฒนาทําให 

ผูเขารับการอบรมเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 

    5.5 การระดมสมอง เปนการประชุมกลุมยอย 4-5 คน ทุกคนในกลุม

ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น อยางเสรีในกลุม ยอมรับและแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและ

กันทําใหผูรับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูและสามารถที่จะพัฒนาตนเองได 

   6. หลักการฝกอบรม 

    การฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียน 

ขนาดเล็ก ใชหลักการฝกอบรม ดังนี้ 

    6.1  ทดสอบกอนการฝกอบรม 

    6.2 ผูเขาอบรมแลกเปลี่ยนบริบทและประเด็นปญหาการจัด 

การเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กของตนเอง ผูเขาอบรมฟงการบรรยายและ

ศึกษาใบความรู ปฏิบัติตามคําแนะนําของวิทยากร 

    6.3 ผูเขาอบรมปฏิบัติงานตามแบบฝกกิจกรรม 

    6.4 ผูเขาอบรมนําเสนอผลงานที่ไดจากการฝกปฏิบัติ 

ในแบบฝกกิจกรรมแตละกิจกรรมเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมยอย  

    6.5 วิทยากรตรวจสอบการปฏิบัติงานในแบบฝกกิจกรรมและแกไข 

แนะนําใหเปนรายบุคคลหรือรายกลุม 
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    6.6 ผูเขาอบรมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดหรอืซักถามในประเดน็ที่

สงสัย 

    6.7 วิทยากรสรุปสิ่งที่ไดจากแบบฝกกิจกรรมใหคําแนะนําและ

ขอเสนอแนะ (หนวยละ 10–20 นาที) 

    6.8 ทดสอบหลังฝกอบรม 

   7. แผนการฝกอบรม  
 

ตาราง 18 แผนการฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรู 

             แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

วันที ่ เวลา กิจกรรม/เนื้อหา 
รูปแบบ

กิจกรรม 

1 ภาคเชา 

 

 

 

 

 

 

ภาคบาย 

รายงานตัวทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนแบบคละชั้น 

- กิจกรรมท่ี 1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู อภิปราย เร่ือง 

การจัดการเรยีนรูแบบคละช้ัน 

- ใบความรูท่ี 1.1 เรื่อง ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัด 

การเรยีนรูแบบคละช้ัน  

- ใบงานที่ 1.1 สรุปความรูหลักการจัดการเรยีนรูแบบคละช้ัน 

การจัดชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชั้น 

- ใบความรูท่ี 2.1 เรื่อง การจัดการช้ันเรียนแบบคละชั้น 

- ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การจัดการชั้นเรียนแบบคละชั้น 

- กิจกรรมท่ี 2.1 นําเสนอ อภปิราย ใบงานท่ี 2.1  

- ใบความรูท่ี 2.2 เรื่อง การจัดการหองเรียนแบบคละชั้น 

- ใบงานที่ 2.2 การออกแบบผังหองเรียนแบบคละช้ัน 

   กจิกรรมท่ี 2.1 นําเสนอ อภปิราย ใบงานท่ี 2.2 

ทดสอบ 

 

ปฏิบัติ 

 

บรรยาย 

 

บรรยาย 

 

บรรยาย 

ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ 

บรรยาย 

 

ปฏิบัติ 

2 ภาคเชา 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

- ทบทวนสรุปความรู 

- กิจกรรมท่ี 3.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู สภาพปญหา บรบิท 

การบรหิารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

- ใบความรูท่ี 3.1 แนวคิดการจดัทําแผนการจัดการเรยีนรูแบบ

คละชั้น 

 

ปฏิบัติ 

บรรยาย 

 

ปฏิบัติ 
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ตาราง 18 (ตอ) 

วันที ่ เวลา กิจกรรม/เนื้อหา 
รูปแบบ

กิจกรรม 

 

 

ภาคบาย 

การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

- ใบงานที่ 3.1 ฝกปฏิบัตกิารจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและ

กําหนดการสอนแบบคละชั้นรายสัปดาห 

   กจิกรรมท่ี 3.2 นําเสนอ อภิปราย ใบงานที่ 3.1 

ปฏิบัติ 

 

ปฏิบัติ 

3  

ภาคเชา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคบาย 

การวัดและประเมินการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

ทบทวนสรุปความรู 

- กิจกรรมท่ี 4.1 แบงกลุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู สภาพปญหา 

บรบิทการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

- ใบความรูท่ี 4.1 เรื่อง แนวทางการวัดและประเมนิการจัด 

การเรยีนรูแบบคละช้ัน 

- ใบงานที่ 4.1 เรื่อง การวัดและประเมินการจัดการเรียนรู 

แบบคละช้ัน 

- กิจกรรมท่ี 4.2 นําเสนอ อภิปราย ใบงานที่ 4.1 

ทดสอบหลังการอบรม/แบบสอบถามความพึงพอใจ 

นําเสนออภิปราย ซักถามปญหา 

 

 

ปฏิบัติ 

 

บรรยาย 

 

ปฏิบัติ 

 

ปฏิบัติ 

 

 

   7. การวัดและประเมินผล 

    7.1 ประเมินผลกอนการอบรม 

     7.1.1 ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

    7.2 ประเมินผลระหวางอบรม 

     7.2.1 ประเมินทักษะการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียน

ขนาดเล็ก 

    7.3 ประเมินผลหลังการอบรม 

     7.3.1 ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก   

     7.3.2 ประเมินความพึงพอใจของผูเขาอบรมตอการจัดกิจกรรม

การฝกอบรม 
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  สวนที่ 2 ผลการตรวจสอบรางหลักสูตรฝกอบรม  

  ผูวิจัยนํารางหลักสูตรฝกอบรมไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบ

คุณภาพดานความเหมาะสมและความสอดคลองของหลักสูตรฝกอบรมโดยมีผลของ 

การตรวจสอบ ดังนี้ 

   2.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตรฝกอบรมครูดาน 

การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 รายละเอียดดัง ตาราง 19 
 

ตาราง 19 ผลการประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัด 

             การเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ขอ รายการประเมิน x� S.D. 
ระดับความ

เหมาะสม 

1 หลักการและความสําคัญของหลักสูตร 4.40 0.55 มาก 

2 วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม ประเมินจาก 4.40 0.55 มาก 

2.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม 4.40 0.55 มาก 

2.2 ความเปนไปไดของวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม 4.40 0.55 มาก 

3 เนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรม ประเมินจาก 4.13 0.30 มาก 

3.1 เนื้อหาของหลักสูตรเหมาะสมกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

4.00 0.00 มาก 

3.2 การจัดลําดับเนื้อหามีความเชื่อมโยงกันงายตอ 

การเขาใจ 

4.20 0.45 มาก 

3.3 เนื้อหาของหลักสูตรนําไปปฏิบัติไดจรงิ 4.20 0.45 มาก 

4 กิจกรรมการฝกอบรม ประเมินจาก 4.28 0.44 มาก 

4.1 ความเปนไปไดที่จะบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร

ฝกอบรม 

4.40 0.55 มาก 

4.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมฝกอบรม 4.20 0.45 มาก 

4.3 การนําไปสอนหรือฝกอบรมไดจริง 4.00 0.71 มาก 

4.4 ความนาสนใจของกิจกรรม 4.40 0.55 มาก 

4.5 ความหลากหลายของกิจกรรม 4.40 0.55 มาก 
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ตาราง 19 (ตอ) 

ขอ รายการประเมิน x� S.D. 

ระดับ

ความ

เหมาะสม 

5 สื่อประกอบการฝกอบรม ประเมินจาก 4.00 0.00 มาก 

5.1 ความเหมาะสมของสื่อกับกิจกรรม 4.00 0.71 มาก 

5.2 ชวยใหกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงคได 4.00 0.71 มาก 

6 การวัดและประเมินผล ประเมนิจาก 4.20 0.42 มาก 

6.1 เกณฑการผานการอบรม 4.60 0.55 มาก 

6.2 ความเปนไปไดของวิธีการที่ใชในการวัดและประเมินผล 4.20 0.45 มาก 

7 การประเมินหนวยการเรยีนรู ประเมินจาก 4.20 0.21 มาก 

7.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงคการฝกอบรม 4.20 0.45 มาก 

7.2 ความเหมาะสมของวัตถุประสงคการฝกอบรม 4.20 0.45 มาก 

7.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ชวยใหบรรลุวัตถุประสงค

การฝกอบรม 

4.20 0.45 มาก 

7.4 ภาษาที่ใชมีความเหมาะสม 4.20 0.45 มาก 

8 ระยะเวลาในการฝกอบรม ประเมินจาก 4.60 0.65 มากท่ีสุด 

8.1 ความเหมาะสมของเวลาท่ีใชในการฝกอบรม 4.60 0.89 มาก 

 8.2 ใชเวลาในการอบรมสอดคลองกับ 

ความยากงายของเนื้อหา 

4.60 0.55 มาก 

ภาพรวม 4.30 0.24 มาก 

    

   จากตาราง 19 ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร  

โดยผูเชี่ยวชาญ พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 4.30) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา รายการประเมินสวนใหญมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ยกเวนระยะเวลา 

ในการฝกอบรมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ (x� = 4.60)   

สวนหลักการและความสําคัญของหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม เนื้อหา

ของหลักสูตรฝกอบรม กิจกรรมการฝกอบรม สื่อประกอบการฝกอบรม การวัดและ

ประเมินผล และการประเมินหนวยการเรียนรู มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ดานที่มี

คาเฉลี่ยต่ําสุด (x�	= 4.00) คือ สื่อประกอบการฝกอบรม 
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   2.2 ผลการประเมินความสอดคลองของรางหลักสูตรฝกอบรมครูดาน

การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 รายละเอียดดังตาราง 20 
 

ตาราง 20 ผลการประเมินความสอดคลองของรางหลักสูตรฝกอบรมครูดาน 

              การจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ในโรงเรียนขนาดเล็ก  

ขอ รายการประเมิน 

คาดัชนี

ความ

สอดคลอง 

สรุปผล 

1 
หลักการและความสําคัญของหลักสูตรกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 
1.00 สอดคลอง 

2 วัตถุประสงคของหลักสูตรกับเนือ้หาของหลักสูตร 0.80 สอดคลอง 

3 วัตถุประสงคของหลักสูตรกับกจิกรรมการฝกอบรม 1.00 สอดคลอง 

4 วัตถุประสงคของหลักสูตรกับสือ่ประกอบการอบรม 0.80 สอดคลอง 

5 วัตถุประสงคของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผล 1.00 สอดคลอง 

6 เนือ้หาของหลักสูตรกับหนวยการเรยีนรู 1.00 สอดคลอง 

7 เนือ้หาของหลักสูตรกับกิจกรรมการฝกอบรม 1.00 สอดคลอง 

8 เนือ้หาของหลักสูตรกับสื่อประกอบการอบรม 0.80 สอดคลอง 

9 เนือ้หาของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผล 1.00 สอดคลอง 

10 กิจกรรมการฝกอบรมกับสื่อประกอบการอบรม 1.00 สอดคลอง 

11 กิจกรรมการฝกอบรมกับการวัดและประเมินผล 1.00 สอดคลอง 

12 สื่อประกอบการอบรมกับการวัดและประเมินผล 1.00 สอดคลอง 

13 วัตถุประสงคในหนวยการเรียนรูกับกิจกรรมการฝกอบรม 1.00 สอดคลอง 

14 วัตถุประสงคในหนวยการเรียนรูกับสื่อประกอบการอบรม 0.80 สอดคลอง 

15 วัตถุประสงคในหนวยการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล 1.00 สอดคลอง 

    

   จากตาราง 20 ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาสวนประกอบของหลักสูตร

ฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกันในทุกประเด็น โดยมีคาความสอดคลองอยู

ระหวาง 0.80 ถึง 1.00 เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว  
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   สรุปไดวาหลักสูตรฉบับรางที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีองคประกอบครบถวน 

เหมาะสมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด และมีความสอดคลองกันสามารถนําไปใชได 

  สวนที่ 3 ผลการปรับปรุงรางหลักสูตรฝกอบรม  

  ผูวิจัยนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 5 คน มาวิเคราะหแลวนําไป

ปรับปรุงรางหลักสูตรฝกอบรมใหสมบูรณยิ่งขึ้น ดังนี้ 

   1. ปรับกิจกรรมการฝกอบรมใหมีการลงมือปฏิบัติ การระดมสมอง 

อภิปรายกลุมมากขึ้น  

   2. ปรับเลมและรูปแบบการนําเสนอเนื้อหา กิจกรรมและใบงานให

นาสนใจและเขาใจงายขึ้น 

ระยะที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรโดยการทดลองใช 

 ขั้นตอนที่ 1 ผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม 

 การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรนําเสนอผล ดังตาราง 21-24 
 

ตาราง 21 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

 1.1 ชาย 12 33 

 1.2 หญิง 24 67 

รวม 36 100 

2. อายุ   

 2.1 20-29 ป 4 11 

 2.2 30-39 ป 

2.3 40-49 ป 

2.4 50-60 ป 

13 

12 

7 

36 

33 

20 

รวม 36 100 
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  จากตาราง 21 สรุปไดวา กลุมตัวอยางทั้งหมด 36 คน สวนใหญเปน 

เพศหญิง จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 67 เปนเพศชายจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 33 

เมื่อพิจารณาจากอายุพบวาสวนใหญมีอายุระหวาง 39-39 ป 

   1.1 ผลการเปรียบเทียบความรู ความเขาใจดานการจัดการเรียนรูแบบ

คละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก ระหวางกอนและหลังการฝกอบรมโดยการทดสอบคา 

(t-test for Dependent Samples)  

    สมมติฐานการวิจัย : หลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ที่พัฒนาขึ้นทําใหครูที่เขารับการอบรมมีความรูหลังการฝกอบรมสูงกวา

กอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตาราง 22 
 

ตาราง 22 การเปรียบเทียบคะแนนความรู ความเขาใจ ดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

              ของครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ระหวางกอนและหลังการฝกอบรม 

การฝกอบรม n x� S.D. df t Sig 

กอนฝกอบรม 36 18.53 2.07 
35 18.31** 0.00 

หลังฝกอบรม 36 25.69 1.64 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t.01,35=2.46) 
  

    ตาราง 21 พบวาคะแนนเฉลี่ยความรูความเขาใจดานการจัดการ

เรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กของผูเขารับการฝกอบรมกอนฝกอบรมเทากับ 

18.53 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังฝกอบรมเทากับ 25.69 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบ

ระหวางคะแนนทดสอบทั้งสองครั้ง ปรากฏวาผูเขารับการฝกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยหลัง

ฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   1.2 ผลการวิเคราะหทักษะดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียน

ขนาดเล็กของครูผูเขารับการฝกอบรม ปรากฏผล ดังตาราง 22 
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ตาราง 23 การวิเคราะหทักษะดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กของ 

              ครูผูเขารับการอบรม 

 
รายการประเมิน �� S.D. 

ระดับ

ทักษะ 

1. ดานการจัดการชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชั้น 2.62 0.35 มาก 

 1.1 จัดชั้นเรียนแบบคละชัน้ที่สอดคลองกับการบริหารจัดการชั้น

เรียนแบบคละชั้นได 
2.58 0.50 มาก 

 1.2 จัดหองเรียนตอบสนองตอการเรยีนแบบคละชั้นและ

สามารถดัดแปลงพืน้ที่การใชประโยชนในหองเรียนไดงาย 
2.75 0.44 มาก 

 1.3 มีวัสดุอุปกรณและครุภัณฑที่จําเปนตอการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูและสามารถใชไดสะดวก 
2.53 0.51 มาก 

 1.4 จัดหองเรียนใหมีปายนิเทศ มุมวิชาการ มุมสื่อการเรียนรูที่

สนับสนุนใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
2.72 0.45 มาก 

 1.5 หองเรียนมีพื้นที่กวางขวางเหมาะสําหรับกิจกรรมรวมชั้น

และกิจกรรมกลุมยอยที่แยกปฏิบัต ิ
2.53 0.51 มาก 

 1.6 จัดแบงพื้นที่สําหรับกิจกรรมการเรียนรวมชั้นและพื้นที่

สําหรับกิจกรรมกลุมยอยอยางเหมาะสมและชัดเจน 
2.72 0.45 มาก 

 1.7 จัดแบงพืน้ที่หองเรียนคํานึงถึงความสะดวก 

ในการเคลื่อนไหวและการทํากิจกรรมของนักเรียน 
2.53 0.51 มาก 

2. ดานการบริหารจัดการเรยีนรูแบบคละชั้น 2.62 0.34 มาก 

 2.1 ออกแบบกิจกรรมที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 

และสอดคลองกับพัฒนาการของนกัเรยีนในระดับชั้นที่เรียน

คละชั้น  

2.69 0.47 มาก 

 2.2 วิเคราะหสาระการเรียนรูของทุกระดับชั้นและจัดเรียงลําดับ

ความยากงายตามระดับชั้น 
2.53 0.51 มาก 

 2.3 เลือกเนื้อหาเดียวกันของทุกระดบัชั้นมาจัดกิจกรรมพรอม

กันโดยมีระดับความยากตางกัน 
2.69 0.47 มาก 

 2.4 ศึกษาวิเคราะหนักเรียนรายบุคคลในดานความสามารถ     

ในการเรียนรู ความสนใจ ความถนัดและขอบกพรอง 
2.53 0.51 มาก 

 2.5 จัดเตรียมคละกลุม/จับคูนักเรียนในลักษณะตางๆ ที่

เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนแตละครั้ง 
2.67 0.48 มาก 

 2.6 จัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ กําหนดการสอน    

ที่ระบุตัวชี้วัดและชิ้นงานที่แสดงถงึความสามารถของนักเรียน

แตละระดับชั้น 

2.67 0.48 มาก 

 2.7 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่สอดคลองกับ

มาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตรและสภาพแวดลอมในทองถิ่น 
2.53 0.51 มาก 
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ตาราง 23 (ตอ) 

 
รายการประเมิน �� S.D. 

ระดับ

ทักษะ 

 2.8 กําหนดจุดประสงคการเรยีนรูแตละครั้ง สอดคลองกับ

เนื้อหาและเวลาเรียนตามระดับชั้นที่ทําการสอน 
2.72 0.45 มาก 

3. ดานการวัดและประเมนิผลการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 2.67 0.35 มาก 

 3.1 กําหนดวิธีการวัดและประเมนิผลที่สอดคลอง                 

กับวัตถุประสงคการเรียนรู พฤติกรรม และกิจกรรม           

ตามแผนการจัดการเรียนรูตามระดับชั้น 

2.75 0.44 มาก 

 3.2 ใชเทคนิคการวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย เชน 

ประเมินจากสภาพจริง ประเมินจากการปฏิบัติ               

ประเมินจากแฟมสะสมผลงาน 

2.58 0.50 มาก 

 3.3 วัดและประเมินผลครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
2.67 0.48 มาก 

 3.4 วัดและประเมินผลการเรียนครบถวนตามที่หลักสูตร

กําหนดดวยวิธกีารที่เหมาะสมตามระดับชั้น 
2.58 0.50 มาก 

 3.5 เปดโอกาสใหนกัเรียน เพื่อน มีสวนรวมในการประเมินผล

การเรียนดวยการกําหนดเกณฑในการประเมินรวมกัน 
2.78 0.42 มาก 

ภาพรวม 2.64 0.33 มาก 

   

    จากตาราง 23 พบวา คะแนนทักษะดานการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 2.64) เมื่อพิจารณาราย

ดานเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยพบวา ดานการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้น คะแนนเฉลี่ย (x� = 2.67) ดานการบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น  

คะแนนเฉลี่ย (x� = 2.62) และ ดานการจัดการชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชัน้ คะแนน

เฉลี่ย (x� = 2.62) 

    สรุปไดวาทักษะทักษะการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาด

เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อยูในระดับมาก  

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

   1.3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของครูผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอ

หลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปรากฏดังตาราง 23 
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ตาราง 24 ความพึงพอใจของครูผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมครู 

             ดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่          

             การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

 

รายการ/ประเด็น x� S.D. 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. ดานเนื้อหาของหลักสูตร 4.38 0.26 มาก 

 1.1 เนือ้หาของหลักสูตรมีความนาสนใจ 4.17 0.45 มาก 

 1.2 เนื้อหาของหลักสูตรชวยใหผูเขารับการอบรมมี

ความรูความเขาใจวิธีการจัดการเรยีนรูแบบคละชั้น 
4.64 0.49 มากที่สุด 

 1.3. เนื้อหามีความเหมาะสมกับผูเขาอบรม 4.28 0.45 มาก 

 1.4 เนือ้หาแตละหนวยการเรียนรูมีความชัดเจน 4.17 0.45 มาก 

 1.5 การจัดลําดับของหนวยการเรยีนรูมีความตอเนื่อง

และเชื่อมโยงกัน 
4.64 0.49 มากที่สุด 

2. ดานความรูความเขาใจ 3.26 0.41 ปานกลาง 

 2.1 ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ กอน การอบรม 2.36 0.59 นอย 

 2.2 ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.17 0.45 มาก 

3. ดานการนําความรูไปใช 4.54 0.35 มากที่สุด 

 3.1 สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการจัดการเรยีน

การสอนได 
4.64 0.49 มากที่สุด 

 3.2 สามารถนําความรูท่ีไดรับไปถายทอดและ

เผยแพรได 
4.44 0.50 มาก 

4. ดานกระบวนการเรียนรู 4.33 0.32 มาก 

 4.1 กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลาย 4.14 0.72 มาก 

 4.2 กิจกรรมการเรียนรูนาสนใจสามารถปฏบิัติไดจรงิ 4.25 0.50 มาก 

 4.3 กิจกรรมการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู

สามารถปฏิบัติไดเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด 
4.64 0.49 มากที่สุด 

 4.4 กิจกรรมการเรียนรูชวยสงเสริมทักษะการจัด 

การเรยีนรูแบบคละช้ัน 
4.31 0.47 มาก 
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ตาราง 24 (ตอ) 

 
รายการ/ประเด็น x� S.D. 

ระดับความ

พึงพอใจ 

5. ดานสื่อประกอบการฝกอบรม 4.49 0.33 มาก 

 5.1 สื่อการเรียนรูมคีวามเหมาะหลากหลาย ทันสมัย 

สอดคลองกับเนือ้หาและกิจกรรมการเรียนรู 
4.28 0.51 มาก 

 5.2 สื่อประกอบการฝกอบรมชวยใหผูเขาอบรมเขาใจ

และสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมได 
4.69 0.47 มากที่สุด 

6. ดานการวัดและประเมินผล 4.40 0.31 มาก 

 6.1 มคีวามพึงพอใจกับวิธีการวดัและประเมินผล 4.17 0.45 มาก 

 6.2 วิธีการวัดและประเมินผลมีความหลากหลาย

สอดคลองตามวัตถุประสงค 
4.64 0.49 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.23 0.25 มาก 

   

   จากตาราง 24 พบวา ความพึงพอใจของครูผูเขาอบรมที่มีตอหลักสูตร

ฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาพรวมอยูใน 

ระดับมาก (x�= 4.23) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาสวนใหญพึงพอใจอยูในระดับมาก 

ดานที่มีความพึ่งพอใจเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ดานการนําความรูไปใช คะแนนเฉลี่ย 

(x�= 4.54) ดานสื่อประกอบการฝกอบรม คะแนนเฉลี่ย (x�= 4.54) และ ดานการวัดและ

ประเมินผล คะแนนเฉลีย่ (x�=4.40) ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คะแนนเฉลี่ย (x�= 3.26) ไดแก 

ดานความรูความเขาใจ        

  ขั้นตอนที่ 2 การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม 

  จากการสรุปผลการดําเนินงานรวมกับคณะวิทยากร สรุปไดวา  

ผลการดําเนินงานบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว โดยมีขอเสนอแนะวา ควรจะมีวิทยากรพี่เลี้ยง

ประจํากลุมเพื่อคอยใหคําแนะนําชวยเหลือ กระตุนการระดมสมองและสะทอนปญหา

ภายในกลุม ติดตามและใหคําแนะนําในกิจกรรมที่ตองลงมือปฏิบัติอยางตอเนื่อง  

การฝกอบรมครั้งตอไปควรปรับลดเนื้อหาและการบรรยาย เพิ่มกิจกรรมการระดม 

ความคิดเห็นและการปฏบิัติ สื่อประกอบหลักสูตรควรจะเปนภาพสี 
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  จากการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมพบวาสวนใหญมี

ความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรมอยูในระดับมาก โดยมีขอคิดเห็นวา ถึงแมจะใชเวลา 

ในการฝกอบรมหลายวัน แตไดความรูที่สามารถนําไปปฏิบัติจริงได และมีขอเสนอแนะ 

วาการแบงกลุมควรจัดใหมีสมาชกิในกลุมมีทั้งครูที่มีประสบการณและไมมีประสบการณ 

ในการสอนแบบคละชั้นเพื่อใหเกิดการสะทอนปญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดดียิ่งขึน้ 

ควรมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อใหผูเขารับการอบรมรูสึกผอนคลาย 

 



145 

 

บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 การวิจัย เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 เปนการดําเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and 

development) โดยในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดความมุงหมายของการวิจัย ไวดังนี้  

  1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

  2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรู

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1  

   2.1 ดานความรู ความเขาใจดานการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ใน

โรงเรียนขนาดเล็ก ระหวางกอนเขารับการฝกอบรมและหลังการฝกอบรม  

   2.2 ดานทักษะการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

   2.3 ดานความพึงพอใจของครูที่ไดรับการฝกอบรมที่มีตอหลักสูตร

ฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก            

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

    ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัย ไวดังนี้ หลักสูตรฝกอบรมครูดานการ

จัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่พัฒนาขึ้นทําใหครูที่เขารับการอบรมมีความรูหลังการ

ฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีทักษะการจัด

เรียนรูแบบคละชั้นในระดับมากและมีความพึงพอใจตอหลักสูตรในระดับมาก 
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วิธีดําเนินการวจิัย 

 ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1         

มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 2 ระยะ ดังนี้  

  ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  

  เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานปญหาและความตองการดานการจัดการเรียนรู

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 โดยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้  

   ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

ศึกษาแผนการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาครูดาน 

การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก แลวนําขอมูลมาสังเคราะหเปน 

กรอบแนวคิดของการวิจัย ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษานํามาใชเปนขอมูลในการกําหนด

องคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม  

   ขั้นตอนที่ 2 สํารวจความตองการฝกอบรมดานการจัดการเรียนรูแบบ

คละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในขั้นตอนที่ 1 

ทําใหผูวจิัยไดขอบเขตเนื้อหาดานการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ในโรงเรียนขนาดเล็ก  

4 ดาน ประกอบดวย 1) ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น  

2) การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 3) การจัดชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชั้น  

4) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น ผูวิจัยนําองคประกอบดานเนื้อหา

ของหลักสูตรทั้ง 4 ดาน นํามาสรางแบบสํารวจความตองการฝกอบรมครูดานการจัด 

การเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกความตองการ โดยพิจารณา

จากคาเฉลี่ย (x�) ในแตละดานที่สูงกวา มารางหลักสูตรฝกอบรมเพื่อใหเนื้อหาหลักสูตรมี

ความสอดคลองกับความตองการของผูเขารับการฝกอบรม 

   ขั้นตอนที่ 3 การสรางและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเปนการสรางและ

พัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับขอมูลพื้นฐานที่ไดจากการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 1 

และขั้นตอนที่ 2 โดยแบงการดําเนินงานเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 การสรางรางหลักสูตร

ฝกอบรมเปนการนําผลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 มากําหนดเปนรายละเอียดตางๆ  
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ของหลักสูตรฉบับรางสวนที่ 2 การประเมินรางหลักสูตรฝกอบรม โดยการนํารางหลักสูตร

จากสวนที่ 1 ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรดานความเหมาะสมและ 

ความสอดคลองของโครงสราง จํานวน 5 คน สวนที่ 3 การปรับปรุงรางหลักสูตรฝกอบรม

นําขอมูลในการตรวจสอบรางหลักสูตรฝกอบรมในสวนที่ 2 มาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

ตามเกณฑในการพิจารณา  

  ระยะที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม 

   ขั้นตอนที่ 1 การนําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใชการทดลองใช

หลักสูตรฝกอบรมขั้นตอนนี้ เปนการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมครูดาน

จัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กที่พัฒนามาแลว มาใชทดลองกับกลุม

ตัวอยาง โดยการนําหลักสูตรฝกอบรมไปใชตามแผนการทดลองกับกลุมตัวอยาง คือ  

ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 1 กลุม (ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก) สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 36 

คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (cluster or area sampling) โดยใชแผน 

การทดลอง รูปแบบการศึกษาเชิงทดลองแบบกลุมเดียวสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

(One-Group Pre Test-Post Test Design)  

   ขั้นตอนที่ 2 การปรับปรุงหลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพของ

หลักสูตรภายหลังการนําหลักสูตรไปทดลองใช และแกไขปรับปรุงหลักสูตรโดยผูวิจัยนํา

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงแกไขรายละเอียดใหหลักสูตรมีความ

สมบูรณมากยิ่งขึ้น ดวยการใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต (x�) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) คา t-test แบบ Dependent Samples 

สรุปผลการวิจัย 

 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ในโรงเรียน

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สรุปผล ไดดังนี้

  1. หลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ในโรงเรียน 

ขนาดเล็ก ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ม ี5 องคประกอบ คือ 1) ความเปนมา หลักการและ

ความสําคัญ 2) วัตถุประสงค 3) เนื้อหาหลักสูตร 4) กิจกรรมการฝกอบรม และ  

5) การวัดและประเมินผล สําหรับเนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรู

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก มี 4 ดาน ประกอบดวย 1) ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ 
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การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 2) การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 3) การจดัชั้นเรียน

ในหองเรียนแบบคละชั้น และ 4) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น  

ดังหลักสูตรฉบับสมบูรณในภาคผนวก ซ  

  2. ผลจากการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมที่ผูวิจัยพัฒนาขึน้พบวา 

   2.1 ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจดานการจัดการเรียนรู

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก หลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   2.2 ผูเขารับการฝกอบรมมีคะแนนทักษะการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น     

ในโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 2.64) 

   2.3 ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรมครูดาน

การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 4.27)  

การอภิปรายผล 

 จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบ

คละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร    

เขต 1 ไดนําผลมาเสนอเปนประเด็นเพื่ออภิปรายผลตามความมุงหมายของการวิจัย ดังนี้  

  1. การสรางหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ใน

โรงเรียนขนาดเล็ก 

  หลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียน 

ขนาดเล็ก มีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจและทักษะการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้น ในโรงเรียนขนาดเล็กใหแกครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ในระดับที่พึงประสงค หลักสูตรที่สรางขึ้นมี  

5 ประกอบ คือ 1) หลักการ ความเปนมาและความสําคัญ 2) วัตถุประสงค  

3) เนื้อหาหลักสูตร 4) กิจกรรมการฝกอบรม และ 5) การวัดและประเมินผล  

ผลการตรวจสอบเอกสารหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

ในโรงเรียนขนาดเล็กจากผูเชี่ยวชาญ 5 คน พบวา โครงรางหลักสูตรความเหมาะสมมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ผลการประเมินความสอดคลองขององคประกอบของหลักสูตร 

ในแตละดานเปนไปตามเกณฑที่กําหนดคือมีคาความสอดคลองมากกวา .50 ทุกประเด็น

หมายความวาองคประกอบของรางหลักสูตรฝกอบรมมีความสอดคลองกันอันเนื่องมาจาก
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ผูวิจัยไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมโดยดําเนินการตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ

นักวิชาการดานหลักสูตร ไดแก Taba (1962); Alexander & others (1974);  

จักรา วงศกาฬสินธุ (2556) และหลักสูตรฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดผานกระบวนการหา

คุณภาพตามขั้นตอนโดยเริ่มตั้งแตการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมจากคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ จนสามารถนําไปใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ อุไรวรรณ หลินศรี (2556, 

หนา 42-43) ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียนสําหรับครูศูนยการศึกษา

พิเศษ ประจําจังหวัดสกลนคร องคประกอบของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 

หลักการ วัตถุประสงค โครงสรางหลักสูตร แนวทางการใชหลักสูตร และการประเมินผล

ตามหลักสูตร จิรฐา จรวงษ (2556, หนา 11) ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู เรื่อง  

กลยุทธการสอนทักษะการคิดสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น

ประกอบดวย หลักการและเหตุผล จุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรมการฝกอบรม  

สื่อประกอบการฝกอบรม และการวัดและประเมินผล 

  2. ผูเขารับการฝกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยความรู ความเขาใจ ดานการจัด 

การเรียนรูแบบคละชั้น หลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 ซึ่งเปนไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไวขอที่ 1 แสดงวาหลักสูตรฝกอบรมสามารถพัฒนา

ความรู ความเขาใจ ดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กใหแกคร ู

ผูเขารับการฝกอบรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ไดเพิ่มขึ้นจรงิ ทั้งนี้เนื่องมาจากกระบวนการฝกอบรมเปนกระบวนที่เกิดจากการวิเคราะห

ความตองการของผูรับการฝกอบรม การกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรมที่ไดจาก

การวิเคราะหความตองการของผูเขารับการฝกอบรม เพื่อนํามาสรางหลักสูตรฝกอบรม 

(สมคิด บางโม, 2551, หนา 19-21) และผูวิจัยไดออกแบบกิจกรรมการฝกอบรมที่ 

เปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูจากวิทยากรที่มีความชํานาญดานการจัด 

การเรียนรูแบบคละชั้น การศึกษาใบความรูและทํากิจกรรมในเอกสารประกอบการ

ฝกอบรม การสะทอนปญหาและการอภิปรายกลุม ยิ่งไปกวานัน้ผูเขารับการฝกอบรมได

ทํางานรวมกัน มีโอกาสนําเสนองานในกระบวนการกลุมทุกคนรวมนําเสนอทําใหได

แลกเปลี่ยนความคิด ทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในหลักการจัด 

การเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กมากขึ้น จึงสงผลใหผลการฝกอบรมดานความรู

ความเขาใจการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ในโรงเรียนขนาดเล็กบรรลุตามความมุงหมาย
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ของการวิจัย สอดคลองกับงานวิจัยของนิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล และคณะ (2551, 

บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการบริหารงานในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 ผลการวิจัยพบวาผูเขารับ 

การฝกอบรมมีความรูความเขาใจการบริหารงานในสถานศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา

หลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับ 

สมใจ กงเติม (2553, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ

เสริมสรางความสามารถในการสอนคิดวิเคราะหสําหรับครูผูสอน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวาครูผูสอนมีความรู ความเขาใจ  

ในการสอนคิดวิเคราะหหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

  3. ผูเขารับการฝกอบรมมคีะแนนการประเมินทักษะการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กโดยรวมอยูในระดับมาก ไปเปนตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

แสดงวาหลักสูตรฝกอบรมสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียน

ขนาดเล็กของครูผูสอนไดจริงทั้งนีอ้าจเนื่องมาจากกิจกรรมที่กําหนดใหครูไดใชเวลาใน

สะทอนปญหาการจัดการเรียนรู การระดมสมองและการปฏิบัติทักษะในแตละกิจกรรม

อยางเหมาะสม ทําใหเกิดประสบการณการเรียนรู กิจกรรมที่กําหนดมีความเหมาะสมกับ 

ผูเขารับการฝกอบรม วิทยากรมีความรูและความเขาใจในการนําเสนอขั้นตอนตางๆ และ

เปนผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู สรางบรรยากาศในการเรียนรู คอยให 

การสนับสนุน หรือสงเสริมใหเกิดการเรียนรู เชน การใชคําถามกระตุนใหเกิดการคิด 

ชวยเหลือผูเขารับการฝกอบรมเกิดความชัดเจนในการสื่อสารและการนําเสนอ กิจกรรม

ระดมสมองของผูเขารับการฝกอบรม ทําใหผูเขารับการฝกอบรมไดแลกเปลี่ยน

ประสบการณและสรางองคความรูใหม สอดคลองกับ สมคิด บางโม (2551, หนา 85) 

กลาววา การฝกอบรมโดยใหผูเขารับการฝกอบรมเปนศูนยกลางการเรียนเรียนรู ซึ่ง

กิจกรรมการการอบรมประกอบดวย การระดมสมอง การใชฐานกิจกรรม การฝกปฏิบัติ 

ขอดีคือผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในการทํากิจกรรมทุกคน บรรยากาศสนุกสนาน  

ทําใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณตรงชวยใหเกิดความรูความเขาใจในทฤษฎี

จากการฝกปฏบิัติมากขึ้น และเกิดทักษะในการปฏิบัต ิสอดคลองกับ อารีย พรหมเล็ก 

(2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อ

พัฒนาความสามารถการจัดประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ  
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สําหรับเด็กปฐมวัย ผลการวิจัย พบวา ความรูเกี่ยวกับการจัดประสบการณที่เสริมสราง

ความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาวิชาชีพครูหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม 

อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถในการเขียนแผนการจัด

ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ ของนักศึกษาวิชาชีพครูอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับ วิชาญ พันธุประเสริฐ (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยการพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพื่อออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

ผลการวิจัยพบวา ความสามารถของครูผูเขารับการฝกอบรมดานการออกแบบและ 

จัดทําบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นอยูในระดับมาก และ

สอดคลองกับ ตรัยคุณ รอตเกษม (2556, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยการพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมสมรรถนะผานระบบออนไลนสําหรับนักพัฒนาหลักสูตร สถาบันฝกอบรมใน

ประเทศไทย ผลการวิจัยพบวาผูเขารับการฝกอบรมมีสมรรถนะหลังสิ้นสุดการทดลองใช

หลักสูตรฝกอบรมสมรรถนะผานระบบออนไลนสูงกวากอนทดลองใช อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 

  4. ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมครู 

ดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

ซึ่งเปนไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเพราะการจัดการฝกอบรมมีองคประกอบที่มี

ประสิทธิภาพ เนื้อหาแตละหนวยการเรียนรูไดออกแบบใหเหมาะสมและสอดคลองกับ

ความตองการของผูเขารับการฝกอบรม และสื่อการฝกอบรมมีความหลากหลายนาสนใจ 

ชวยใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูควบคูกับการปฏิบัติจริง และมีสวนรวมในการเรียนรู

ทุกหนวยการเรียนรูอยางทั่วถึง ไดฝกคิด พูด ถาม ระดมความคิด แสดงความคิดเห็น และ

แลกเปลี่ยนประสบการณไดอยางอสิระ โดยมีวิทยากรเปนผูอํานวยความสะดวก ผูวิจัยและ

วิทยากร ไดสรางบรรยากาศการเรียนรูที่เปนมิตร มีความเปนกันเอง ผอนคลาย แตก็มี

ความทาทาย เหมาะกบัวัยและความสามารถของผูเขารับการฝกอบรม สอดคลองกับ 

สมชาย สังขสี (2550, หนา 115-116) กลาววา วิทยากรที่ใหความรูในการฝกอบรมตองมี

ความรูความชํานาญและมีประสบการณอยางแทจริง มีความสามารถในการสื่อสาร 

ถายทอดความรูความเขาใจในจิตวิทยาการเรียนรูของกลุมเปาหมายเปนอยางดี มีเทคนิค

และวิธีการที่ทําใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจชัดเจน กระตือรอืรนและใหความสนใจ 

สอดคลองกับ สมใจ กงเติม (2553, หนา 73) ไดกลาววา สื่อเปนสิ่งเราที่นําเสนอเพื่อชวย

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี สื่อที่ดีจะตองเนนการมีปฏิสัมพันธของผูเรียนไวดวย และ
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ผูสอนควรเนนสื่อประเภทตางๆ ตอผูเรียนพรอมกับกระตุนใหเกิดการตอบสนอง ผูสอนควร

เขาใจบทบาทหนาที่ของสิ่งเราและสื่อ นํามาผสมผสานกันตามวิธีการที่เปนประโยชนตอ

ผูเรียนและสอดคลองกับจุดประสงคของการเรียน สอดคลองกับ สมชาย พงศวิลาวัณย 

(2551, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เรื่องการสงเสริมทักษะ

การคิดวิเคราะหสําหรับครูผูสอน ระดับชวงชั้นที่ 3-4 ผลการวิจัยพบวาครูผูสอนม ี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรฝกอบรมของครูผูสอนโดยภาพรวมอยูในระดับดี สอดคลอง

กับ อุไรวรรณ หลินศรี (2556, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม

การทําวิจัยในชั้นเรียนสําหรับครูศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัย

พบวาหลังการใชหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียน ครูศูนยการศึกษาพิเศษประจํา

จังหวัดสกลนครมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละ

ชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ไดขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

   1.1 หลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ในโรงเรียน

ขนาดเล็กที่ผูวิจัยสรางขึ้น สามารถพัฒนาความรูของผูเขารับการฝกอบรมทําใหมทีักษะ 

และความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดังนั้นสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 หรือหนวยงานทางการศึกษาอื่นๆ สามารถนําไปใชเปนตนแบบ 

ในการจัดการฝกอบรมครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็กได 

   1.2 ผูที่นําหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ใน

โรงเรียนขนาดเล็กที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใช ควรศึกษาและทําความเขาใจหลักสูตรและกิจกรรม

การฝกอบรมกอนนําไปใชจริง 

  2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

   2.1 ควรพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละ

ชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยไมยึดเนื้อหาแตมุงการสะทอนปญหาจากผูสอนและ 

มุงออกแบบกระบวนการฝกอบรมเปนหลัก เพื่อใหเกิดทักษะการสอนแบบคละชั้นที่เกิด

จากมวลประสบการณของการเรียนรูจริงๆ 
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   2.2 ควรนําวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนี้ ไปใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาความสามารถของครูผูสอนในโรงเรียน

ขนาดเล็ก เชน การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบคละชัน้ การผลิตสื่อการสอน

สําหรับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น เปนตน 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบรางหลักสูตรฝกอบรมและเครื่องมือวิจัย 

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

1. ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง  

 การศึกษา   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน) 

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ตําแหนง  ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

     คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

2. นายสมพร หลิมเจริญ  

 การศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

 ตําแหนง   ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

3. นางประภัสสร โกศัลวัฒน  
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     มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ตําแหนง  ขาราชการบํานาญ (อดีตศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ) 

     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

4. นายพิพัฒน สอนสมนึก  

 การศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยการศึกษา 

     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ตําแหนง   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 

5. นางรัชดาภรณ อินทรจันทร 

 การศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 ตําแหนง   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานโคกสะอาด 
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ภาคผนวก ข 

รายชื่อวิทยากรดําเนินการอบรม 
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รายชื่อวิทยาการดําเนนิการอบรมคร ู

ดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

1. นางนันทนา ลีลาชัย  

 การศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยหลักสูตรและการสอน 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 ตําแหนง  ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 3  

     “ยุติธรรมวิทยา” 

2. นายบรรพต แสนสุพรรณ  

 การศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยหลักสูตรและการสอน 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 ตําแหนง   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

3. นางประภัสสร โกศัลวัฒน  

 การศึกษา อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 

     มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ตําแหนง  ขาราชการบํานาญ (อดีตศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ) 

     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

4. นายไพบูรณ คําภูมี  

 การศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ตําแหนง   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหในการดําเนนิการวิจัย 

 1. ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

  - แบบสํารวจความตองการ 

 2. ขอความอนุเคราะหทดลองใชแบบสํารวจความตองการ 

 3. ขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย 

 4. ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

  - รางหลักสูตร 

  - แบบทดสอบความรูความเขาใจ 

  - แบบประเมินทักษะ 

  - แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 5. ขอความอนุเคราะหทดลองใชเครื่องมือการวิจัย 

  - แบบทดสอบความรูความเขาใจ 

  - แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 6. ขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลการใชหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   1. แบบสํารวจความตองการ 

   2. แบบทดสอบความรูความเขาใจ 

   3. แบบประเมินทักษะ 

   4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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ชื่อผูวิจัย นายเกียรติภูมิ มะแสงสม นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา มหาวิทยาราชภัฏสกลนคร 

คําชี้แจง 

 1. แบบสอบถามนี้ จัดทําขึ้นเพื่อสอบถามครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เกี่ยวกับความตองการ 

ในการพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเปนขอมูล

พื้นฐานในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละ

ชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1” 

 2. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามฉบับนี้ ใชสําหรับการศึกษาวิจัยเทานั้น ไมมีผล

ตอการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถามแตอยางใด 

 3. แบบสอบถามมี 3 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 แบบสํารวจความตองการเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาครู

ดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

  ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

ชื่อผูตอบแบบสอบถาม..................................................................................................... 

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

วันเดือนป ที่ตอบแบบสอบถาม......................................................................................... 

 

แบบสํารวจความตองการดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 ประสบการณการปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก (ระบุจํานวนป).............. 

ตอนที่ 2 แบบสํารวจความตองการดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

คําชี้แจง  

 1. เนื้อหาหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

ในโรงเรียนเล็ก แบงเปน 4 ดาน ดังนี้ 

  ดานที่ 1 ความรูพืน้ฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

  ดานที่ 2 การจัดชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชั้น 

  ดานที่ 3 การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

  ดานที่ 4 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู 

 2. ผูตอบแบบสํารวจทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน

ผูวิจัยจะไดนําองคประกอบดานที่ตองการพัฒนามากที่สุด หรือ ดานที่มีคาเฉลี่ยของความ

ตองการสูงกวาคาเฉลี่ยรวม ไปพัฒนาเปนหลักสูตรฝกอบรมครดูานการจัดการเรียนรูแบบ

คละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กตอไป 

ขอที่ เนื้อหา 

ระดับความตองการพัฒนา 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

 

 

1 

ดานที่ 1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้น 

ความหมายของการจดัการเรียนรูแบบคละชั้น 

     

2 ลักษณะสําคัญของการจัดการเรยีนรูแบบคละช้ัน      

3 เหตุท่ีควรจัดการเรียนรูแบบคละชั้น      

4 แนวคิดหลักการจัดการเรยีนรูแบบคละช้ัน      

5 
ความแตกตางในการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นและ

การจัดการเรยีนรูแบบรวมชั้น   
     

6 ประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น      
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ขอที่ เนื้อหา 

ระดับความตองการพัฒนา 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

 

7 

ดานที่ 2 การจัดชัน้เรียนในหองเรียนแบบคละชั้น 

องคประกอบการจัดชั้นเรยีนแบบคละชั้น 
     

8 การจัดพื้นท่ีในหองเรียนแบบคละช้ัน      

9 ขอคํานึงในการจัดพื้นที่ในหองเรยีนแบบคละชั้น      

10 มุมกิจกรรมเฉพาะ      

11 
การปรับวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับความแตกตาง

ของนักเรียน 
     

12 การจัดที่นั่งแบบยดืหยุน       

 

13 

ดานที่ 3 การบรหิารจัดการเรยีนรูแบบคละชั้น 

แนวดําเนนิการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 
     

14 แผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น      

15 หนวยการเรียนรูบูรณาการ      

16 แนวทางการนําแผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นไปใช      

17 กิจกรรมการสอนในหองเรียนแบบคละช้ัน      

18 บทบาทสําคัญของครูในการออกแบบกิจกรรม      

19 

ดานที่ 4 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู 

หลักการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

     

20 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น      

 

ตอนที่ 3 ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
 

ขอขอบพระคุณอยางสูงที่กรุณาตอบแบบสํารวจในครั้งนี ้

เกียรติภูมิ มะแสงสม 
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คําชี้แจง  

 1. แบบทดสอบฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อประเมินความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู           

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กของผูเขาอบรม 

 2. แบบทดสอบม ีจํานวน 30 ขอ เปนแบบเลือกตอบ 4 คําตอบ เวลา 45 นาที 

 3. ใหเลือกขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียวโดยทําเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคําตอบ 

***************************************************************** 

1. ขอใดคือลักษณะสําคัญของการจัดชั้นเรียนแบบคละชั้น 

 ก. การจัดการเรียนรูสนองความตองการของนักเรียนเปนรายบุคคลหรือ 

รายกลุมยอย 

 ข. การจัดการเรียนรูแบบคละชัน้สงเสริมคุณสมบัติสําคัญของเด็ก 

 ค. การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับระดับความสามารถของนักเรียน 

 ง. นักเรียนไดเลือกและทดลองใชวิธีการเรียนรูที่เขาเลือก 

2. ขอใดไมใชความแตกตางในการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้และการจัดการเรียนรู 

แบบรวมชั้น 

 ก. การจัดตารางสอน/แผนการเรียนรู 

 ข. สื่อการเรียนการสอน 

 ค. การจัดพื้นที่ในหองเรียน 

 ง. กิจกรรมการเรียนรู 

3. ขอใดไมใชหลักการของการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

 ก. จัดการเรียนรูที่หลากหลาย 

 ข. เสริมสรางปฏิสัมพันธในการเรียนรูรวมกัน 

 ค. จัดกลุมเด็กที่มีพัฒนาการและระดับความสามารถในการเรียนรูที่ใกลเคียงกัน 

ไวดวยกัน 

 ง. จัดประสบการณใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองและเรียนรูจากผูอื่น 

 

แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจดัการเรียนรูแบบคละชั้น 

ในโรงเรียนขนาดเล็กกอนและหลังการฝกอบรม 
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4. ขอใดกลาวไมถูกตองที่สุดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

 ก. กิจกรรมเรียนรูกับครูเปนกลุมยอยเปนกิจกรรมสําคัญที่เอื้อใหเด็กไดพัฒนา

ศักยภาพสูงสุด 

 ข. การจัดกลุมนักเรียนควรคํานึงถึงอายุ ระดับความสามารถ สัมพันธภาพ เพศ 

และเชื้อชาติ 

 ค. นักเรียนทุกคนควรมโีอกาสไดเรียนรูผานกิจกรรมหลักๆ ในหองเรียนคละชั้น 

 ง. ครูจัดกลุมนักเรียนตามใหอายุและศักยภาพเทากัน 

5. ขอใดเปนการจัดสภาพหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูแบบคละชัน้ 

 ก. มีมุมสําหรับทํางานเดี่ยว/และจับคูทํางาน 

 ข. มีบริเวณสําหรับสอนรวมชั้นทั้งชัน้/และสอนกลุมยอย 

 ค. มีศูนยทดสอบ/ศูนยโสตทัศนศึกษา/ปายนิเทศที่แสดงผลงาน 

 ง. ถูกทุกขอ 

6. ขอใดไมใช แนวทางการเสริมสรางวินัยและขอตกลงของหองเรียนแบบคละชั้น 

 ก. จัดทําระเบียบขอตกลงโดยนักเรียน 

 ข. การรักษาความสงบในหองเรียน 

 ค. การชื่นชมแนวคิดของเพื่อน 

 ง. การจัดนิทรรศการในหองเรียน 

7.ขอใดการจัดชัน้เรียนแบบคละชั้นที่เหมาะสมที่สุด 

 ก. ชั้นประถมศกึษาปที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 ข. ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 ค. ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ ชั้นประถมศกึษาปที่ 4 

 ง. ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และ ชั้นประถมศกึษาปที่ 3 

8.ขอใดเปนจํานวนนักเรียนในหองเรียนคละชั้นที่เหมาะสม 

 ก. 20 คน/หอง 

 ข. 23 คน/หอง 

 ค. 25 คน/หอง 

 ง. 30 คน/หอง 
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9. ลักษณะสําคัญของการจัดชั้นเรียนแบบคละชั้นคืออะไร 

 ก. การนํานักเรียนตางชั้นมาเรียนรวมกันโดยครูแบงเวลาสอนทีละชั้น 

 ข. ครูมอบหมายงานจากหนังสือแบบฝกหัดใหนักเรียนรายชั้น 

 ค. ครูจัดชั้นเรยีนและเสริมสรางวินัยใหนักเรียนรับผิดชอบการเรียนรูดวยตนเอง 

 ง. การสอนเปนทีมของครูผูสอนในหองเรียนเดียวกัน 

10. ขอใดเปนขอควรคํานึงในการจัดครูเขาสอนในหองเรียนคละช้ัน 

 ก. ภูมิหลังของคร ู

 ข. เจตคติของครู 

 ค. ความรู ทักษะของครู 

 ง. ความรู ทักษะและเจตคติของครู 

11. ขอใดเปนเทคนิคในการจัดชั้นเรียนแบบคละชั้น 

 ก. จัดกลุมรวมชั้น 

 ข. จัดกลุมยอยคละชัน้ 

 ค. จัดกลุมรายชัน้ป 

 ง. จับกลุมรวมชั้น กลุมยอย จับคู ทํางานเดี่ยว 

12. ครูที่สอนแบบคละชัน้ควรมีทัศนคติอยางไร 

 ก. เชื่อวาผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองและเรียนรูรวมกันได 

 ข. การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นชวยแกปญหาการสอนของครู 

 ค. ครูมีทักษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 ง. ครูมีทักษะในการจัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรู 

13. คํากลาวในขอใดที่เหมาะสมกับหองเรียนคละชั้น 

 ก. กิจกรรมจับคู ควรจับคูหญิงกับชาย 

 ข. กิจกรรมการทํางานรายบุคคลเปนกิจกรรมที่สําคัญที่สุดฝกใหเด็กมี 

ความรับผิดชอบ 

 ค. กิจกรรมการเรียนรูกับครูเปนกลุมยอยเปนกิจกรรมที่ครูไมควรใชเวลาสอน 

นานเกินไป 

 ง. กิจกรรมการสอนรวมชั้นเปนกิจกรรมที่ครูผูสอนควรใหเวลาใหมากกวา 

กิจกรรมอื่น 
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14. ขอใดคือหลักการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นที่สงเสริมศักยภาพของนักเรียน 

 ก. การจัดการเรียนรูที่นักเรียนเรียนรูจากครู เพื่อนและคนควาดวยตนเอง 

 ข. การจัดการเรียนรูโดยจัดกลุมนกัเรียนที่มีพัฒนาการความสามารถใกลเคียงกัน

ไวดวยกัน 

 ค. การจัดการเรียนรูที่นักเรียนเรียนรูจากใบงาน ใบความรูและสื่อ ICT 

 ง. การจัดการเรียนรูแบบรวมชั้นและแบงกลุมยอย 

15. สื่อใดที่ทําใหนักเรียนเกิดความภูมิใจ 

 ก. ศูนยทดสอบ 

 ข. การกําหนดขอตกลงรวมกัน 

 ค. ปายนิทรรศการผลงานนักเรียน 

 ง. หนังสือสงเสริมการอานตามระดับความสามารถ 

16. ขอใดไมใชคุณลักษณะสําคัญของนักเรียนที่เอื้อใหการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 ก. ครอบครัวเอาใจใส 

 ข. ความสามารถในการควบคุมตนเอง 

 ค. ความรับผิดชอบตอสังคม 

 ง. ความสามารถในการสรางปฏิสัมพันธ 

17. ขั้นตอนการสอนใดในหองเรียนแบบคละชั้น ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมรวมชั้น 

 ก. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

 ข. ขั้นสอน 

 ค. ขั้นสรุป 

 ง. ถูกทั้ง ก. และ ค. 

18. หากตองการพัฒนาทักษะเฉพาะดานใหกับนักเรียน ควรจัดกิจกรรมใดจึงจะเหมาะสม

ที่สุด 

 ก. กิจกรรมรวมชั้น 

 ข. กิจกรรมกลุมยอย 

 ค. กิจกรรมเดี่ยว 

 ง. กิจกรรมจับคู 
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19. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับบทบาทของครูในการสอนหองเรียนคละชั้น 

 ก. ครูตองหมุนเวียนดูแลเด็กทีละกลุม 

 ข. ครูทําหนาอํานวยความสะดวก ใหนักเรียนสอนกันเอง 

 ค. ครูดูแลเด็กที่เรียนชาเปนรายบุคคล สวนเด็กกลุมอื่นจะทํางานกลุมหรือ 

งานเดี่ยว 

 ง. ครูใหงานกลุมตามความสามารถของเด็กแตละกลุม 

20. ในการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นสิ่งใดที่ครูควรคํานึงถึงในการจัดกลุมนักเรียน 

 ก. เพศเดียวกัน 

 ข. ระดับชั้นเดียวกัน 

 ค. นักเรียนเปนญาติหรือพี่นองกัน 

 ง. พัฒนาการหรือระดับความสามารถของเด็ก 

21. ขอใดเปนวัตถุประสงคสําคัญในการจัดทําแผนการเรียนรูแบบคละชั้น  

 ก. เพื่อใหครูมีนวัตกรรมการเรียนรู 

 ข. เพื่อเปนแนวทางใหครูสามารถจัดทําแผนการเรียนรูได 

 ค. เพื่อลดภาระของครูในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

 ง. เพื่อเปนแนวทางใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูไดสอดคลองกับหลักการสอน 

แบบคละชั้น 

22. แผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 1 มีกี่ชั่วโมง 

 ก. 280  

 ข. 240  

 ค. 200  

 ง. 180 

23. ขอใดเปนสิ่งที่ครูผูสอนคละชัน้ควรทํามากที่สุดกอนการนําแผนการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้นไปใช 

 ก. การจัดทําโครงสรางรายวิชา 

 ข. การจัดทํากําหนดการสอนรายสัปดาห 

 ค. การผลิตสื่อ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน 

 ง. การจัดทําเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
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24.โครงสรางเวลาเรียนในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น ยึดตามขอใด 

 ก. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

 ข. หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 ค. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กับหลักสูตร

สถานศึกษา 

 ง. หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

25. ขอใดคือลักษณะของ “หองเรียนคละชั้น” ที่บงบอกวาไดนําแผนการจัดการเรียนรูแบบ

คละชั้นไปใช 

 ก. ครูจัดกิจกรรมหลากหลาย มีการประเมินนักเรียนรายคน/กลุม จัดนักเรียน 

เปนกลุม 

 ข. ครูมีกําหนดการสอนรายสัปดาห มีการประเมินนักเรียนรายคน/กลุม  

จัดนักเรียนเปนกลุม 

 ค. ครูจัดมุมประสบการณครบทุกมุม มีการประเมินนักเรียนรายคน/กลุม  

จัดนักเรียนเปนกลุม 

 ง. ครูจัดกิจกรรมหมุนฐานการเรียนรู มีการประเมินนักเรียนรายคน/กลุม  

จัดนักเรียนเปนกลุม 

26. ขอใดเปนสิ่งที่ควรคํานึงมากที่สุดในการวัดผลการเรียนรูในหองเรียนคละชั้น  

 ก. ความรู ความสามารถของนักเรียน 

 ข. ชวงอายุของนักเรียน 

 ค. ความสอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษา 

 ง. ความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

27. ขอความใดที่กลาวถูกตองที่สุดเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู “หนวยบูรณาการ”  

ในหองเรียนคละชั้น 

 ก. วัดและประเมินผลเฉพาะตัวชี้วัดที่เปนสาระหลัก 

 ข. ในการสอนแตละครั้ง วัดและประเมินผลการเรียนรูทีละตัวชี้วัด 

 ค. ตองวัดและประเมินการเรียนรูใหครอบคลุมทุกตัวชี้วัดในหนวยนั้นๆ 

 ง. สอนจนขบหนวยบูรณาการแลวจึงดําเนินการวัดและประเมินผลรวมให

ครอบคลุมตัวชี้วัด 
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28. การวัดและประเมินผลการเรียนรูระหวางเรียนในหองเรียนคละชั้น วิธีการใดเหมาะสม

ที่สุด 

 ก. การสังเกต การตรวจการบาน การทดสอบ 

 ข. การสังเกต การตรวจผลงาน การทดสอบ 

 ค. การสังเกต การประเมินตนเอง การทดสอบ 

 ง. การสังเกต การใหเพื่อนประเมิน การทดสอบ 

29. วิธีการประเมินนักเรียนในขอใดเหมาะสมที่สุดเพื่อนํามาจัดกลุมดานความรู

ความสามารถ 

 ก. การสังเกต 

 ข. การทดสอบ 

 ค. การตรวจผลงาน 

 ง. การสัมภาษณ 

30. เปาหมายสําคัญของการจัดกลุมนักเรียนในหองเรียนคละชั้น คือขอใด 

 ก. จัดกลุมเพื่อใหนักเรียนชวยเหลือกัน 

 ข. จัดกลุมเพื่อเพิ่มศักยภาพตามความสามารถที่แทจริงของนักเรียน 

 ค. จัดกลุมเพื่อเอื้อใหครูสามารถจัดกิจกรรมไดครอบคลุมตามหลักการสอน 

คละชั้น 

 ง. จัดกลุมเพื่อใหนักเรียนมีโอกาสไดใชสื่อ อุปกรณการเรียนรูอยางทั่วถึง 
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1. ก 16. ก 

2. ข 17. ง 

3. ก 18. ค 

4. ง 19. ข 

5. ง 20. ง 

6. ค 21. ง 

7. ง 22. ข 

8. ก 23. ก 

9. ค 24. ข 

10. ง 25. ข 

11. ง 26. ง 

12. ก 27. ค 

13. ข 28. ข 

14. ข 29. ข 

15. ค 30. ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย 

แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจดัการเรียนรูแบบคละชั้น 

ในโรงเรียนขนาดเล็กกอนและหลังการฝกอบรม 
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ชื่อ-สกุล ผูรับการประเมิน............................................................................................. 

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองผลการประเมินที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  

เกณฑการประเมินแบงเปน 3 ระดับ ดังนี้   

 ระดับ 3 หมายถึง มาก     (ผลการประเมิน มาก        เทากับ 3 คะแนน) 

 ระดับ 2 หมายถึง พอใช     (ผลการประเมิน พอใช      เทากับ 2 คะแนน) 

 ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุง  (ผลการประเมิน ปรับปรุง  เทากับ 1 คะแนน) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 

1. ดานการจดัการชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชัน้    

 1.1 จัดชัน้เรียนแบบคละชั้นที่สอดคลองกับการบริหารจัดการช้ัน

เรยีนแบบคละชั้นได 

   

 1.2 จัดหองเรยีนตอบสนองตอการเรียนแบบคละชั้นและสามารถ

ดัดแปลงพื้นที่การใชประโยชนในหองเรียนไดงาย 

   

 1.3 มีวัสดุอุปกรณและครุภัณฑที่จําเปนตอการจัดกิจกรรม 

การเรยีนรูและสามารถใชไดสะดวก 

   

 1.4 จัดหองเรยีนใหมีปายนิเทศ มุมวิชาการ มุมสื่อการเรยีนรูที่

สนับสนุนใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 

   

 1.5 หองเรียนมีพืน้ที่กวางขวางเหมาะสําหรับกจิกรรมรวมชั้นและ

กิจกรรมกลุมยอยท่ีแยกปฏบิัต ิ

   

 1.6 จัดแบงพื้นท่ีสําหรับกิจกรรมการเรียนรวมช้ันและพืน้ที่สําหรับ

กิจกรรมกลุมยอยอยางเหมาะสมและชัดเจน 

   

 1.7 จัดแบงพื้นที่หองเรียนคํานึงถึงความสะดวกในการเคลื่อนไหว

และการทํากิจกรรมของนักเรยีน 

   

2. ดานการบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชัน้    

 2.1 ออกแบบกิจกรรมที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 

และสอดคลองกับพัฒนาการของนักเรียนในระดับชัน้ที่ 

เรยีนคละชั้น 

   

 

 

แบบประเมินทักษะดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

ในโรงเรียนขนาดเล็กของครูที่เขารับการฝกอบรม  
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 

 2.2 วิเคราะหสาระการเรยีนรูของทุกระดับชั้นและจัดเรียงลําดับ

ความยากงายตามระดับชั้น 

   

 2.3 เลือกเนือ้หาเดียวกันของทุกระดับชั้นมาจัดกิจกรรมพรอมกัน

โดยมีระดับความยากตางกัน 

   

 2.4 ศึกษาวิเคราะหนักเรียนรายบุคคลในดานความสามารถ 

ในการเรียนรู ความสนใจ ความถนัดและขอบกพรอง 

   

 2.5 จัดเตรยีมคละกลุม/จับคูนักเรยีนในลักษณะตางๆ ที่เหมาะสม

กับกิจกรรมการเรยีนแตละครั้ง 

   

 2.6 จัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ กําหนดการสอนที่ระบุ

ตัวชีว้ัดและชิ้นงานที่แสดงถึงความสามารถของนักเรียนแตละ

ระดับช้ัน 

   

 2.7 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่สอดคลองกับ

มาตรฐาน ตัวชีว้ัดตามหลักสูตรและสภาพแวดลอมในทองถิ่น 

   

 2.8 กําหนดจุดประสงคการเรียนรูแตละครั้งสอดคลองกับเน้ือหา

และเวลาเรียนตามระดับชั้นที่ทําการสอน 

   

3. ดานการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบคละช้ัน    

 3.1 กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับวัตถุประสงค

การเรยีนรู พฤติกรรม และกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู

ตามระดับช้ัน 

   

 3.2 ใชเทคนิคการวัดและประเมนิผลอยางหลากหลายเชน 

ประเมินจากสภาพจริง ประเมินจากการปฏิบัติประเมินจากแฟม

สะสมผลงาน 

   

 3.3 วัดและประเมินผลครอบคลมุทั้งดานความรู ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

   

 3.4 วัดและประเมินผลการเรียนครบถวนตามท่ีหลักสูตรกําหนด

ดวยวธิีการท่ีเหมาะสมตามระดับชั้น 

   

 3.5 เปดโอกาสใหนกัเรียน เพื่อน มีสวนรวมในการประเมินผลการ

เรยีนดวยการกําหนดเกณฑในการประเมินรวมกัน 

   

คะแนนรวมแตละระดับ    

คะแนนรวมทั้งหมด  
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  

 

 

ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน 

            (............................................................) 

    วันที่ .............เดือน........................ พ.ศ............ 
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ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน 

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริง 

 1.1 เพศ    ชาย   หญิง 

 1.2 อาย ุ    20 – 29 ป  30 – 39 ป   40 – 49 ป 

       50 – 60 ป  

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางตรงกับระดับความพึงพอใจที่มีตอ

หลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งกําหนดคะแนนความพึงพอใจ

เปน 5 ระดับ ดังนี้  

   ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 

   ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

   ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  

   ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 

   ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

รายการ/ประเด็น 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ดานเนื้อหาของหลักสูตร      

   1.1 เนื้อหาของหลักสูตรมคีวามนาสนใจ      

   1.2 เนื้อหาของหลักสูตรชวยใหผูเขารับการอบรมมีความรู

ความเขาใจวิธีการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

     

   1.3. เนื้อหามีความเหมาะสมกับผูเขาอบรม      

   1.4 เนื้อหาแตละหนวยการเรยีนรูมีความชัดเจน      

   1.5 การจัดลําดับของหนวยการเรยีนรูมีความตอเนื่องและ

เชื่อมโยงกัน 

     

 

แบบสอบถามความพึงพอใจของครทูีเ่ขารับการฝกอบรม 

ที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 



220 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

2. ดานความรูความเขาใจ      

   2.1 ความรู ความเขาใจในเร่ืองนี้ กอน การอบรม      

   2.2 ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม      

3. ดานการนําความรูไปใช      

   3.1 สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการจัดการเรยีนการสอนได      

3.2 สามารถนําความรูท่ีไดรับไปถายทอดและเผยแพรได      

4. ดานกระบวนการเรียนรู      

   4.1 กิจกรรมการเรียนรูมคีวามหลากหลาย      

   4.2 กิจกรรมการเรียนรูนาสนใจสามารถปฏิบัติไดจริง      

   4.3 กิจกรรมการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรูสามารถปฏบิัติ

ไดเสร็จทันตามเวลาท่ีกําหนด 

     

   4.4 กิจกรรมการเรียนรูชวยสงเสริมทักษะการจัดการเรียนรู 

แบบคละช้ัน 

     

5. ดานสื่อประกอบการฝกอบรม      

   5.1 สื่อการเรียนรูมคีวามเหมาะหลากหลาย ทันสมัย สอดคลอง

กับเนื้อหาและกิจกรรมการเรยีนรู 

     

   5.2 สื่อประกอบการฝกอบรมชวยใหผูเขาอบรมเขาใจและ

สามารถปฏิบัติตามกิจกรรมได 

     

6. ดานการวัดและประเมินผล      

   6.1 มคีวามพึงพอใจกับวิธีการวัดและประเมินผล      

   6.2 วิธีการวัดและประเมินผลมีความหลากหลายสอดคลองตาม

วัตถุประสงค 

     

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก จ 

แบบตรวจสอบรางหลักสูตร 

  1. แบบประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตร 

  2. แบบประเมินความสอดคลองของรางหลักสูตร 

แบบตรวจสอบความเหมาะสมเครื่องมอืที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล 

  1. แบบสํารวจความตองการ 

  2. แบบทดสอบความรูความเขาใจ 

  3. แบบประเมินทักษะ 

  4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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แบบประเมินรางหลักสูตรฝกอบรมคร ู

ดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ของผูเชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเกียรตภิูมิ มะแสงสม 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

โทรศัพท 081-7686676 
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คําชี้แจง 
 แบบประเมินรางหลักสูตรหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้น ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อให “ทาน” ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญไดกรุณาพิจารณา

ความเหมาะสมและความสอดคลองกันระหวางองคประกอบตางๆ ของหลักสูตร โดยขอให

ทานทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานและขอความกรุณา

เขียนขอความอื่นๆ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  

ทั้งนี ้แบบประเมินรางหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น ในโรงเรียน

ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 แบงออกเปน  

2 ตอน ดังนี้  

 ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตรฝกอบรม 

  มีความเหมาะสมมากที่สุด  กําหนดคะแนนเปน  5  คะแนน 

  มีความเหมาะสมมาก  กําหนดคะแนนเปน  4  คะแนน 

  มีความเหมาะสมปานกลาง กําหนดคะแนนเปน  3  คะแนน 

  มีความเหมาะสมนอย  กําหนดคะแนนเปน  2  คะแนน 

  มีความเหมาะสมนอยที่สุด กําหนดคะแนนเปน  1  คะแนน 

 ตอนที่ 2 แบบประเมินความสอดคลองของรางหลักสูตรฝกอบรม 

  มีความเห็นวาสอดคลอง  กําหนดคะแนนเปน  1  คะแนน 

  มีความเห็นวาไมแนใจ  กําหนดคะแนนเปน  0  คะแนน 

  มีความเห็นวาไมสอดคลอง กําหนดคะแนนเปน  -1 คะแนน 
 

 

 

แบบประเมินรางหลักสูตรฝกอบรม 

ประกอบการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสตูรหลักสูตรฝกอบรมคร ู

ดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตรฝกอบรม 
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

รายการประเมนิ 

ระดับความเหมาะสม 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. หลักการและความสําคัญของหลักสูตร      

2. วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม ประเมินจาก      

   2.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม      

   2.2 ความเปนไปไดของวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม      

3. เนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรม ประเมินจาก      

   3.1 เนือ้หาของหลักสูตรเหมาะสมกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

     

   3.2 การจัดลําดับเนือ้หามีความเชื่อมโยงกันงายตอการเขาใจ      

   3.3 เนื้อหาของหลักสูตรนําไปปฏิบัตไิดจรงิ      

4. กิจกรรมการฝกอบรม ประเมนิจาก      

   4.1 ความเปนไปไดที่จะบรรลุวตัถุประสงคของหลักสูตร

ฝกอบรม 

     

   4.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมฝกอบรม      

   4.3 การนําไปสอนหรอืฝกอบรมไดจริง      

   4.4 ความนาสนใจของกิจกรรม      

   4.5 ความหลากหลายของกิจกรรม      

5. สื่อประกอบการฝกอบรม ประเมินจาก      

   5.1 ความเหมาะสมของสือ่กับกิจกรรม      

   5.2 ชวยใหกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงคได      

6. การวัดและประเมินผล ประเมนิจาก       

   6.1 เกณฑการผานการอบรม      

   6.2 ความเปนไปไดของวิธีการที่ใชในการวัดและประเมินผล      

7. การประเมินหนวยการเรียนรู ประเมนิจาก      

   7.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงคการฝกอบรม      

   7.2 ความเหมาะสมของวัตถุประสงคการฝกอบรม      

   7.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ชวยใหบรรลวุัตถุประสงค

การฝกอบรม 

     

   7.4 ภาษาที่ใชมคีวามเหมาะสม      
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รายการประเมนิ 

ระดับความเหมาะสม 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

8. ระยะเวลาในการฝกอบรม ประเมนิจาก      

   8.1 ความเหมาะสมของเวลาที่ใชในการฝกอบรม      

   8.2 ใชเวลาในการอบรมสอดคลองกับความยากงาย

ของเนื้อหา 

     

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 
                ลงชื่อ........................................................... 

             (.......................................................) 

        วันที่..........เดือน.............................พ.ศ.2561 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินความสอดคลองของรางหลักสูตร 
คําชี้แจง : ใหทานพิจารณาความสอดคลองกันระหวางองคประกอบตางๆ ของรางหลักสูตรและ 

ทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

รายการประเมนิ 
สอด 

คลอง 

ไม 

แนใจ 

ไม 

สอด 

คลอง 

ขอ 

เสนอ 

แนะ 

1. หลักการและความสําคัญของหลักสูตรกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 
    

2. วัตถุประสงคของหลักสูตรกับเนือ้หาของหลักสูตร     

3. วัตถุประสงคของหลกัสูตรกบักิจกรรมการฝกอบรม     

4. วัตถุประสงคของหลักสูตรกับสื่อประกอบการอบรม     

5. วัตถุประสงคของหลกัสูตรกบัการวัดและประเมนิผล     

6. เนื้อหาของหลักสูตรกับหนวยการเรยีนรู     

7. เน้ือหาของหลักสูตรกับกจิกรรมการฝกอบรม     

8. เนื้อหาของหลักสูตรกับส่ือประกอบการอบรม     

9. เนื้อหาของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผล     

10. กิจกรรมการฝกอบรมกับสื่อประกอบการอบรม     

11. กิจกรรมการฝกอบรมกับการวัดและประเมินผล     

12. สื่อประกอบการอบรมกับการวัดและประเมินผล     

13. วัตถุประสงคในหนวยการเรียนรูกับกิจกรรมการฝกอบรม     

14. วัตถุประสงคในหนวยการเรยีนรูกับสื่อประกอบการอบรม     

15. วัตถุประสงคในหนวยการเรียนรูกับการวัดและประเมนิผล     

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
 

                ลงชื่อ.............................................................. 

             (.......................................................) 

        วันที่..........เดือน.............................พ.ศ. 2561 
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คําชี้แจง : ใหทานพิจารณาความสอดคลองกันของขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะของแบบสํารวจ 

ความตองการดานการจัดการเรยีนรูแบบคละช้ันในโรงเรียนขนาดเล็กและทําเครื่องหมาย  

ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

ขอ รายการประเมนิ 
สอด 

คลอง 

ไม 

แนใจ 

ไม 

สอด 

คลอง 

ขอ 

เสนอ 

แนะ 

 

 

1 

ดานที่ 1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้น 

ความหมายของการจดัการเรียนรูแบบคละชั้น 

    

2 ลักษณะสําคัญของการจัดการเรยีนรูแบบคละช้ัน     

3 เหตุท่ีควรจัดการเรียนรูแบบคละชั้น     

4 แนวคิดหลักการจัดการเรยีนรูแบบคละช้ัน     

5 
ความแตกตางในการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นและ

การจัดการเรยีนรูแบบรวมชั้น   
    

6 ประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น     

 

7 

ดานที่ 2 การจัดชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชั้น 

องคประกอบการจัดชั้นเรยีนแบบคละชั้น 
    

8 การจัดพื้นท่ีในหองเรียนแบบคละช้ัน     

9 ขอคํานึงในการจัดพื้นที่ในหองเรยีนแบบคละชั้น     

10 มุมกิจกรรมเฉพาะ     

11 
การปรับวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับความแตกตาง

ของนักเรียน 
    

12 การจัดที่นั่งแบบยดืหยุน      

 

13 

ดานที่ 3 การบรหิารจัดการเรยีนรูแบบคละชั้น 

แนวดําเนนิการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 
    

14 แผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น     

15 หนวยการเรียนรูบูรณาการ     

16 
แนวทางการนําแผนการจัดการเรียนรู 

แบบคละช้ันไปใช 
    

 

 

แบบประเมินความสอดคลอง 

แบบสํารวจดานการจดัการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 
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ขอ รายการประเมนิ 
สอด 

คลอง 

ไม 

แนใจ 

ไม 

สอด 

คลอง 

ขอ 

เสนอ 

แนะ 

17 กิจกรรมการสอนในหองเรียนแบบคละช้ัน     

18 บทบาทสําคัญของครูในการออกแบบกิจกรรม     

19 

ดานที่ 4 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู 

หลักการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

    

20 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น     
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คําชี้แจง : ใหทานพิจารณาความสอดคลองกันของเนื้อหากับขอคําถามกับวัตถุประสงค 

ดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กและทําเครื่องหมาย  

ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

วัตถุประสงค

ของหลักสูตร 
รายการประเมิน 

สอด 

คลอง 

ไม 

แนใจ 

ไม 

สอด 

คลอง 

ขอ 

เสนอ 

แนะ 

ผูเขารับการ

อบรมมีความรู

พื้นฐาน

เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรู

แบบคละชั้น 

1. ขอใดคือลักษณะสําคัญของการจัดชั้นเรยีน 

แบบคละชั้น 

   ก.การจัดการเรียนรูสนองความตองการของนักเรียน

เปนรายบุคคลหรือรายกลุมยอย 

   ข. การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นสงเสริมคุณสมบัติ

สําคัญของเด็ก 

   ค. การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับระดับ

ความสามารถของนักเรียน 

   ง. นักเรียนไดเลือกและทดลองใชวิธีการเรยีนรู 

ที่เขาเลือก 

    

2. ขอใดไมใชความแตกตางในการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้นและการจัดการเรียนรูแบบรวมชั้น 

   ก. การจัดตารางสอน/แผนการเรียนรู 

   ข. สื่อการเรียนการสอน 

   ค. การจัดพื้นที่ในหองเรียน 

   ง. กิจกรรมการเรียนรู 

    

3. ขอใดไมใช หลักการของการจัดการเรยีนรู 

แบบคละชั้น 

   ก.จัดการเรียนรูที่หลากหลาย 

   ข. เสริมสรางปฏิสัมพันธในการเรียนรูรวมกัน 

   ค. จัดกลุมเด็กทีม่ีพัฒนาการและระดับ

ความสามารถในการเรยีนรูที่ใกลเคียงกันไวดวยกัน 

   ง. จัดประสบการณใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองและ

เรียนรูจากผูอื่น 

    

 
 

 

แบบประเมินความสอดคลอง 

แบบทดสอบความรูความเขาใจดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นใน

โรงเรียนขนาดเล็กกอนและหลังฝกอบรม 
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วัตถุประสงค

ของหลักสูตร 
รายการประเมิน 

สอด 

คลอง 

ไม 

แนใจ 

ไม 

สอด 

คลอง 

ขอ 

เสนอ 

แนะ 

ผูเขารับการ

อบรมมีความรู

พื้นฐาน

เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรู

แบบคละชั้น 

4. ขอใดกลาวไมถูกตองที่สุดเกี่ยวกับการจัด 

การเรียนรูแบบคละชั้น 

   ก. กิจกรรมเรียนรูกับครูเปนกลุมยอยเปนกิจกรรม

สําคัญทีเ่อื้อใหเด็กไดพัฒนาศักยภาพสูงสุด 

   ข. การจัดกลุมนักเรียนควรคํานึงถึงอายุ ระดับ

ความสามารถ สัมพันธภาพ เพศ และเชื้อชาต ิ

   ค. นักเรียนทุกคนควรมโีอกาสไดเรยีนรูผาน 

กิจกรรมหลักๆ ในหองเรียนคละชั้น 

   ง. ครูจัดกลุมนักเรียนตามใหอายุและศักยภาพเทากัน 

    

ผูเขารับการ

อบรมมีความรู

การจัดชั้นเรียน

ในหองเรียน

แบบคละชั้น 

5. ขอใดเปนการจัดสภาพหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู

แบบคละชั้น 

   ก. มีมุมสําหรับทํางานเดี่ยว/และจับคูทํางาน 

   ข. มีบริเวณสําหรับสอนรวมชั้นทั้งชั้น/และสอน 

กลุมยอย 

   ค. มีศูนยทดสอบ/ศูนยโสตทัศนศึกษา/ปายนิเทศที่

แสดงผลงาน 

   ง. ถูกทุกขอ 

    

6.ขอใดไมใช แนวทางการเสริมสรางวินัยและขอตกลง

ของหองเรียนแบบคละชั้น 

   ก. จัดทําระเบียบขอตกลงโดยนักเรียน 

   ข. การรักษาความสงบในหองเรียน 

   ค. การชื่นชมแนวคิดของเพื่อน 

   ง. การจัดนิทรรศการในหองเรียน 

    

7.ขอใดเปนการจัดชั้นเรียนแบบคละชั้นที่เหมาะสมที่สุด 

   ก. ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

   ข. ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

   ค. ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

   ง. ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
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วัตถุประสงค

ของหลักสูตร 
รายการประเมิน 

สอด 

คลอง 

ไม 

แนใจ 

ไม 

สอด 

คลอง 

ขอ 

เสนอ 

แนะ 

ผูเขารับการ

อบรมมีความรู

การจัดชั้นเรียน

ในหองเรียน

แบบคละชั้น 

8.ขอใดเปนจํานวนนกัเรียนในหองเรียนคละชั้นที่

เหมาะสม 

   ก. 20 คน/หอง 

   ข. 23 คน/หอง 

   ค. 25 คน/หอง 

   ง. 30 คน/หอง 

    

9.ลักษณะสําคัญของการจัดชั้นเรียนแบบคละชั้น 

คืออะไร 

   ก. การนํานักเรียนตางชั้นมาเรียนรวมกันโดยครูแบง

เวลาสอนทีละชั้น 

   ข. ครูมอบหมายงานจากหนงัสือแบบฝกหัดให

นักเรียนรายชั้น 

   ค. ครูจัดชั้นเรียนและเสริมสรางวินยัใหนักเรียน

รับผิดชอบการเรียนรูดวยตนเอง 

   ง. การสอนเปนทมีของครูผูสอนในหองเรียนเดียวกัน 

    

10.ขอใดเปนขอควรคาํนึงในการจัดครูเขาสอนใน

หองเรียนคละชั้น 

   ก. ภูมิหลังของคร ู

   ข. เจตคติของคร ู

   ค. ความรู ทักษะของคร ู

   ง. ความรู ทักษะและเจตคติของคร ู

    

11. ขอใดเปนเทคนคิในการจัดชั้นเรียนแบบคละชั้น 

   ก. จัดกลุมรวมชั้น 

   ข. จัดกลุมยอยคละชั้น 

   ค. จัดกลุมรายชั้นป 

   ง. จับกลุมรวมชัน้ กลุมยอย จับคู ทํางานเดี่ยว 
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วัตถุประสงค

ของหลักสูตร 
รายการประเมิน 

สอด 

คลอง 

ไม 

แนใจ 

ไม 

สอด 

คลอง 

ขอ 

เสนอ 

แนะ 

ผูเขารับการ

อบรมมีความรู

การจัดชั้นเรียน

ในหองเรียน

แบบคละชั้น 

12. ครูที่สอนแบบคละชั้นควรมีทัศนคติอยางไร 

   ก. เชื่อวาผูเรยีนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองและ

เรียนรูรวมกันได 

   ข. การจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ชวยแกปญหา 

การสอนของครู 

   ค. ครูมีทักษาในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 

   ง. ครูมีทักษะในการจัดทําและจัดหาสื่อการเรยีนรู 

    

13.คํากลาวในขอใดที่เหมาะสมกับหองเรียนคละชั้น 

   ก. กิจกรรมจับคู ควรจับคูหญิงกับชาย 

   ข. กิจกรรมการทํางานรายบุคคลเปนกิจกรรมที่

สําคัญทีสุ่ดฝกใหเด็กมีความรับผิดชอบ 

   ค. กิจกรรมการเรียนรูกับครูเปนกลุมยอยเปน

กิจกรรมที่ครูไมควรใชเวลาสอนโดยตรงนานเกินไป 

   ง. กิจกรรมการสอนรวมชั้นเปนกิจกรรมที่ครูผูสอน

ควรใหเวลาใหมากกวากิจกรรมอื่น 

    

ผูเขารับการ

อบรมมีความรู

การบริหาร

จัดการเรียนรู

แบบคละชั้น 

14. ขอใดคือหลักการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นที่

สงเสริมศักยภาพของนักเรียน 

   ก. การจัดการเรียนรูที่นักเรียนเรียนรูจากครู เพื่อน

และคนควาดวยตนเอง 

   ข. การจัดการเรียนรูโดยจัดกลุมนักเรียนที่มี

พัฒนาการและระดับความสามารถใกลเคียงกันไว

ดวยกัน 

   ค. การจัดการเรียนรูที่นักเรียนเรียนรูจากใบงาน ใบ

ความรูและสื่อ ICT 

   ง. การจัดการเรียนรูแบบรวมชั้นและแบงกลุมยอย 

    

15.สื่อใดที่ทําใหนักเรียนเกิดความภูมใิจ 

   ก. ศูนยทดสอบ 

   ข. การกําหนดขอตกลงรวมกัน 

   ค. ปายนิทรรศการผลงานนักเรียน 

   ง. หนังสือสงเสริมการอานตามระดับความสามารถ 
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วัตถุประสงค

ของหลักสูตร 
รายการประเมิน 

สอด 

คลอง 

ไม 

แนใจ 

ไม 

สอด 

คลอง 

ขอ 

เสนอ 

แนะ 

ผูเขารับการ

อบรมมีความรู

การบริหาร

จัดการเรียนรู

แบบคละชั้น 

16. ขอใดไมใชคุณลักษณะสําคัญของนักเรียนที่เอือ้ให

การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นมีประสทิธิภาพสูงสุด 

   ก. ครอบครัวเอาใจใส 

   ข. ความสามารถในการควบคุมตนเอง 

   ค. ความรับผิดชอบตอสงัคม 

   ง. ความสามารถในการสรางปฏิสัมพันธ 

    

17ขั้นตอนการสอนใดในหองเรียนแบบคละชั้น ที่

เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมรวมชั้น 

   ก. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

   ข. ขั้นสอน 

   ค. ขั้นสรุป 

   ง. ถูกทัง้ ก. และ ค. 

    

18. หากตองการพัฒนาทักษะเฉพาะดานใหกับนักเรียน 

ครูควรจัดกิจกรรมใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 

   ก. กิจกรรมรวมชั้น 

   ข. กิจกรรมกลุมยอย 

   ค. กิจกรรมเดี่ยว 

   ง. กิจกรรมจับคู 

    

19.ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับบทบาทของครูในการ

สอนหองเรียนคละชั้น 

   ก. ครูตองหมุนเวียนดูแลเด็กทีละกลุม 

   ข. ครูทําหนาอํานวยความสะดวก ใหนักเรียนสอน

กันเอง 

   ค. ครูดูแลเด็กที่เรียนชาเปนรายบคุคล สวนเด็ก 

กลุมอื่นจะทํางานกลุมหรืองานเดี่ยว 

   ง. ครูใหงานกลุมตามความสามารถของเด็ก 

แตละกลุม 
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วัตถุประสงค

ของหลักสูตร 
รายการประเมิน 

สอด 

คลอง 

ไม 

แนใจ 

ไม 

สอด 

คลอง 

ขอ 

เสนอ 

แนะ 

ผูเขารับการ

อบรมมีความรู

การบริหาร

จัดการเรียนรู

แบบคละชั้น 

20. ในการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นสิ่งใดที่ครูควร

คํานึงถึงในการจัดกลุมนักเรียน 

   ก. เพศเดียวกัน 

   ข. ระดับชั้นเดียวกัน 

   ค. นักเรียนเปนญาตหิรือพี่นองกัน 

   ง. พัฒนาการหรือระดับความสามารถของเดก็ 

    

21. ขอใดเปนวัตถุประสงคสําคัญในการจัดทําแผน 

การเรียนรูแบบคละชั้น  

   ก. เพื่อใหครูมีนวัตกรรมการเรียนรู 

   ข. เพื่อเปนแนวทางใหครูสามารถจัดทําแผน 

การเรียนรูได 

   ค. เพื่อลดภาระของครูในการจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรู 

   ง. เพื่อเปนแนวทางใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูได

สอดคลองกับหลักการสอนแบบคละชั้น 

    

22. แผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที ่1 มีกี่ชั่วโมง 

   ก. 280  

   ข. 240  

   ค. 200  

   ง. 180 

    

23.ขอใดเปนสิ่งที่ครูผูสอนคละชั้นควรทํามากที่สุดกอน

การนําแผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นไปใช  

   ก. การจัดทําโครงสรางรายวิชา 

   ข. การจัดทํากําหนดการสอนรายสัปดาห 

   ค. การผลิตสื่อ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน 

   ง. การจัดทําเครื่องมือการวัดและ 

ประเมินผลการเรียนรู 
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วัตถุประสงค

ของหลักสูตร 
รายการประเมิน 

สอด 

คลอง 

ไม 

แนใจ 

ไม 

สอด 

คลอง 

ขอ 

เสนอ 

แนะ 

ผูเขารับการ

อบรมมีความรู

การบริหาร

จัดการเรียนรู

แบบคละชั้น 

24.โครงสรางเวลาเรียนในการจัดทําแผนการจัด 

การเรียนรูแบบคละชั้น ยึดตามขอใด 

   ก. หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

   ข. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

   ค. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551 กับหลักสูตรสถานศึกษา 

   ง. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551 

    

25. ขอใดคือลักษณะของ “หองเรียนคละชั้น” ที่บงบอก

วาไดนําแผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นไปใช 

   ก. ครูจัดกิจกรรมหลากหลาย มีการประเมินนักเรียน

รายคน/กลุม จัดนักเรียนเปนกลุม 

   ข. ครูมีกําหนดการสอนรายสัปดาห มีการประเมิน

นักเรียนรายคน/กลุม จัดนักเรียนเปนกลุม 

   ค. ครูจัดมุมประสบการณครบทุกมุม มีการประเมิน

นักเรียนรายคน/กลุม จัดนักเรียนเปนกลุม 

   ง. ครูจัดกิจกรรมหมุนฐานการเรียนรู มีการประเมิน

นักเรียนรายคน/กลุม จัดนักเรียนเปนกลุม 

    

ผูเขารับการ

อบรมมีความรู

เกี่ยวกับการ

วัดผลและ

ประเมินการ

เรียนรู 

26. ขอใดเปนสิ่งที่ควรคํานึงมากที่สดุในการวัดผล 

การเรียนรูในหองเรียนคละชั้น  

   ก. ความรู ความสามารถของนักเรียน 

   ข. ชวงอายุของนักเรยีน 

   ค. ความสอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษา 

   ง. ความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

    

27. ขอความใดที่กลาวถูกตองที่สุดเกี่ยวกับการวัดผล

การเรียนรู “หนวยบูรณาการ” ในหองเรียนคละชั้น 

   ก. วัดและประเมินผลเฉพาะตัวชี้วดัที่เปนสาระหลัก 

   ข. ในการสอนแตละครั้ง วัดและประเมินผลการ

เรียนรูทีละตัวชี้วัด 

   ค. ตองวัดและประเมินการเรียนรูใหครอบคลุมทุก

ตัวชี้วัดในหนวยนั้นๆ 

   ง. สอนจนขบหนวยบูรณาการแลวจึงดําเนินการวัด

และประเมินผลรวมใหครอบคลุมตัวชีว้ัด 
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วัตถุประสงค

ของหลักสูตร 
รายการประเมิน 

สอด 

คลอง 

ไม 

แนใจ 

ไม 

สอด 

คลอง 

ขอ 

เสนอ 

แนะ 

ผูเขารับการ

อบรมมีความรู

เกี่ยวกับการ

วัดผลและ

ประเมินการ

เรียนรู 

28. การวัดและประเมินผลการเรยีนรูระหวางเรียนใน

หองเรียนคละชั้น วิธีการใดเหมาะสมที่สุด 

   ก. การสังเกต การตรวจการบาน การทดสอบ 

   ข. การสังเกต การตรวจผลงาน การทดสอบ 

   ค. การสังเกต การประเมินตนเอง การทดสอบ 

   ง. การสังเกต การใหเพื่อนประเมนิ การทดสอบ 

    

29. วิธีการประเมินนักเรียนในขอใดเหมาะสมที่สุดเพื่อ

นํามาจัดกลุมดานความรูความสามารถ 

   ก. การสังเกต 

   ข. การสัมภาษณ 

   ค. การตรวจผลงาน 

   ง. การทดสอบ 

    

30. เปาหมายสําคญัของการจัดกลุมนักเรียนใน

หองเรียนคละชั้น คือขอใด 

   ก. จัดกลุมเพื่อใหนักเรียนชวยเหลอืกัน 

   ข. จัดกลุมเพื่อเพิม่ศักยภาพตามความสามารถที่

แทจริงของนักเรียน 

   ค. จัดกลุมเพื่อเอื้อใหครูสามารถจัดกิจกรรมได

ครอบคลุมตามหลักการสอนคละชั้น 

   ง. จัดกลุมเพื่อใหนักเรียนมีโอกาสไดใชสื่อ อุปกรณ

การเรียนรูอยางทั่วถึง 

    

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

      ลงชื่อ....................................................... 

(.......................................................) 

วันที่..........เดือน.............................พ.ศ.2561 
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คําชี้แจง : ใหทานพิจารณาความสอดคลองกันของทักษะที่ฝกปฏิบัติกับเนื้อหาและวัตถุประสงค 

เชงิพฤติกรรมของหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กและ 

ทําเคร่ืองหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

ขอ รายการประเมิน 
สอด 

คลอง 

ไม 

แนใจ 

ไม 

สอด 

คลอง 

ขอ 

เสนอ 

แนะ 

1 ดานการจัดการชั้นเรียนในหองเรยีนแบบคละชั้น     

 1.1 จัดชั้นเรียนแบบคละชัน้ที่สอดคลองกับการบริหารจัดการ 

ชั้นเรียนแบบคละชั้นได 
    

 1.2 จัดหองเรียนตอบสนองตอการเรยีนแบบคละชั้นและ

สามารถดัดแปลงพืน้ที่การใชประโยชนในหองเรียนไดงาย 
    

 1.3 มีวัสดุอุปกรณและครุภัณฑที่จําเปนตอการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูและสามารถใชไดสะดวก 
    

 1.4 จัดหองเรียนใหมีปายนิเทศ มุมวิชาการ มุมสื่อการเรียนรู        

ที่สนับสนุนใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
    

 1.5 หองเรียนมีพื้นที่กวางขวางเหมาะสําหรับกิจกรรมรวมชั้น

และกิจกรรมกลุมยอยที่แยกปฏิบัต ิ
    

 1.6 จัดแบงพื้นที่สําหรับกิจกรรมการเรียนรวมชั้นและพื้นที่

สําหรับกิจกรรมกลุมยอยอยางเหมาะสมและชัดเจน 
    

 1.7 จัดแบงพืน้ที่หองเรียนคํานึงถึงความสะดวกในการ

เคลื่อนไหวและการทํากิจกรรมของนักเรียน 
    

2 ดานการบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น     

 2.1 ออกแบบกิจกรรมที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 

และสอดคลองกับพัฒนาการของนักเรียนในระดับชั้นที่เรียนคละชั้น 

    

 2.2 วิเคราะหสาระการเรียนรูของทุกระดับชั้นและจัดเรียงลําดับ

ความยากงายตามระดับชั้น 

    

 2.3 เลือกเนื้อหาเดียวกันของทุกระดบัชั้นมาจัดกิจกรรมพรอม

กันโดยมีระดับความยากตางกัน 

    

 2.4 ศึกษาวิเคราะหนักเรียนรายบุคคลในดานความสามารถ         

ในการเรียนรู ความสนใจ ความถนัดและขอบกพรอง 
    

 2.5 จัดเตรียมคละกลุม/จับคูนักเรียนในลักษณะตางๆ 

ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนแตละครั้ง 
    

 

 

แบบประเมินความสอดคลอง 

แบบประเมินทักษะดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ของครูทีเ่ขารับการฝกอบรม 
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ขอ รายการประเมนิ 
สอด 

คลอง 

ไม 

แนใจ 

ไม 

สอด 

คลอง 

ขอ 

เสนอ 

แนะ 

 2.6 จัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ กําหนดการสอนที่

ระบุตัวชี้วัดและชิ้นงานที่แสดงถึงความสามารถของนักเรียน 

แตละระดับชั้น 

    

 2.7 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่สอดคลองกับ

มาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตรและสภาพแวดลอมในทองถิ่น 
    

 2.8 กําหนดจุดประสงคการเรยีนรูแตละครั้ง สอดคลองกับ

เนื้อหาและเวลาเรียนตามระดับชั้นที่ทําการสอน 
    

3 ดานการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น     

 3.1 กําหนดวิธีการวัดและประเมนิผลที่สอดคลองกับ

วัตถุประสงคการเรียนรู พฤติกรรม และกิจกรรม  

ตามแผนการจัดการเรียนรูตามระดับชั้น 

    

 3.2 ใชเทคนิคการวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย เชน 

ประเมินจากสภาพจริง ประเมินจากการปฏิบัติ ประเมินจาก

แฟมสะสมผลงาน 

    

 3.4 วัดและประเมินผลการเรียนครบถวนตามที่หลักสูตร

กําหนดดวยวิธกีารที่เหมาะสมตามระดับชั้น 

    

 3.5 เปดโอกาสใหนกัเรียน เพื่อน มีสวนรวมในการประเมินผล

การเรียนดวยการกําหนดเกณฑในการประเมินรวมกัน 

    

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
 

                ลงชื่อ............................................................ 

             (.......................................................) 

        วันที่..........เดือน.............................พ.ศ.2561 
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คําชี้แจง : ใหทานพิจารณาความสอดคลองกันของเนื้อหากับขอคําถามดานความพึงพอใจของคร ู

ทีเ่ขารับการฝกอบรมท่ีมีตอหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

ในโรงเรียนขนาดเล็กและทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

ขอ รายการประเมิน 
สอด 

คลอง 

ไม 

แนใจ 

ไม 

สอด 

คลอง 

ขอ 

เสนอ 

แนะ 

1 ดานเนื้อหาของหลักสูตร     

    1.1 เนื้อหาของหลักสูตรมีความนาสนใจ     

    1.2 เนื้อหาของหลักสูตรชวยใหผูเขารับการอบรมมี

ความรูความเขาใจวิธีการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

    

    1.3. เนือ้หามีความเหมาะสมกับผูเขาอบรม     

    1.4 เนื้อหาแตละหนวยการเรียนรูมีความชัดเจน     

    1.5 การจัดลําดับของหนวยการเรียนรูมีความตอเนื่อง

และเชื่อมโยงกัน 

    

2 ดานความรูความเขาใจ     

    2.1 ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ กอน การอบรม     

    2.2 ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม     

3 ดานการนําความรูไปใช     

    3.1 สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการจัดการเรียน

การสอนได 

    

 3.2 สามารถนําความรูที่ไดรับไปถายทอดและเผยแพรได     

4 ดานกระบวนการเรียนรู     

    4.1 กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลาย     

    4.2 กิจกรรมการเรียนรูนาสนใจสามารถปฏิบัติไดจริง     

    4.3 กิจกรรมการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู

สามารถปฏิบัติไดเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด 

    

    4.4 กิจกรรมการเรียนรูชวยสงเสริมทักษะ 

การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

    

 

 

แบบประเมินความสอดคลอง 

แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่เขารับการฝกอบรม 

ที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

 



241 

ขอ รายการประเมิน 
สอด 

คลอง 

ไม 

แนใจ 

ไม 

สอด 

คลอง 

ขอ 

เสนอ 

แนะ 

5 ดานสื่อประกอบการฝกอบรม     

    5.1 สื่อการเรียนรูมีความเหมาะหลากหลาย ทันสมัย 

สอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู 

    

    5.2 สื่อประกอบการฝกอบรมชวยใหผูเขาอบรมเขาใจ

และสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมได 

    

6 ดานการวัดและประเมินผล     

    6.1 มีความพึงพอใจกับวิธีการวัดและประเมินผล     

    6.2 วิธีการวัดและประเมินผลมีความหลากหลาย

สอดคลองตามวัตถุประสงค 

    

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
 
 

                ลงชื่อ............................................................. 

             (.......................................................) 

        วันที่..........เดือน.............................พ.ศ.2561 
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ภาคผนวก ฉ 

สรุปผลการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. ดัชนีความสอดคลองของแบบสํารวจความตองการ 

2. คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่นของแบบสํารวจความตองการ 

3. ผลการประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตรฝกอบรม 

4. ดัชนคีวามสอดคลองของรางหลักสูตรฝกอบรม 

5. ดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบความรูความเขาใจ 

6. คาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น (KR-20)  

ของแบบทดสอบความรูความเขาใจ 

7. ดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินทักษะ 

8. ดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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ตาราง 25 ดัชนีความสอดคลองของแบบสํารวจความตองการอบรมดานการจัดการเรียนรู 

              แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

รายการประเมิน ขอที ่

ระดับความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ �X IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

1.ดานความรู

พื้นฐานเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนรู

แบบคละชั้น 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

2 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชได 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

2.ดานการบริหาร

จัดการเรียนรู 

แบบคละชั้น 

7 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

11 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

3.ดานการจัดชั้น

เรียนในหองเรียน 

แบบคละชั้น 

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

4.ดานการวัดผล

และประเมินผล

การจัดการเรียนรู

แบบคละชั้น 

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
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ตาราง 26 คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่นของแบบสํารวจความตองการอบรมดาน   

              การจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ขอ อํานาจจําแนก ขอ อํานาจจําแนก 

1 0.97 11 0.48 

2 0.95 12 0.57 

3 0.95 13 0.64 

4 0.95 14 0.74 

5 0.95 15 0.73 

6 0.93 16 0.84 

7 0.93 17 0.84 

8 0.81 18 0.76 

9 0.75 19 0.73 

10 0.53 20 0.80 

ความเชื่อมั่นของแบบสํารวจความตองการเทากับ 0.97 
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ตาราง 27 ผลการประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตรฝกอบรมครู 

             ดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ขอ รายการประเมนิ 
ผลการประเมินคนที่ 

ผลการ

ประเมิน

เฉลี่ย 1 2 3 4 5 

1 หลักการและความสําคัญของหลักสูตร 4 4 4 5 5 4.40 

2 วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม ประเมนิ

จาก 
      

2.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงคของ

หลักสูตรฝกอบรม 
4 4 5 5 4 4.40 

2.2 ความเปนไปไดของวัตถุประสงคของ

หลักสูตรฝกอบรม 
4 4 5 5 4 4.40 

3 เนือ้หาของหลักสูตรฝกอบรม ประเมินจาก       

3.1 เนือ้หาของหลักสูตรเหมาะสมกับ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
4 4 4 4 4 4.00 

3.2 การจัดลําดับเนือ้หามีความเชื่อมโยงกัน

งายตอการเขาใจ 
4 4 5 4 4 4.20 

3.3 เนื้อหาของหลกัสูตรนําไปปฏิบัตไิดจริง 4 4 5 4 4 4.20 

4 กิจกรรมการฝกอบรม ประเมินจาก       

4.1 ความเปนไปไดที่จะบรรลุวัตถุประสงค

ของหลักสูตรฝกอบรม 
4 4 5 5 4 4.40 

4.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมฝกอบรม 4 4 4 5 4 4.20 

4.3 การนําไปสอนหรอืฝกอบรมไดจริง 4 4 3 5 4 4.00 

4.4 ความนาสนใจของกิจกรรม 4 4 5 5 4 4.40 

4.5 ความหลากหลายของกจิกรรม 4 4 5 5 4 4.40 

5 สื่อประกอบการฝกอบรม ประเมินจาก       

5.1 ความเหมาะสมของสื่อกับกจิกรรม 4 4 3 5 4 4.00 

5.2 ชวยใหกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงคได 4 4 5 3 4 4.00 

6 การวัดและประเมินผล ประเมินจาก       

6.1 เกณฑการผานการอบรม 5 4 5 5 4 4.60 

6.2 ความเปนไปไดของวิธีการท่ีใชในการวัด

และประเมินผล 
5 4 4 4 4 4.20 
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ตาราง 27 (ตอ)  

ขอ รายการประเมนิ 
ผลการประเมินคนที ่

ผลการ

ประเมิน

เฉลี่ย 1 2 3 4 5 

7 การประเมินหนวยการเรียนรู ประเมินจาก       

 7.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค 

การฝกอบรม 
5 4 4 4 4 4.20 

 7.2 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค 

การฝกอบรม 
4 4 4 5 4 4.20 

 7.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาท่ีชวยให 

บรรลุวัตถุประสงคการฝกอบรม 
4 4 4 5 4 4.20 

 7.4 ภาษาที่ใชมีความเหมาะสม 4 4 5 4 4 4.20 

8 ระยะเวลาในการฝกอบรม ประเมินจาก       

 8.1 ความเหมาะสมของเวลาท่ีใช 

ในการฝกอบรม 
3 5 5 5 5 4.60 

 8.2 ใชเวลาในการอบรมสอดคลองกับ 

ความยากงายของเนื้อหา 
4 5 5 5 4 4.60 

แปลความหมาย : เหมาะสมมาก 4.30 

 

การแปลความหมายคาเฉลี่ย      

 คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 

 คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  เหมาะสมมาก 

 คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 

 คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  เหมาะสมนอย 

 คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  เหมาะสมนอยที่สุด 
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ตาราง 28 ดัชนีความสอดคลองของรางหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรู 

              แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก  

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ �X IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

2 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

4 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

8 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

14 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
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ตาราง 29 ดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบความรูความเขาใจดานการจัดการเรียนรู 

              แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

หนวยการฝกอบรม 

หนวยการเรียนรูที ่
ขอที ่

ระดับความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ �X IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

1 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

2 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

3 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชได 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

2 5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

9 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชได 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

3 14 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชได 

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

20 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

22 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
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ตาราง 29 (ตอ) 

หนวยการฝกอบรม 

หนวยการเรียนรูที ่
ขอที ่

ระดับความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ �X IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

4 26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

27 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

28 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชได 

29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

30 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชได 
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ตาราง 30 คาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น (KR-20)  

              ของแบบทดสอบความรูความเขาใจดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นใน   

              โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 30 ขอ 

   คาความเชื่อมั่น (Reliability) KR-20  = 0.97 

ขอที ่
คาความยาก

งาย 
แปลผล อํานาจจําแนก แปลผล 

แปลผล

คุณภาพของ

ขอสอบ 

1 0.57 ปานกลาง 0.44 ใชได ใชได 

2 0.63 คอนขางงาย 0.51 ใชได ใชได 

3 0.57 ปานกลาง 0.59 ใชได ใชได 

4 0.50 ปานกลาง 0.98 ใชได ใชได 

5 0.43 ปานกลาง 0.63 ใชได ใชได 

6 0.63 คอนขางงาย 0.42 ใชได ใชได 

7 0.50 ปานกลาง 0.98 ใชได ใชได 

8 0.50 ปานกลาง 0.98 ใชได ใชได 

9 0.63 คอนขางงาย 0.78 ใชได ใชได 

10 0.77 คอนขางงาย 0.55 ใชได ใชได 

11 0.60 ปานกลาง 0.67 ใชได ใชได 

12 0.40 ปานกลาง 0.80 ใชได ใชได 

13 0.73 คอนขางงาย 0.61 ใชได ใชได 

14 0.67 คอนขางงาย 0.67 ใชได ใชได 

15 0.43 ปานกลาง 0.76 ใชได ใชได 

16 0.60 ปานกลาง 0.77 ใชได ใชได 

17 0.67 คอนขางงาย 0.73 ใชได ใชได 

18 0.70 คอนขางงาย 0.72 ใชได ใชได 

19 0.63 คอนขางงาย 0.79 ใชได ใชได 

20 0.57 ปานกลาง 0.60 ใชได ใชได 

21 0.60 ปานกลาง 0.52 ใชได ใชได 

22 0.50 ปานกลาง 0.64 ใชได ใชได 

23 0.63 คอนขางงาย 0.78 ใชได ใชได 
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ตาราง 30 (ตอ) 

ขอที ่
คาความยาก

งาย 
แปลผล อํานาจจําแนก แปลผล 

แปลผลคุณภาพ

ของขอสอบ 

24 0.63 คอนขางงาย 0.71 ใชได ใชได 

25 0.50 ปานกลาง 0.98 ใชได ใชได 

26 0.60 ปานกลาง 0.81 ใชได ใชได 

27 0.57 ปานกลาง 0.60 ใชได ใชได 

28 0.60 ปานกลาง 0.68 ใชได ใชได 

29 0.73 คอนขางงาย 0.55 ใชได ใชได 

30 0.50 ปานกลาง 0.98 ใชได ใชได 

  แบบทดสอบความรูความเขาใจดานการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ใน

โรงเรียนขนาดเล็ก กอนและหลังการฝกอบรม มีคาความยากงาย (P) ตั้งแต 0.40 - 0.77 

คาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.42 – 0.98 และคาความเชื่อมั่น (KR-20) ทั้งฉบับเทากับ 

0.97 
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ตาราง 31 ดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินทักษะดานการจัดการเรียนรู 

             แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

รายการประเมิน ขอที ่

ระดับความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ �X IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

1.ดานการจัดการ

ชั้นเรียนใน

หองเรียน 

แบบคละชั้น 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

2 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

2.ดานการบริหาร

จัดการชั้นเรียน 

แบบคละชั้น 

8 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชได 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

12 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชได 

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

3.ดานการวัด 

และประเมินผล 

การจัดการเรียนรู

แบบคละชั้น 

16 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชได 

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

18 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
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ตาราง 32 ดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูเขารับ 

              การฝกอบรมที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ใน 

              โรงเรียนขนาดเล็ก 

รายการประเมิน ขอที ่

ระดับความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ �X IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

1.ดานเนือ้หา 

ของหลักสูตร 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

2.ดานความรู 

ความเขาใจ 

6 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชได 

7 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

3.ดานการนํา

ความรูไปใช 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

4.ดานกระบวน 

การเรียนรู 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

13 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชได 

5.ดานสื่อประกอบ 

การฝกอบรม 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

15 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชได 

6.ดานการวัดและ

ประเมินผล 

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
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ภาคผนวก ช 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

1. คะแนนทดสอบความรูความเขาใจกอนและหลังการฝกอบรม 

2. ผลการเปรยีบเทียบคะแนนทดสอบความรูความเขาใจกอนและ 

หลังการฝกอบรม 

3. คะแนนการประเมินทักษะการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 
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ตาราง 33 คะแนนทดสอบความรูความเขาใจดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นใน 

              โรงเรียนขนาดเล็ก กอนและหลังการฝกอบรม 

คนที่ 

คะแนนการทดสอบ 
ผลตางของคะแนนกอนฝกอบรมและ

หลังการฝกอบรม 

กอนฝกอบรม 

(30 คะแนน) 

หลังฝกอบรม 

(30 คะแนน) 

ผลตาง 

(D) 

ผลตางกําลังสอง 

(D2) 

1 18 23 5 25 

2 16 25 9 81 

3 18 26 8 64 

4 19 23 4 16 

5 17 25 8 64 

6 19 25 6 36 

7 19 26 7 49 

8 21 24 3 9 

9 18 24 6 36 

10 17 23 6 36 

11 19 23 4 16 

12 19 25 6 36 

13 22 26 4 16 

14 19 26 7 49 

15 22 26 4 16 

16 23 28 5 25 

17 22 28 6 36 

18 20 27 7 49 

19 20 25 5 25 

20 18 26 8 64 

21 19 26 7 49 

22 16 24 8 64 
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ตาราง 33 (ตอ) 

คนที่ 

คะแนนการทดสอบ 
ผลตางของคะแนนกอนฝกอบรมและ

หลังการฝกอบรม 

กอนฝกอบรม 

(30 คะแนน) 

หลังฝกอบรม 

(30 คะแนน) 

ผลตาง 

(D) 

ผลตางกําลังสอง 

(D2) 

23 15 28 13 169 

24 19 28 9 81 

25 17 26 9 81 

26 17 28 11 121 

27 18 27 9 81 

28 15 26 11 121 

29 15 25 10 100 

30 16 25 9 81 

31 17 25 8 64 

32 19 25 6 36 

33 19 24 5 25 

34 18 29 11 121 

35 19 27 8 64 

36 22 28 6 36 

∑ 667 925 - - 

X� 18.53 25.69 - - 

S.D. 2.08 1.64 ∑D = 258 ∑D2= 2,042 
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ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรูความเขาใจดานการจัดการเรียนรูแบบ

คละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก กอนฝกอบรมและหลังฝกอบรม 

T – Test 
Paired Samples Statistics 

 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Post_Test 

 

Pre_Test 

25.69 

 

18.53 

36 

 

36 

1.64 

 

2.08 

.27 

 

.35 

 

 

 

Paired Samples Correlations 

 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Post_Test&Pre_Test 36 .22 .20 

 

Paired Samples  

Test 

 

  Paired Differences    

  Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

   

Lower Upper t df 
Sig. 

(2-tailed) 

Pair 1 
Post_Test -

Pre_Test 
7.17 2.35 .39 6.37 7.96 18.31 35 0.00 
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ตาราง 34 คะแนนการประเมินทักษะดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นใน 

              โรงเรียนขนาดเล็กของครูที่เขารับการฝกอบรม 
 

คน
ที ่

รายการประเมิน 

รว
ม ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 49 

2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 51 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 

4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 51 

5 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 51 

6 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 51 

7 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 51 

8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 

10 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 

11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 

12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 

13 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 

14 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 56 

15 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 

16 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 49 

17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 

18 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 

20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 

21 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 49 

22 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 51 

23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 59 

24 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 48 

25 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 51 

26 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 49 

27 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 51 

28 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41 

29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 

30 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 51 

31 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 

32 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41 

33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 

34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 

35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 

36 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 50 
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ภาคผนวก ซ 

หลักสูตรฝกอบรมคร ู

ดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 
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คํานํา 

 หลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก

ฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขานวัตกรรม 

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีจุดหมายเพื่อพัฒนาครูผูสอนใน

โรงเรียนขนาดเล็กใหมีความรู ความเขาใจและทักษะการจัดเรียนรูแบบคละชั้น เพื่อ

เสริมสรางประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครู 

ไมครบชั้น ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้เพื่อ

ออกแบบหลักสูตรฝกอบรมครู ดานการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ในโรงเรียนขนาดเล็กใหมี

เนื้อหาครอบคลุมทั้ง 4 ดาน คือ ดานความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

ดานการจัดชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชั้น ดานการบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

และการจัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู โดยมุงเนนใหครูผูสอนสามารถออกแบบ

วิธีการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กและจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ได 

 ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญที่ไดกรุณาตรวจสอบความเหมาะสมและความ

สอดคลองของหลักสูตรฝกอบรมฉบับนี้ อกีทั้งยังใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม 

 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธผูชวยศาสตราจารยดร.วัล

นิกา ฉลากบาง ประธานกรรมการ ที่ไดกรุณาตรวจสอบเสอนแนะรวมทั้งเปนที่ปรึกษาใน

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตั้งแตเริ่มจัดทําโครงรางของหลักสูตรฝกอบรม จนเปนหลักสูตรฉบับสมบูรณ 
 

          เกียรติภูมิ มะแสงสม 
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บทนํา 

ความเปนมา หลักการและความสําคัญ 

 จากสภาพบริบทดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงสงผล

ใหโรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวโนมปรับเปลี่ยนขนาด

เปนโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต 120 คนลงมา) เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง

โดยปการศึกษา 2554 มีโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 14,638 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 

31,225 คิดเปนรอยละ 46.83 ปการศึกษา 2555 มีโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 14,816 

โรงเรียนจากโรงเรียนทั้งหมด 31,116 คิดเปนรอยละ 47.62 ปการศึกษา 2556 มีโรงเรียน

ขนาดเล็ก จํานวน 15,386 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 31,021 คดิเปนรอยละ 49.60 

และปการศึกษา 2557 มีโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 15,506 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 

30,922 คิดเปนรอยละ 50.15 จากขอมูลทางการศึกษาขางตน เปนปจจัยที่สงผลตอการใช

ทรัพยากรที่ไมคุมคา ทําใหโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญมีปญหา ดังนี้ 1) ดานคุณภาพ 

การจัดการศึกษาคอนขางต่ํา ดังจะเห็นไดจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก พบวา

โรงเรียนขนาดเล็ก มีจํานวนรอยละ 2 อยูในระดับปรับปรุง รอยละ 67.91 อยูในระดับพอใช 

และรอยละ 29.99 อยูในระดับดี 2) ดานการบริหารจัดการ สภาพบริบทของการคมนาคม

ที่ผานมานับวาไมคอยสะดวกมากนัก รัฐบาลจึงจําเปนตองจัดตั้งโรงเรียนใหครอบคลุม 

ทุกพื้นที่ของประชากรที่อาศัยอยู แตปจจุบันความจําเปนดังกลาวไดลดลงเนื่องจาก 

การคมนาคมสะดวกขึ้น ประกอบกับประชากรมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง จึงสงผลให

ขนาดของโรงเรียนปรับเปลี่ยนเปนโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น 3) ดานการเรียนการสอน

พบวา ครูสวนใหญขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสภาพที่ครูไมครบชั้น

และมีจํานวนนักเรียนนอยในแตละชั้น ครูสอนไมเต็มเวลา ไมเต็มความสามารถเพราะมี

ภารกิจอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการสอนเปนจํานวนมาก 4) โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญอยูใน

ชุมชนขนาดเล็ก ประชากรมีฐานะยากจน ทําใหไมมีศักยภาพในการระดมทรัพยากรเพื่อ

นํามาชวยสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนได 5 การขาดแคลนครู จํานวนครู 

ไมครบชั้น ครูไมครบตามรายวิชาเอก ครูยายสถานศึกษาบอย ครูขาดขวัญและกําลังใจ 

และครูไมสามรถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายได จึงสงผลใหคุณภาพการจัด

การศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กไมเปนไปตามเปาหมาย (กระทรวงศึกษาธิการ, หนา 5) 
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 จากสภาพปญหาดังกลาวสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได

กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเลก็โดยนําการจัดการ

เรียนรูแบบคละชั้น ซึ่งเปนรูปแบบการจัดการเรียนสําหรับผูเรียนที่มีความแตกตางดาน 

ชั้นเรียน ระดับอายุ ระดับความสามารถ และวัฒนธรรมซึ่งเรียนอยูในหองเรียนดวยกัน  

เปนแนวทางการจัดการเรียนรูที่ปฏิบัติทั่วโลก เพราะสนับสนุนสงเสริมใหมีการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนทั้งดานสติปญญา อารมณ และทักษะทางสังคม และเปนแนวคิดสําคัญ

สําหรับการบริหารจัดการระดับประเทศอยางคุมคา โรงเรียนทั่วโลกมีการจัดการเรียนรู

แบบคละชั้นดวยเหตุผลสําคัญสองประการ คือ ทอนถึงหลักปรัชญาการเรียนการสอนและ

เหตุผลดานการบริหารจัดการศึกษา ความสําเร็จของหองเรียนคละชั้น และผลการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนขึ้นกับเงื่อนไขที่เหมาะสม ไดแก ครูผูสอนที่เขาใจและสามารถจัดการเรียนรู

แบบผูเรียนเปนศูนยกลาง มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย การจัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพที่เอื้อตอการเรียนรูหลากหลายแบบในเวลาเดียวกัน การใชสื่อเทคโนโลยีที่

เหมาะสม การวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับวิธีการเรียนรูแบบคละชั้น และความเขาใจ

ของชุมชน ซึ่งสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดโดยการกําหนดนโยบายและการดําเนินการ

ในทุกระดับ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, 2553, หนา 5) 

 การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นเปนวิธีการหนึ่งในการแกปญหาการจัดการเรียนรู  

ของโรงเรียนขนาดเล็ก การสอนแบบคละชั้นสามารถปรับเนื้อหาใหเหมาะสมกับ

ความสามารถของเด็ก การจัดการเรียนรูคละชั้นเปนวิธีการที่โรงเรียนจัดชั้นเรียนโดยรวม

ชั้นเรียน 2 หรือ 3 ระดับเขามาเรียนในหองเดียวกัน เปนการเปดโอกาสใหนักเรีย ที่มี 

พื้นฐานความรู ความสามารถ พัฒนาการทางอารมณและประสบการณที่แตกตางกันมา

เรียนในชั้นเดียวกัน ดังนั้นหากนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นไปใชจะชวยแกปญหา

และขอจํากัดตางๆ ที่กลาวมาขางตน นั่นคือ ปญหาดานการขาดแคลนดวยการจดัชั้นเรียน 

ใหนักเรียนตางระดับชั้นเรียนรวมกันในหองเรียนหนึ่ง ภายใตการดูแลของครูผูสอน 1 คน 

ประการตอมาสามารถชวยแกปญหาดานการเรียนของผูเรียนที่จํากัดชวงอายุเพียงปเดียว

ใหกวางขึน้ ใหนักเรียนไดเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนตามธรรมชาตโิดยการเรียนรู

จากประสบการณจริง มีการชวยเหลือพึ่งพา ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักผูเรียน

เปนสําคัญ เนื่องจากการจัดการเรียนรูคละชั้นเปนวิธีการที่สามารถจัดไดในระดับอนุบาล

และประถมศึกษาโดยใชวิธีการสอนที่หลากหลายและคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนได

เปนอยางดี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, หนา 7-8) 
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 การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นเปนวิธีการหนึ่งในการแกปญหาการจัดการเรียนรู  

ของโรงเรียนขนาดเล็ก การสอนแบบคละชั้นสามารถปรับเนื้อหาใหเหมาะสมกับ

ความสามารถของเด็ก การจัดการเรียนรูคละชั้นเปนวิธีการที่โรงเรียนจัดชั้นเรียนโดยรวม

ชั้นเรียน 2 หรือ 3 ระดับเขามาเรียนในหองเดียวกัน เปนการเปดโอกาสใหนักเรียน ที่ม ี

พื้นฐานความรู ความสามารถ พัฒนาการทางอารมณและประสบการณที่แตกตางกันมา

เรียนในชั้นเดียวกัน ดังนั้นหากนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นไปใชจะชวยแกปญหา

และขอจํากัดตางๆ ที่กลาวมาขางตน นั่นคือ ปญหาดานการขาดแคลนดวยการจัดชั้นเรียน  

ใหนักเรียนตางระดับชั้นเรียนรวมกันในหองเรียนหนึ่ง ภายใตการดูแลของครูผูสอน 1 คน 

ประการตอมาสามารถชวยแกปญหาดานการเรียนของผูเรียนที่จํากัดชวงอายุเพียงปเดียว

ใหกวางขึน้ ใหนักเรียนไดเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนตามธรรมชาติโดยการเรียนรู

จากประสบการณจริง มีการชวยเหลือพึ่งพา ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักผูเรียน

เปนสําคัญ เนื่องจากการจัดการเรียนรูคละชั้นเปนวิธีการที่สามารถจัดไดในระดับอนุบาล

และประถมศึกษาโดยใชวิธีการสอนทีห่ลากหลายและคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนได

เปนอยางดี 

 โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1 มีจํานวนทั้งสิ้น 61 โรงเรียน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1, 2560, หนา 18) จากการสํารวจ พบวา ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญยัง

ขาดทักษะการการตัดการเรียนแบบคละชัน้ในโรงเรียนขนาดเล็กเนื่องจากครูผูสอนใน

โรงเรียนขนาดเล็ก มีการเคลื่อนยายตลอดเวลาและครูสวนใหญที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งที่

โรงเรียนขนาดเล็กยังขาดประสบการณในการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น จาก

เหตุผลดังกลาวผูวิจัยเห็นสมควรเปนอยางยิ่งวาควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูดาน

การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อยางเปนระบบเพื่อพัฒนาครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1และเชื่อมั่นวาหลักสูตร

ฝกอบรมนี้จะสงผลใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรู ทักษะ จากการฝกอบรมไป

ใชประโยชนไดอยางแทจริง   
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1. เพื่อพัฒนาครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

วิธีการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ 

 2. เพื่อใหครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็กนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการ

จัดการเรียนรูแบบคละชั้นไปจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ใชเปน

แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

เนื้อหาของหลักสูตร 

 เนื้อหาในหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียน

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผูวิจัยได

กําหนดขอบเขตของเนื้อหา เปนหนวยการเรียนรู 4 ใชเวลาในการฝกอบรม 3 วัน ดังนี้ 

  หนวยการเรียนรูที่ 1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

   1. กิจกรรมที่ 1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู อภิปราย เรื่องการจัดการเรียนรู

แบบคละชั้น 

   2. ใบความรูที่ 1.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

   3. ใบงานที่ 1.1 สรุปความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้น 

  หนวยการเรียนรูที ่2 การจัดการชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชั้น 

   1. ใบความรูที่ 2.1 การจัดการชั้นเรียนแบบคละชัน้ 

   2. ใบงานที่ 2.1 การจัดการชั้นเรียนแบบคละชั้น  

   3. กิจกรรมที่ 2.1 นําเสนอ อภิปราย การจัดการชั้นเรียนแบบคละชั้น 

   4. ใบความรูที่ 2.2 การจัดการหองเรียนแบบคละชั้น 

   5. ใบงานที่ 2.2 การออกแบบผังหองเรยีนแบบคละชั้น 

   6. กิจกรรมที่ 2.2 นําเสนอ อภิปราย การออกแบบผังหองเรียน 

แบบคละชั้น 
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  หนวยการเรียนรูที ่3 การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

   1. กิจกรรม 3.1 แบงกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู สภาพปญหา บริบท 

การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

   2. ใบความรูที่ 3.1 แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

   3. ใบงานที่ 3.1 ฝกปฏิบัติการจัดทําแผนและกําหนดการสอน 

แบบคละชัน้รายสัปดาห 

 หนวยการเรียนรูที ่4 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

   1. กิจกรรมที่ 4.1 แบงกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู สภาพปญหา บริบทการวัด

และประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

   2. ใบความรูที่ 4.1 แนวทางการวัดและประเมินการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้น 

   3. ใบงานที่ 4.1 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

   4. กิจกรรมที่ 4.2 นําเสนอ อภิปราย การวัดผลและประเมินผลการจัด 

การเรียนรูแบบคละชั้น 

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

 ผูเขาอบรมตามหลักสูตรฝกอบรม มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  1. ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

คุณสมบัติของวิทยากรดําเนนิการฝกอบรม 

 วิทยากรที่รวมในการดําเนินการฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมนี้จะตองมี

คุณสมบัติที่เหมาะสมโดยสรุป ดังนี้ 

  1. เปนผูมีความเชี่ยวชาญดานการสรางหลักสูตรหรือการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

  2. เปนครูที่มีประสบการณ ความรู ความชํานาญในการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

  3. เปนผูทําหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ไดแก ศึกษานิเทศกหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็ก 
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กระบวนการฝกอบรม 

 ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการฝกอบรมในหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัด 

การเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ไดกําหนดกิจกรรมฝกอบรมเปนลักษณะแบบบูรณาการ

กิจกรรมตางๆ ไว ตั้งแตหนวยการเรียนรูที่ 1–4 โดยจัดทําเปนกระบวนการเรียนรู

ประกอบดวยกิจกรรมยอยๆ ใหสอดคลองกัน สรุปได ดังนี้ 

  1. ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตรหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบ

คละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

   1.1 หนวยการเรียนรูที่ 1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบ

คละชั้น 

    1.1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

    1.1.2 ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

    1.1.3 ทําไมควรจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

    1.1.4 แนวคิดหลักการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น 

    1.1.5 ความแตกตางในการจัดการเรียนเรียนรูแบบคละชั้นและ 

การจัดการเรียนรูแบบรวมชั้น 

    1.1.6 ประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

   1.2 หนวยการเรียนรูที่ 2 การจัดการชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชั้น 

    1.2.1 การจัดมุมกิจกรรม 

    1.2.2 มุมกิจกรรมเฉพาะ 

    1.2.3 การปรับวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับความแตกตางของ

นักเรียน 

    1.2.4 การจัดที่นั่งแบบยืดหยุน  

    1.2.5 การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 

    1.2.6 การจัดตารางเรียนแบบคละชั้น 

    1.2.7 การจัดกลุมผูเรยีนในหองเรียนแบบคละชั้น 

   1.3 หนวยการเรียนรูที่ 3การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

    1.3.1 องคประกอบการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบคละชั้น 

    1.3.2 แนวดําเนินการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 
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    1.3.3 กิจกรรมการสอนในหองเรียนคละชั้น 

    1.3.4 บทบาทสําคัญของครูในการออกแบบกิจกรรม 

   1.4 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ 

    1.4.1 การวัดความรูพื้นฐานเพื่อจัดกลุมความสามารถในหองเรียน

คละชั้น 

  2. การฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

   2.1 การฟงบรรยายจากวิทยากรที่มีความรูความชํานาญในเนื้อหาตาม

หลักสูตรการฝกอบรมและการจัดกิจกรรมใหไดฝกปฏิบัติจริง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

การวิพากษวิจารณผลการปฏิบัติงาน 

   2.2 การลงมือปฏิบัติ ตามกิจกรรมที่กําหนดไวในเนื้อหาการฝกอบรม 

ซึ่งมีทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุม โดยมีวิทยากรคอยชี้แนะ การวิเคราะหจุดเดนจุด

ดอย จากผลการปฏิบัติงานจริงกอใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรง 

   2.3 การเรียนรูจากตัวอยางโดยเริ่มจากการดูตัวอยางที่ดีและตัวอยางที่

ตองปรับปรุง ฝกปฏิบัติจากเอกสารประกอบการฝกอบรมโดยมีวิทยากรเปนผูใหความรู

และใหการชี้แนะใชเทคนิคกระตุนและเสริมแรงสามารถทําใหผูรับการฝกอบรมเกิด 

การเรียนรูและพัฒนาตนเองได 

   2.4 การเรียนรูจากการอภิปราย โดยวิทยากรและผูเขารับการอบรม

รวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยวิทยากรชวยชี้แนะประเด็นมุมมองในการปรับปรุงพัฒนาทํา

ใหผูเขารับการอบรมเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองได 

   2.5 การระดมสมอง เปนการประชุมกลุมยอย 4-5 คน ทุกคนในกลุมได

มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ อยางเสรใีนกลุมยอมรับและแสดงความคิดเห็นซึ่งกัน

และกันทําใหผูรับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูและสามารถที่จะพัฒนาและสามารถที่จะ

พัฒนาตนเองได 

  สรุปไดวาการอบรมในครั้งนี้ประกอบดวยเนื้อหา 4 หนวยการเรียนรู  

1) ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 2) การจัดการชั้นเรียนในหองเรียน

แบบคละชั้น 3) การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 4) การวัดผลและประเมินผลการ

จัดการเรียนรูแบบคละชั้น และใชกระบวนการฝกอบรมที่สรางความรูความเขาใจและ

ทักษะวิธีการจัดการเรยีนรูแบบคละชัน้ในโรงเรียนขนาดเล็ก ไดแก การฟงบรรยาย  
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การลงมือปฏิบัติ การเรียนรูจากตัวอยาง การเรียนรูจากการอภปิราย การระดมสมอง และ

แบบฝกกิจกรรมรายบุคคลและรายกลุม โดยกําหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร วัตถุประสงคและเนื้อหาการเรียนรูของแตละหนวยการเรียนรู 

หลักการฝกอบรม 

 การฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก  

ใชหลักการฝกอบรมที่สอดคลองกับแนวคิดของ สมคิด บางโม (2551, หนา 19-21) และ  

ชูชัย สมิทธิไกร (2554, หนา 29-34) ดังนี้ 

  1. ทดสอบกอนการฝกอบรม 

  2. ผูเขาอบรมแลกเปลี่ยนบริบทและประเด็นปญหาการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กของตนเอง 

  3. ผูเขาอบรมฟงการบรรยายและศึกษาใบความรูปฏิบัติตามคําแนะนําของ

วิทยากร 

  4. ผูเขาอบรมปฏิบัติงานตามแบบฝกกิจกรรม 

  5. ผูเขาอบรมนําเสนอผลงานที่ไดจากการฝกปฏิบัติในแบบฝกกิจกรรมแต

ละกิจกรรมเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมยอย (สุมตัวอยางใบงานละ 5-6 คน คนละ 5 นาที) 

  6. วิทยากรตรวจสอบการปฏิบัติงานในแบบฝกกิจกรรมและแกไข แนะนําให

เปนรายบุคคลหรือรายกลุม 

  7. ผูเขาอบรมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดหรอืซักถามในประเด็นที่สงสัย 

  8. วิทยากรสรุปสิ่งที่ไดจากแบบฝกกิจกรรมใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ 

(หนวยละ 10–20 นาที) 

  9. ทดสอบหลังฝกอบรม 
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กิจกรรมการฝกอบรม 

 ผูเขาอบรมไดมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม โดยลงมือกระทําดวยตนเอง

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับสมาชกิในกลุมใหญและกลุมยอยลงมือทํากิจกรรมตางๆ 

รวมเรียนรูซึ่งกันและกัน โดยมีขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

  1. การแบงกลุมยอยควรมีสมาชิก 5-6 คน 

  2. การจัดกิจกรรมแตละหนวยควรดําเนินการ ดังนี้ 

   2.1 ชี้แจงวัตถุประสงคของกิจกรรม 

   2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางวิทยากรและผูเขารับการอบรม 

   2.3 วิทยากรบรรยายใหความรูแกผูเขาอบรมตามเอกสารประกอบ 

การบรรยาย 

   2.4 ผูเขาอบรมปฏิบัติกิจกรรมแตละกิจกรรมตามคําแนะนําของวิทยากร

และทําใบงานตามที่กําหนด 

   2.5 เมื่อจบการทํากิจกรรมแตละกิจกรรม วิทยากรและผูเขาอบรม

แลกเปลี่ยนแนวคิดหรือประเมินความรูที่ไดจากการจัดกิจกรรมนั้น วิทยากรสรุปให

คําแนะนํา ขอเสนอแนะแกผูเขาอบรม 
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แผนการฝกอบรม 

ตาราง 1 แผนการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

           ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

วันที ่ เวลา กิจกรรม/เนื้อหา 
รูปแบบ

กิจกรรม 

1 ภาคเชา 

 

 

 

 

 

 

ภาคบาย 

รายงานตัวทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนแบบคละชั้น 

- กิจกรรมท่ี 1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู อภิปราย  

เรื่องการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

- ใบความรูที่ 1.1 เรื่องความรูพ้ืนฐานเกีย่วกับ 

การจัดการเรยีนรูแบบคละช้ัน  

- ใบงานที่ 1.1 สรุปความรูหลักการจัดการเรียนรู 

แบบคลชั้น 

การจัดชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชั้น 

- ใบความรูท่ี 2.1เร่ือง การจัดการชั้นเรียนแบบคละชัน้ 

- ใบงานที่ 2.1เร่ือง การจัดการชั้นเรียนแบบคละช้ัน 

- กิจกรรมท่ี 2.1 นําเสนอ อภปิราย ใบงานท่ี 2.1  

- ใบความรูท่ี 2.2 เรื่อง การจัดการหองเรียนแบบคละชั้น 

- ใบงานที่ 2.2 การออกแบบผังหองเรยีนแบบคละชั้น 

- กิจกรรมท่ี 2.1 นําเสนอ อภิปราย ใบงานที่ 2.2 

ทดสอบ 

 

ปฏิบัติ 

 

บรรยาย 

 

บรรยาย 

 

บรรยาย 

ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ 

บรรยาย 

ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ 

2 ภาคเชา 

 

 

 

 

 

ภาคบาย 

การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

ทบทวนสรุปความรู 

- กิจกรรมที่ 3.1แลกเปลี่ยนเรียนรู สภาพปญหาบริบท

การบรหิารจัดการเรยีนรูแบบคละชั้น 

- ใบความรูท่ี 3.1 แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

แบบคละช้ัน 

การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

- ใบงานที่ 3.1 ฝกปฏิบัตกิารจัดทาํแผนการจัดการเรียนรู

และกําหนดการสอนแบบคละชั้นรายสัปดาห 

- กิจกรรมท่ี 3.2 นําเสนอ อภิปราย ใบงานที่ 3.1 

 

 

ปฏิบัติ 

 

บรรยาย 

 

 

ปฏิบัติ 

 

ปฏิบัติ 
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ตาราง 1 (ตอ) 

วันที ่ เวลา กิจกรรม/เนื้อหา 
รูปแบบ

กิจกรรม 

3 ภาคเชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคบาย 

การวัดและประเมินการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

ทบทวนสรุปความรู 

- กิจกรรมท่ี 4.1แบงกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู สภาพปญหา 

บรบิทการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู 

แบบคละช้ัน 

- ใบความรูท่ี 4.1 เรื่อง แนวทางการวัดและประเมนิการ

จัดการเรยีนรูแบบคละช้ัน 

- ใบงานที่ 4.1 เรื่อง การวัดและประเมินการจัดการเรียนรู

แบบคละช้ัน 

- กิจกรรมท่ี 4.2 นําเสนอ อภปิราย ใบงานท่ี 4.1 

ทดสอบหลังการอบรม / แบบสอบถามความพึงพอใจ 

นําเสนออภิปราย ซักถามปญหา 

 

 

ปฏิบัติ 

 

 

บรรยาย 

 

ปฏิบัติ 

 

ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ 
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สื่อประกอบการอบรม 

 สื่อประกอบการอบรมตามหลักสูตรนี้ ประกอบดวย 

  1. ใบความรูที่ 1-3 

  2. แบบฝกกิจกรรมที่ 1-6 

  3. วีดิทัศน หนวยการเรียนรูที่ 1, 3 

  4. สื่อประกอบการบรรยาย โปรแกรม Microsoft Power Point  

หนวยการเรียนรูที่ 1-4 

  5. เอกสารประกอบการบรรยายที่ 1-4 

  6. แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นใน

โรงเรียนขนาดเล็ก กอนและหลังการฝกอบรม 

  7. แบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

  8. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการอบรม 

การวัดและประเมินผล 

 1. ประเมินผลกอนการอบรม 

  1.1 ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

 2. ประเมินผลระหวางอบรม 

  2.1 ประเมินทักษะการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

 3. ประเมินผลหลังอบรม 

  3.1 ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

  3.2 ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการอบรม 

เกณฑการประเมนิ 

 ผูเขารับการอบรมตองผานเกณฑการประเมินตอไปนี้ 

  1. เขาอบรมอยางนอย 80 เปอรเซ็นตของเวลาทั้งหมด 

  2. สงแบบฝกกิจกรรมครบทุกกิจกรรม ทุกหนวยการเรียนรู 

  3. มีผลการทดสอบหลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม 
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สื่อและเอกสารประกอบการฝกอบรมตามหลักสูตร 

 สื่อและเอกสารประกอบการฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมนี้ ประกอบดวย  

เอกสารความรู แบบฝกกิจกรรม วีดิทัศน โปรแกรมนําเสนอ Microsoft Power Point

เอกสารประกอบการบรรยาย แบบทดสอบกอนและหลังฝกอบรม แบบประเมินประเมิน

ทักษะการจัดการเรยีนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก และแบบสอบถามความพึงพอใจ

ในการจัดกิจกรรมการอบรม 
 

ตาราง 2 สื่อและเอกสารประกอบการฝกอบรมตามหลักสูตร 
 

หนวย

การ

เรียนรูที่ 

สื่อและเอกสารประกอบการฝกอบรมตามหลักสูตร 

โปรแกรม

นําเสนอ 
Microsoft Power 

Point 

แบบฝก

กิจกรรมที่ 
ใบความรูที ่ วีดิทัศน ใบงานที ่

แบบ

ประเมิน

ทักษะ 

หมายเหต ุ

1 ความรู

พื้นฐาน

เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรู

แบบคละชั้น 

1.1 1.1 ความรู

พื้นฐาน

เกี่ยวกับการ

จัดการ

เรียนรูแบบ

คละชั้น 

1.1 - - 

2 การจัดชั้น

เรียนแบบ

คละชั้น / การ

จัดหองเรียน

แบบคละชั้น 

2.1-2.2 2.1-2.2 - 2.1-2.2 การจัดชั้น

เรียนแบบ

คละชั้น/การ

จัดหองเรียน

แบบคละชั้น 

- 

3 การจัด

กิจกรรมการ

เรียนรูแบบ

คละชั้น 

3.1-3.2 3.1 การจัด

กิจกรรม

การเรียนรู

แบบคละชั้น 

3.1 การจัดทํา

แผนการ

เรียนรูและ

กําหนดการ

สอนแบบ

คละชั้นราย

สัปดาห 

- 

4 การวัดและ

ประเมินผล 

4.1-4.2 4.1 - 4.1 การวัดและ

ประเมินผล

การจัดการ

เรียนรูแบบ

คละชั้น 

- 
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โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม 

 โครงสรางเนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ใน

โรงเรียนขนาดเล็ก ใหสามารถดําเนินการควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการฝกอบรม  

ประดวยเนื้อหา จํานวน 4 หนวยการเรียนรู โดยออกเปนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

กําหนดเวลารวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง ซึ่งแตละหนวยการฝกอบรมมีความสอดคลองสัมพันธ

กับวัตถุประสงคของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังนี้ 

  หนวยที่ 1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

  หนวยที่ 2 การจัดการชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชั้น 

  หนวยที่ 3 การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

  หนวยที่ 4 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ 
 

ตาราง 3 โครงสรางเนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

            ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

หนวยที ่ เนื้อหา 
ทฤษฎ ี

(ชม.) 

ปฏิบัต ิ

(ชม.) 

รวม 

(ชม.) 

1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรยีนรูแบบคละชั้น 1 2 3 

2 การจัดการชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชั้น 1 2 3 

3 การบรหิารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 2 4 6 

4 การวัดและประเมินการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 2 1 3 

รวม 6 9 15 
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โครงสรางเนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรมคร ู

ดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 
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หนวยการเรียนรูท่ี 1 
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หนวยการเรยีนรูที่ 1 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 
 

ตาราง 4 แผนการอบรมหนวยที่ 1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

กิจกรรม

ยอย 

เนื้อหา รูปแบบ 

การอบรม 

ระยะเวลา สื่อประกอบ 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

กิจกรรมที่ 1.1 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู อภิปราย 

เรื่อง การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

 

ความรูพื้นฐานเกีย่วกับการ 

จัดการเรียนรูแบบคละชั้น  

 

ใบงานที่ 1.1 สรุปความรูหลักการ

จัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

อภิปราย 

 

 

 

บรรยาย 

 

 

ปฏิบัต ิ

1 ชั่วโมง 

 

 

 

1 ชั่วโมง 

 

 

1 ชั่วโมง 

กิจกรรมที่ 1.1 

 

 

 

ใบความรู 

ที่ 1.1 

 

ใบงานที่ 1.1 

 

หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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หนวยการเรยีนรูที่ 1  

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

 

วัตถุประสงค 

 ผูเขารับการอบรมมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

 

ขอบขายเนื้อหา 

1. ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

2. ความแตกตางระหวางการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นและการจัดการเรียนรู

แบบรวมชั้น 

3. แนวคิดหลักการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

กิจกรรม 

 1. นําเสนอความเปนมาการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

 2. ชม VTR การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

 3. ผูเขารับการอบรมสรุปความรูจากการชม VTR ลงในกระดาษเอสี่ 

 4. ผูเขารับการอบรมจับกลุม 5-6 คน แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนรูแบบคละชั้น และศึกษาใบความรูที่ 1.1 จากนั้นสรุปเปนความรูของกลุม ออกแบบลง

ในกระดาษปรูฟ เพื่อเตรียมนําเสนอ 

 

สื่อประกอบการฝกอบรม 

 1. Power point นําเสนอความเปนมาการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ 

 2. VTR การจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ 

 4. กระดาษปรูฟขนาด 1 ใน 4 

 5. สีเมจิกกลุมละ 2 ดาม 

 6. สีเทียน 

 7. กิจกรรมที่ 1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู อภิปราย เรื่องการจัดการเรียนรูแบบ

คละชั้น 

 8. ใบความรูที่ 1.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

 9. ใบงานที่ 1.1 สรุปความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 
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การวัดและประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม 

 2. ตรวจสอบผลงานการสรุปความรู 

 3. สังเกตการมีสวนรวมในกลุมยอย 

 4. ตรวจสอบสรุปความรูของกลุม 
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1. กิจกรรมที่ 1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู อภิปราย เรื่องการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

2. ใบความรูที่ 1.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

3. ใบงานที่ 1.1 สรุปความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 
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1. ผูเขาอบรมแลกเปลี่ยนบริบทและประเด็นปญหาการจัดการเรียนรูแบบคละ

ชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กของตนเอง 

1.1 ประเด็นคําถามแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- โรงเรียนของผูเขารับการอบรมมีการแกไขปญหาครูไมครบชั้นอยางไร 

- มีการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นหรือไม อยางไร 

2. ผูเขาอบรมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดหรือซักถามในประเด็นที่สงสัย 

3. วิทยากรสรุปสิ่งที่ไดจากการอภิปราย ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ 
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การจัดการเรียนรูคละชั้น 

 1. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2553, หนา 8-10) ได

กําหนดแนวการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กไววา การจัดการเรียนรูแบบ

คละชั้น (Multigrade) มีแนวคิดพืน้ฐานสําคัญ คือ การจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบ

ความตองการของนักเรียนรายบุคคลหรือรายกลุมยอย ซึ่งตรงกับแนวคิดเรื่องการปฏิรูป

การเรียนรูตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 

ดังนั้น การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น จึงไดดีกับโรงเรียนทุกประเภท ในการจัดการเรียนรู 

จึงตองทราบความหมาย ลักษณะสําคัญ และแนวคิดหลักการที่สําคัญเพื่อใหนําไปปฏิบัติ

ไดอยางถูกตอง  

  1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

  นักวิชาการไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น ดังนี้ 

   Ovinton Gary (2006, หนา 4 อางถึงใน จรรยา เรืองมาลัย, 2550,    

หนา 1) ใหความหมายวา การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น (Multi-grade Teaching)คือการ

จัดการชั้นเรียนสําหรับเด็กตางชั้น ตางกลุมอายุ ซึ่งมีความสามารถตางกัน นํามาจัดการชัน้

เรียนพรอมกันเปนชั้นเดียว โดยมีลักษณะการจัดการกิจกรรมที่ครูคนเดียวสามารถจัด

กิจกรรมสอดคลองกับระดับความสามารถของเด็กเปนรายบุคคล หรือกลุมยอย 

   Stuart (2006, p. 6) ไดสรุปความหมายของ การจัดการเรียนรูแบบคละ

ชั้น ไววา การจัดการเรียนการสอนโดยการรวมเอานักเรียนทุกคนเรียนดวยกัน นักเรียนที่มี

ความตองการพิเศษจะมีสวนรวมในการศึกษาตอไป ในชั้นเรียนนักเรียนจะมีชวงอายุ 

ความสามารถทางวิชาการ ความสนใจแตกตางกัน การจัดการเรียนการสอนจะสอนตาม

ความสามารถที่หลากหลาย ดวยการออกแบบการสอนที่กระตุนใหผูเรียนเรียนรูจาก 

การทํากิจกรรมที่มีความหมาย สอดคลองกับชีวิตจริงและการใหความชวยเหลือสนับสนุน 

นักเรียนที่มีความตองการพิเศษจะไดรับความชวยเหลือและยอมรับจากเพื่อนและคร ู
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   ฆนัท ธาตุทอง (2552, หนา 273) ใหความหมายวา การจัดการเรียนรู

แบบคละชั้นเปนการดําเนินงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัดการเรียนใน

ลักษณะที่มีนักเรียนตางกัน ตางกลุม ตางความสามารถเรียนรูอยูรวมกันเหตุผลและความ

จําเปนของการจัดการเรียนแบบคละชั้นเหมาะสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีครูไมครบชั้น

เปนการเปดโอกาสใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเกิดการยืดหยุนในการเรียน

การสอน บนพื้นฐานของความแตกตางของผูเรียนที่คํานึงถึงศักยภาพและความสามารถ

ของนักเรียนเปนหลัก 

   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2551, หนา 38) ไดให

ความหมาย การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น ไววา การจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนตางชั้น

ตางกลุมอายุ ซึ่งมคีวามแตกตางกัน นํามาจัดการเรียนรูพรอมกันเปนชั้นเดียว โดยครูใช

กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับระดับความสามารถของนักเรียนเปน

รายบุคคลหรือกลุมยอย 

   สรุปการจัดการเรียนรูคละชั้น หมายถึง การจัดการเรียนการสอน

รูปแบบหนึ่งในหองเรียนที่นักเรียนมีความตองการพิเศษและนักเรียนปกติทั่วไปที่มีอายุและ

ระดับชั้นตางกัน 2-3 ป มาเรียนดวยกับครูคนเดียวกัน นักเรียนมีความสามารถ

หลากหลายทางประสบการณ ความสนใจ วุฒิภาวะ ความตองการ ความสามารถและ

ภาวะทางเศรษฐกิจ เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษมีสวนรวมในการ

เรียนในหองเรียนปกติ ครูเปนผูปรับหลักสูตรและวิธีสอนใหเหมาะสมกับนักเรียนที่มีทักษะ

ความสามารถแตกตางกัน 

  1.2 ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

   การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นมีแนวคิดพื้นฐานที่สําคัญ คือ การจัดการ

เรียนที่สนองตอบความตองการของนกัเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุมยอย ซึ่งตรงกับ

แนวคิดเรื่องการปฏิรูปการเรียนรูตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 ดังนั้น การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น จึงไดดีกับโรงเรียนทุกประเภท 

เนื่องจากทุกชั้นเรียนยอมมีนักเรียนที่มีระดับความสามารถแตกตางกัน ตลอดจนมีความ

ตองการเรียนรูและลักษระการเรียนรู (Learning Style) เฉพาะบุคคล การจัดการเรียนรูที่

สอดคลองกับความตองการและความสามารุของนักเรียนรายบุคคล มีชื่อเรียกวา  

การจัดการเรียนรูตามความแตกตางของผูเรียน (Differentiate Instruction) หองเรียนที่

จัดการเรียนรูแบบนี้ จึงเปนหองเรียนที่คละความสามารถของนักเรียน 
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(Mix-Ability Classroom) สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่นํานักเรียนตางชั้นมาเรียนรวมกัน

เรียกวา การจัดหองเรียนรูคละชัน้ (Multigrade Classroom) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเพิ่ม 2 ดาน 

คือ การจัดการเรียนรูคละอายุและความสามารถ (Mixed Age & Mixed Ability) 

  1.3 เหตุที่ควรจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

   การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นสงเสริมคุณสมบัติของเด็ก คือ การเรียนรู

และปรับตัวเขากับผูอื่น นอกเหนือจากการพัฒนาดานสติปญญา กระบวนการเรียนรูแบบ

คละชั้น เชน การรวมชั้น จับคู แบงกลุมยอย คนควาดวยตนเอง ฯลฯ ทําใหนักเรียนมี

ลักษณะการเรียนรูแบบควบคุมตนเองได (Self-managing) ซึ่งเปนลักษณะสําคัญของ 

การใฝเรียนรู 

   การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับระดับความสามารถของนักเรียน  

ตรงกับหลักการสอนที่มีประสิทธิภาพจากงานวิจัยของ Branat (1998) ระบุวานักเรียนจะ

สามารถเรียนรูไดดีที่สุด ภายใตสถานการณ ตอไปนี้ 

    1. เรื่องที่เรียนรูเปนเรื่องที่นักเรียนสนใจ มีความหมายตอเขา 

    2. เรื่องที่เรียนทาทายความสามารถ กระตุนใหอยากเรียนรู 

    3. เรื่องที่เรียนเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ 

    4. นักเรียนไดเรียนรูสอดคลองกับลักษณะการเรียนรูของตน  

มีตัวเลือกใหเลือกได 

    5. นักเรียนไดใชความรูเดิมมาตอยอดสรางเปนความรูใหม 

    6. นักเรียนไดมีโอกาสสรางปฏิสัมพันธทางสังคม 

    7. นักเรียนไดรับขอเสนอแนะที่เปนประโยชนจากครูและกลุมเพื่อน 

    8. นักเรียนไดเลือกและทดลองใชวิธีการเรียนรูที่เขาเลือก 

    9. บรรยากาศการเรียนรูในหองเรียนเปนบรรยากาศที่สงเสริมใหเกิด

การเรียนรู 

  1.4 แนวคิดหลักการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

  การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นเปนการจัดการเรียนรูที่มีนักเรียนตาง

ชั้นตางวัย ตางความสามารถมาเรียนรูพรอมกันในเวลาเดียวกัน ดังนั้น  

ในการจัดการเรียนรูจึงตองอาศัยแนวคิดหลักการที่สําคัญ ดังนี้ 

   1. เสริมสรางปฏิสัมพันธในการเรียนรูรวมกัน การมีนักเรียนจํานวนนอย

ในแตละชั้นทําใหบรรยากาศในหองเรียนไมสนุกสนาน ขาดการเรียนรูรวมกันเปนกลุม 
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   2. การจัดการเรียนรูที่เต็มตามศักยภาพ หองเรียนแบบคละชั้นเปน

หองเรียนแบบธรรมชาตทิี่สอดคลองกับวิถีการดํารงชีวิตปกติ และเด็กทุกคนในโรงเรียนมี

ครูดูแลไดตลอดเวลา 

   3. จัดกลุมเด็กที่มีพัฒนาการและระดับความสามารถในการเรียนรูที่

ใกลเคียงกันไวดวยกัน 
   4. จัดประสบการณใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองและเรียนรูจากผูอื่น 

  1.5 ความแตกตางในการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นและการจัด 

การเรียนรูแบบรวมชั้นประเด็นที่แตกตางกัน มี 4 ประการ คือ 
   1. การจัดตารางสอน/แผนการเรียนรู 

   2. กิจกรรมการเรียนรู 

   3. การจัดชั้นเรียน/การจัดกลุมเด็ก 

   4. การจัดพื้นที่ในหองเรียน 

  1.6 ประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

  การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นเปนการจัดการศึกษาใหกับเด็กทุกคนไดมา

เรียนรูดวยกันเปนการสรางชุมชนแหงการเรียนรูขึ้นในชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอน

แบบนี้มีประโยชนตอผูเกี่ยวของหลายฝาย ไดแก นักเรียน ครู และผูปกครอง ดังนี้ 

   1.1.6.1 ประโยชนตอผูเรยีน 

   การจัดหองเรียนแบบคละชั้นจัดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการ

หลากหลายของผูเรียนซึ่งมีผูเรียนหลายระดับชั้นและตางอายุกัน ทําใหชวงของการเรียนรู

ขั้นพัฒนาการ ความถนัดความสนใจ บุคลิกภาพ ประสบการณของผูเรียนกวางขึ้น  

ดังนั้น ในหองเรียนจึงไมใชหองเรียนที่มีลักษณะเดียวเพื่อตอบสนองลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

โดยเฉพาะ การจัดชั้นแบบคละชั้นมีประโยชนตอผูเรยีน ดังนี้ 

    1) การจัดหองเรียนแบบคละชัน้ตระหนักและใหความสําคัญตอขั้น

พัฒนาการและระดับการเรียนรูที่แตกตางกันของผูเรียน เนนความสําคัญไปที่การเรียนรู

ของแตละบุคคลตลอดหลักสูตร การแขงขันมีนอยเพราะนักเรียนจะตระหนักและยอมรับใน

ความแตกตางทางการเรียนรูของแตละบุคคล นักเรียนจะเรียนรูที่จะกําหนดเปาหมายการ

เรียนรูการประเมินและสะทอนการเรียนรูของตน 
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    2) การจัดหองเรียนแบบคละชั้นเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับความรูโดย

การปฏิสัมพันธกับเพื่อนที่มีอายุมากกวาและนอยกวา ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินชีวิตที่คน

อยูรวมกันโดยไมไดแบงอายุ ดังนั้นการสรางความสัมพันธทางสังคมในหองเรียนแบบคละ

ชั้นจงึสะทอนความหลากหลายของสถานการณทางสังคม ผูเรียนที่อายุนอยกวาจะเรียนรู

ความรูที่กวางขึ้นจากเพื่อรวมชั้นที่อายุมากกวา เรียนรูทักษะและพฤติกรรมจากตัวแบบที่

อายุมากกวา สวนผูเรียนที่อายุมากกวาจะพัฒนาความสามารถในดานบทบาทความเปน

ผูนําและพูดอธิบายไดชัดเจนเมื่อรวมเรียนรูกับผูเรียนที่อายุนอยกวา สวนผูเรียนที่เรียน

ออนหรือเปนผูเรียนที่มีความตองการพิเศษจะมีโอกาสและเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียนที่อายุ

นอยกวาไมตองเรียนอยางโดดเดี่ยว 

    3) การจัดหองเรียนแบบคละชัน้ชวยใหผูเรียนมีความกาวหนาอยาง

ตอเนื่องเพราะผูเรียนไมไดตองการใชเวลาเพื่อพัฒนาทักษะที่เขามีอยูแลวหรือเรียนยังไม

บรรลุเปาหมายการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษายังมีโอกาสที่จะมีสัมฤทธิ์ผลในปตอมา 

ในหองเรียนแบบคละชั้นนัน้นักเรียนทุกคนตางไดรับการคาดหวังที่จะบรรลุเปาหมาย 

การเรียนรูและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความสามารถของแตละบุคคล 

    4) การจัดหองเรียนแบบคละชั้นจะชวยใหความสัมพันธระหวางผูเรียน

และครูพัฒนาไปดวยดีเนื่องจากผูเรียนไมตองกังวลวาเมื่อเปลี่ยนชั้นแลวจะไดไปอยูกับครู

คนใดเพราะนักเรียนจะไดอยูกับครูคนเดียวกันมากกวาหนึ่งป 

   1.1.6.2 ประโยชนตอครู 

   การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นเปนการสอนนักเรียนที่มีระดับพัฒนาการ

และความสามารถแตกตางกัน โดยที่ครูไดสอนนักเรียนเปนเวลานาน จึงทําใหการสอนใน

หองเรียนแบบคละชั้นมีประโยชนตอครู ดังนี้ 

    1) ครูมีเวลามากกวาในการพัฒนาความเขาใจของผูเรียน ครูแตละคน

มีความตองการเวลาเปนระยะเวลาหนึ่งปหรือมากกวาและสามรรถวางแผนการสอน

นักเรียนตามระดับพัฒนาการ ในขณะที่ครูที่สอนนักเรียนในหองเรียนแบบแบงระดับชั้น 

เพิ่งจะรูจักนักเรียนดีขึ้นในชวงทายปการศึกษา แตครูที่สอนในหองเรียนคละชั้นนั้นครูจะมี

ความเขาใจนักเรียนแตละคนเปนอยางดีทั้งในดานบุคลิกภาพ ความสนใจและลักษณะ 

การเรียนรู 
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    2) ในการวางแผนการเรียนรูเปนเวลาสองปหรือมากกวาทําใหครูมี

โอกาสในการใชหลักสูตรที่มีความยืดหยุนมากกวา การเขียนโครงงานจะเปนไปตาม 

ความสนใจของผูเรียนและเหตุการณทางสังคมในขณะนั้น 

    3) ครูสามารถพัฒนาผูปกครองใหเปนอาสาสมัครที่ทํางานรวมครู

จากการทํางานรวมกับผูเรียนและผูปกครองเปนระยะเวลาหลายปทําใหผูปกครองรูสึก

มั่นใจเพราะรูจักกับครูมากขึ้น ดังนั้นในหองเรียนแบบคละชั้นครูจึงมีโอกาสทํางานกับ

ครอบครัวของนักเรียนอยางใกลชิด 

   1.1.6.3 ประโยชนตอผูปกครอง 

   ผูปกครองมักมีความพึงพอใจตอสังคมแหงการเรียนรูในหองเรียนแบบ

คละชั้นที่ชวยพัฒนาทักษะ วุฒิภาวะทางอารมณและการเปนตัวของตัวเอง การจัด

หองเรียนแบบคละชั้นมีประโยชนตอผูปกครอง ดังนี้ 

    1) ผูปกครองมีโอกาสที่จะพัฒนาความรูสึกไววางใจครู ครูกับ

ผูปกครองใชเวลาทํางานรวมกันแกปญหา ความสัมพันธที่ดีระหวางครูและผูปกครองจะ

ชวยสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาความเปนตัวของตัวเองมากขึ้น 

    2) เนื่องจากการจัดหองเรียนแบบคละชั้นทําใหเกิดการจัดกลุม

ครอบครัวขึ้น กลาวคือ ผูเรียนที่เปนญาติพี่นองกันมักจัดเขาเรียนหองเรียนเดียวกัน ซึ่งทํา

ใหผูปกครองสามารถสอดสองดูแลลูกหลานในชั้นเรียนไดงายขึ้นในฐานะเปนอามสมัคร

ทํางานรวมกับโรงเรียน 

    3) ผูปกครองมีความพึงพอใจที่ลูกหลานมีความกดดันนอยที่ไมตอง

ปรับตัวกับครูคนใหมและชั้นเรียนใหมในปการศึกษาตอไปเหมือนการจัดหองเรียนแบบแบง

ระดับชั้น 

   สรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น หมายถึง การจัดการเรียนรู

พรอมกันเปนชั้นเดียว สําหรับนักเรียนตางชั้น ตางกลุมอายุ ซึ่งมีความแตกตางกัน โดยครู

ใชกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับระดับความสามารถของนักเรียนเปนราย

บุคคลหรือกลุมยอย 
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สรุปประเด็นจากการบรรยายประกอบ PowerPoint และชม VTR การจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้น 
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แบบคละชั้น 
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ความแตกตางระหวางจัดการเรียนรูแบบคละชั้น

กับการจัดการเรียนรูแบบรวมชั้น 
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หนวยการเรียนรูท่ี 2 
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หนวยการเรยีนรูที่ 2 

การจัดการชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชั้น 
 

ตาราง 5 แผนการอบรมหนวยที่ 2 การจัดการชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชัน้ 

กิจกรรม

ยอย 

เนื้อหา รูปแบบ 

การอบรม 

ระยะเวลา สื่อประกอบ 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

การจัดการชั้นเรียนแบบคละชั้น 

ใบงานที่ 2.1 การจัดการชั้นเรยีน

แบบคละชั้น 

 

กิจกรรมที่ 2.1 นําเสนอ อภิปราย  

ใบงานที่ 2.1 การจัดการชั้นเรยีน

แบบคละชั้น 

 

การจัดการหองเรียนแบบคละชัน้ 

 

ใบงานที ่2.2 การออกแบบผัง

หองเรียนแบบคละชั้น 

 

กิจกรรมที่ 2.2 นําเสนอ อภิปราย 

 

ใบงานที่ 2.2 การออกแบบผัง

หองเรียนแบบคละชั้น 

บรรยาย 

 

 

 

ปฏิบัต ิ

 

 

 

อภิปราย 

 

บรรยาย 

 

 

ปฏิบัต ิ

 

อภิปราย 

45 นาท ี

 

 

 

30 นาท ี

 

 

 

15 นาท ี

 

45 นาท ี

 

 

30 นาท ี

 

15 นาท ี

 

ใบความรู 

ที่ 2.1 

 

 

ใบงานที่ 2.1 

 

 

 

กิจกรรมที่ 2.1 

 

ใบความรู 

ที่ 2.2 

 

ใบงานที่ 2.2 

 

กิจกรรมที่ 2.2 

 

หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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หนวยการเรยีนรูที่ 2 

การจัดการชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชั้น 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการชั้นเรียนแบบคละชั้น 

 2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีทักษะปฏิบัติในการจัดครูเขาชั้นเรียนและการจัด

หองเรียนแบบคละชั้น 

 

ขอบขายเนื้อหา 

 1. การจัดครูเขาชั้นเรียน 

 2. การจัดชั้นเรียนแบบคละชั้น 

 3. การจัดหองเรียนแบบคละชั้น 

 

กิจกรรม 

 1. ผูดําเนนิการอบรมจัดกิจกรรมถาม-ตอบคําถามยอดฮิตเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการชั้นเรียนคละชั้นโดยใช Power point จํานวน 3 คําถาม 
- คําถามที่ 1 การจัดการเรียนรูแบบคละชัน้และแบบรวมชั้นตางกันอยางไร 

- คําถามที่ 2 การจัดชั้นเรียนแบบคละชั้น มีลักษณะเฉพาะอยางไร 

- คําถามที่ 3 การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนที่สงเสริมกระบวนการเรียนรู

แบบคละชั้นควรมีลักษณะอยางไร 

2. ผูเขาอบรมจับคู ทําใบกิจกรรมที ่2 ผูดําเนนิการอบรมสุมนําเสนอ 

3. ผูเขารับการอบรมเขากลุมศึกษาใบความรูที่ 2.2 การจัดหองเรียน 

แบบคละชั้น และทําใบงานที่ 2.2 เรื่องการออกแบบผังหองเรียนคละชั้น 
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สื่อ/วัสดุอุปกรณ 

 1. Power point คําถามยอดฮิต 

 2. Power point เฉลยแนวทางตอบคําถามยอดฮิต 

 3. ใบความรูที่ 2.1 การจัดการชั้นเรียนแบบคละชั้น 

 4. ใบงานที่ 2.1 การจัดการชั้นเรียนแบบคละชั้น  

 5. กิจกรรมที่ 2.1 นําเสนอ อภิปราย การจัดการชัน้เรียนแบบคละชั้น 

 6. ใบความรูที่ 2.2 การจัดการหองเรียนแบบคละชั้น 

 7. ใบงานที่ 2.2 การออกแบบผังหองเรยีนแบบคละชั้น 

 8. กิจกรรมที่ 2.2 นําเสนอ อภิปราย การออกแบบผังหองเรียนแบบคละชั้น 

การวัดและประเมินผล 

 1 .การตอบคําถามของผูเขารับการอบรม 

 2. สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

 3. สังเกตพฤติกรรม 
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1. ใบความรูที่ 2.1 การจัดการชั้นเรียนแบบคละชัน้ 

2. ใบงานที่ 2.1 การจัดการชั้นเรียนแบบคละชั้น  

3. กิจกรรมที่ 2.1 นําเสนอ อภิปราย การจัดการชั้นเรียนแบบคละชั้น 

4. ใบความรูที่ 2.2 การจัดการหองเรียนแบบคละชั้น 

5. ใบงานที่ 2.2 การออกแบบผังหองเรยีนแบบคละชั้น 

6. กิจกรรมที่ 2.2 นําเสนอ อภิปราย การออกแบบผังหองเรียนแบบคละชั้น 
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การจัดชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชั้น 

 การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น เปนรูปแบบการบริหารจัดการที่นํานักเรียนหลาย

ชั้นมาเรียนรูพรอมกัน เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สถานศึกษา

ควรคํานึงถึงองคประกอบการบริหารจัดการชัน้เรียนแบบคละเปนสําคัญดังจะกลาวตอ

ตอไปนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551, หนา 11-18) 

  1 องคประกอบการจัดชั้นเรียนแบบคละชั้น 

  การบริหารจัดการชั้นเรียนแบบคละชัน้มีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 

   1.1 การจัดครูเขาชั้น 

   การจัดครูเขาสอนสําหรับชั้นเรียนแบบคละชั้น ควรคํานึงถึงขอมูลพื้นฐาน 

ภูมิหลังของครูและเหตุผลในการเลือกครูเขาสอน โดยพิจารณาวาจะจัดครูเขาสอนอยางไร 

มีเหตุผลใด จึงจัดเชนนั้น มีขอดี / ขอเสีย ของการเลือกครูเขาสอนนักเรียนแตละหอง

อยางไร โดยพิจารณาถึงความรูทักษะและสมรรถนะ ตลอดจนเจตคติที่จําเปนของครูใน

การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น ดังนี้ 

    1) ดานความรู 

     ครูผูสอนในหองเรียนแบบคละชัน้ ซึ่งมีนักเรียนตางกลุมอายุตาง

ความสามารถเรียนรวมในหองเดียวกัน ครูจึงควรมีความรูในเรื่องตอไปนี้ 

     1.1 เทคนิคการจัดชั้นเรียนแบบคละชัน้ ประกอบดวย 

      1.1.1 วิธีการหลากหลายในการจัดชั้นเรียน เชน การจัดกลุม 

ทั้งชั้น กลุมยอย การจับคู การทํางานรายบุคคล และความรูเกี่ยวกับเกณฑ 

ในการจัดกลุมยอย 

      1.1.2 การจัดกิจวัตรประจําวันดานการเรียนรูที่ทําใหเด็กคุนเคย        

จนสามารถเรียนรูตอเนื่องได แมครูไมอยูในชั้น เชน การควบคุมกํากับโดยนักเรียนการใช

สื่อ ที่มีอยูเพื่อใหนักเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง 
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      1.1.3 วิธีการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูงตามธรรมชาติ

ของแตละรายวิชา 

      1.1.4 วิธีการสอนที่หลากหลายซึ่งสามารถใชสอนในชั้นเรียน

แบบคละชั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การสอนเปนทีม การศึกษาคนควาดวยตนเอง  

การทํางานกลุมยอย การสอนเปนชั้นรวม การเรียนรูโดยกลุมเพื่อน จัดกิจกรรมหมุนเวียน

ตามฐานอยางเปนระบบ 

     1.2 ความรูเรื่องประโยชนและผลดีของการสอนแบบคละชัน้ทั้งดาน

วิชาการและดานอื่นๆ 

     1.3 การจัดโครงสรางหลักสูตรที่สมดุล ครอบคลุมการสอนเปน

รายวัน รายสัปดาห รายภาคเรียนและรายป 

     1.4 วิธีการจัดพื้นที่ในหองเรียน การจัดสื่อคนควาและแหลงเรียนรู         

ทั้งในและนอกหองเรียน สําหรับกลุมนักเรียนที่คละชั้น 

     1.5 วิธีการประเมินที่ปฏิบัติไดและมปีระสิทธิภาพสามารถ

ประเมินผล การเรียนรูที่คาดหวังสําหรับนักเรียนในชั้นเรียนที่สอดอดคลองตรงตามสภาพ

จริงของผูเรียน 

    2) ดานทักษะและสมรรถนะ 

    ครูผูสอนในหองเรียนแบบคละชัน้ควรมีทักษะและสมรรถนะที่ดี 

ตอไปนี้  

    2.1 ทักษะในการจัดการเรียนชั้นเรียน โดยครูผูสอนควรมอบหมาย

งาน ใหนักเรียน ทุกคนไดทํางานตามความสามารถและครูมีปฏิสัมพันธเชิงบวกกับนักเรียน 

    2.2 ทักษะการวิเคราะหระดับความสามารถของเด็กเปนรายบุคคล 

    2.3 มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลายที่เอื้อตอการ

เรียนรูที่สนองตอบตามระดับความสามารถของผูเรยีน 

    2.4 ทักษะการจัดทํา / หาสื่อสงเสริมสนับสนุนการเรียนแบบคละชั้น 

    2.5 ทักษะในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนที่

หลากหลายตรงตามสภาพจริง 

    3) ดานทัศนคติ 

     3.1 มีความเชื่อวาการสอนแบบคละชั้นจะเกิดประโยชนแกเด็กทั้ง

ดานพัฒนาการทางสติปญญาและการพัฒนาทางสังคมและอารมณ 
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     3.2 เชื่อมั่นวาผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เรียนรูรวมกันได 

     3.3 ผูปกครองเห็นประโยชนของการสอนแบบคละชั้นทั้งในดาน

วิชาการ และดานอื่นนอกเหนือจากงานวิชาการ 

     3.4 การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นชวยแกปญหาการขาด

แคลนครู 

    4) ดานการเสริมสรางวินัยเชิงบวก 

    การจัดการเรียนการสอนในหองเรียนแบบคละชั้น ครูผูสอนจะตอง

สรางระเบียบวินัยในหองเรียนกอน ตลอดจนกําหนดขอตกลงในเรียนรูรวมกันและควร

เริ่มตน จากชั้นเล็กที่สุด เชน ชั้นอนุบาลหรอืประถมศึกษาปที่ 1 ที่มาเขาเรยีน ครูจะแนะนํา

ความเปนอยู กิจวัตรประจําวันและการปฏิบัติกิจกรรมในหองเรียน โดยครูผูสอนทั้ง

โรงเรียนตองรวมกันฝกวินัยการเรียนรูในหองเรียนแบบคละชั้น เนื่องจากหองเรียนคละชั้น 

ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนทุกคนจามระดับความสามารถ ครูเปนผูดูแล อํานวยความ

สะดวกใหคําแนะนําโดยหมุนเวียนไปตามกลุม ดังนั้น เด็กจึงตองมีวินัยในตนเอง และรูจัก

การเรียนรู คนควา ทั้งจากเอกสารใบงาน ใบความรู สื่อ ICT ตางๆ ตลอดจนเรียนรู จาก

การทํางานรวมกับนักเรียนคนอื่นหรอืนักเรียน ในชั้นตางกันโดยไมตองมีครูอยูในกลุม  

แนวทางการเสริมสรางวินัยและขอตกลงของหองเรียน มีดังนี้ 

     4.1 จัดทําระเบียบขอตกลงโดยนักเรียนมีสวนรวม 

     4.2 มีจํานวนขอไมมากนัก 

     4.3 ใชภาษาที่จดจําไดงายและบงบอกถึงพฤติกรรมที่ตองการให

เกิดขึ้น 

     4.4 ใชภาพประกอบมีสีสัน / เปนคําคลองจอง 

   1.2 การจัดชั้นเรียนแบบคละชัน้ 

    ชั้นเรียนแบบคละชั้นเปนหองเรียนที่มีเด็กตางชั้น ตางกลุมยอย  

ตางกลุมอายุ ความสามารถตางกัน แตนํามาจัดการเรียนรูพรอมกัน ดวยรูปแบบการ

จัดการเรียนรู ที่หลากหลาย เชน การจัดกิจกรรมแบบรวมชั้น การทํางานกลุมยอย  

การทํางานแบบคู การทํางานรายบุคคล การจัดกลุมนักเรียนในชั้นเรียนแบบคละครูควร

คํานึงถึง เรื่องตอไปนี้ 
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    1) พัฒนาการหรือระดับความสามารถของเด็ก การจัดชั้นเรียนแบบ

คละชั้น ไมควรจดัเด็กที่มีความสามารถตางกันมากๆ มาเรียนรวมกัน เชน ป. 1 กับ ป. 5 

ควรจัดเด็ก ที่มีระดับพัฒนาการในการเรียนรูใกลเคียงกันมาเรียนรวมกัน เชน ป. 1 รวมกับ 

ป. 2, ป. 2 รวมกับ ป. 3, ป. รวม ป. 1 - 3 ป. 4 – 6 

    2) ระดับผลการเรียน ความสนใจ ความพึงพอใจในกลุมเพื่อนหรอื

ภาษาถิ่นที่เด็กพูดในชีวิตประจําวัน 

    3) ปริมาณเด็ก ในชั้นเรียนแบบคละสัดสวนเด็กตอครูไมควรเกิน 20 

คน เพื่อใหดูแลเด็กที่ตางความสามารถในการเรียนรูสามารถทํากิจกรรมตางๆ อยางมี

ประสิทธิภาพ 

   1.3 การจัดบรรยากาศหองเรียนที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

    การจัดหองเรียนที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น ควรคํานึงถึง

องคประกอบสําคัญ 2 ประการ คอื การจัดสภาพแวดลอมหองเรยีนและการจัดบรรยากาศ

แหงการเรียนรู ซึ่งมีรายละเอียดแตงละองคประกอบ ดังนี้ 
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คําชี้แจง  

 หลังจากทานศึกษาแนวคิด / หลักการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบคละชัน้  

ขอใหทานอภิปรายกลุม 5 คน เพื่อจัดชั้นเรียนแบบคละชัน้ในโรงเรียนตัวอยางที่กําหนดให 

พรอมทั้งระบุเหตุผลในการจัดชั้นเรียน 

ขอมูลโรงเรียนบานสุขสันตวิทยา 

ขอมูลบุคลากร 

 ครูจํานวน     5  คน   (รวมผูบริหารสถานศึกษา) 

 นักการภารโรง  1  คน 

วุฒิการศึกษา / วิชาเอก / อายุ 

 ผูบริหารชาย 1 คนวุฒิ กศ.ม. วิชาเอกบริหารการศึกษา อายุ 48 ป 

 ครูชาย 3 คน หญิง 1 คน 

 ครูสามารถ  วุฒิ คบ. วิชาเอกเกษตร  อายุ 39 ป 

 ครูสมชาย  วุฒิ คบ. วิชาเอกเกษตร  อายุ 54 ป 

 ครูวีระ   วุฒิ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  อายุ 47 ป 

 ครูราตรี   วุฒิ คบ. วิชาเอกนาฏศิลป อายุ 41 ป 

 นักการภารโรง วุฒิ ปวช. สารพัดชาง  อายุ 34 ป 

ขอมูลนักเรียน 

 จํานวนนักเรียน 67 คน จัดเปนหองเรียน 8 หองเรียน สอนตั้งแตระดับกอน

ประถมศึกษา ถึงประถมศึกษาปที่ 6 

  - อนุบาล 1  จํานวน      3 คน 

  - อนุบาล 2  จํานวน      2 คน 

  - ประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน      9 คน 

  - ประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน      12 คน 

  - ประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน      7 คน 
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  - ประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน      11 คน 

  - ประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน      13 คน 

  - ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน      11   คน 
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 1. ผูเขาอบรมปฏิบัติงานตามใบงานที่ 2.1 

 2. ผูเขาอบรมนําเสนอผลงานที่ไดจากการฝกปฏิบัติในใบงานที่ 2.1  

เปนรายบุคคลหรือเปนกลุมยอย (สุมตัวอยางใบงานละ 5-6 คน คนละ 5 นาที) 

  2.1 ประเด็นที่ควรนําเสนอ 

   - การจัดการเรียนแบบคละชั้นและแบบรวมชั้นตางกันอยางไร 

   - การจัดการชั้นเรียนแบบคละชั้นมีลักษณะเฉพาะอยางไร 

 3. วิทยากรตรวจสอบการปฏิบัติงานในใบงานและแกไข แนะนําใหเปน

รายบุคคลหรือรายกลุม 

 4. ผูเขาอบรมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดหรือซักถามในประเด็นที่สงสัย 

 5. วิทยากรสรุปสิ่งที่ไดจากใบงานที่ 2.1 ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ 
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. 

การจัดการหองเรียนแบบคละชั้น 

 1. การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เปนการจัดพื้นที่ของหองเรียนสําหรับ

กิจกรรม โดยคํานุงถึงลักษณะกิจกรรมการเรียนรูทั้งที่เปนกลุมใหญ กลุมยอยและ 

การเรียนรูรายบุคคล ดังนั้น หองเรียนควรมีมุมหรือศูนยการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

  - มุมสงบหรือมุมทํางานเดี่ยว 

  - ศูนยทดสอบ 

  - บริเวณที่ครูใชสอนทั้งชั้นรวมกัน 

  - มุมทํางานแบบจับคู 

  - บริเวณที่จัดไวสําหรับทํางานแบบกลุมยอย 

  - ศูนยโสตทัศนศึกษาและคนควาเอกสารอางอิง 

  - บริเวณที่ครูสอนกลุมยอย 

  - ปายนิเทศหรือจัดแสดงผลงาน 

 2. ลักษณะของชั้นเรียน เปนการจัดชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชั้นใหเอื้อตอ

การเรียนรูจะตองมีลักษณะพื้นที่กวางขวางพอสมควร และมีที่วางสําหรับครูจัดกิจกรรมให

นักเรียนไดอยางตอเนื่องและหลากหลาย  

  2.1 ในการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น ครูจะดูแลนักเรียนมากกวา 1 ชั้นเรียน

ดังนั้น จึงมีกิจกรรมที่ครูจัดเตรียมอยางหลากหลายใหแกนักเรียนแตละกลุมหรือแตละคน

การจัดหองเรียนใหเอื้อตอการจัดกิจกรรมคละชั้น จึงเปนปจจัยสําคัญในการจัดการเรียนรู

อยางมปีระสิทธิภาพและมคีวามคลองตัว งานวิจัยในการเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรูใน

หองเรียนคละชั้น ชี้ใหเห็นวาสิ่งที่เพิ่มศักยภาพนักเรียน คือ การที่นักเรียนเขาใจชัดเจน

เกี่ยวกับการใชพื้นที่ในหอง เชน แผนผังโครงสรางหองเรียน พื้นที่ที่จัดไวเฉพาะสําหรับแต

ละกิจกรรม และกฎระเบียบในการเขาไปทํากิจกรรมในพื้นที่นั้น ถาครูเปดโอกาสให

นักเรียนมีสวนรวมในการจัดแผนผังหองเรียน และวางแผนตกแตงพื้นที่ทํากิจกรรมดวย

ตนเองจะชวยใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนและรักษากฎระเบียบที่ชวยกันวางไวอยาง
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ไดผล อยางไรก็ตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูและสภาพของแตละหองเรียน โดยทั่วไปใน

หองเรียนคละชั้นจะมีกิจกรรมพื้นฐาน 7 กิจกรรม คือ 

   1. กิจกรรมการศึกษาดวยตนเอง เปนกิจกรรมเดี่ยว / รายบุคคล 

   2. กิจกรรมทําแบบทดสอบ ตรวจคําตอบใบงาน / แบบฝก 

   3. กิจกรรมการสอนรวมชั้น 

   4. กิจกรรมการทํางานจับคูกับเพื่อน 

   5. กิจกรรมอภิปรายกลุม 

   6. กิจกรรมการคนควาจากคอมพิวเตอร / เอกสารอางอิง 

   7. กิจกรรมการสอนเปนกลุมยอย 

  2.1.1 การจัดพื้นที่ในหองเรียนแบบคละชั้น 

  การจัดพื้นที่ในหองเรียนคละชัน้ จึงควรจัดใหสอดคลองกับกิจกรรมพื้นฐาน

ดังนี้ 

   2.1.1.1 จัดโตะทํางานเดี่ยวสําหรับเด็กที่ศึกษาดวยตนเอง โตะทํางาน

สําหรับนักเรียนที่ทํางานเปนคู พื้นที่สําหรับนักเรียนที่ทํางานเปนกลุมยอย ตั้งแต 3-6 คน 

   2.1.1.2 พื้นที่หรือมุมสําหรับนักเรียนที่ทํางานเสร็จแลว สามารถ

ตรวจสอบแบบฝกหัดหรือใบงานดวยตนเอง 

   2.1.1.3 พื้นที่สําหรับทํากิจกรรมศิลปะ ผลิตผลงานจากคอมพิวเตอร 

ศึกษาคนควา จากหนังสือ คนควา หรือสื่อ ซีดีตางๆ 

   2.1.1.4 ศูนยศกึษาคนควารายวิชา เชน ศูนยวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

ภาษาไทย ฯลฯ 

   2.1.1.5 พื้นที่กวางสําหรับการสอนแบบทั้งชั้นและพื้นที่สําหรับครูสอน

นักเรียนเปนกลุมยอย 

  จะเห็นไดวาลักษณะของการเรียนรูแบบคละชั้น กิจกรรมที่นักเรียนทํา 

มีความหลากหลายและใชเวลาในชวงเดียวกัน เชน นักเรียน ป. 3 อาจทําโครงงานหรือ 

งานกลุม นักเรียน ป.2 อาจจับคูเรียนรูหรือทํางานดวยกันเปนคู ครูอาจสอนนักเรียน ป.1 

เปนรายบุคคลอยางใกลชิด นักเรียนกลุมอื่นจะทํางานที่ไดรับมอบหมายโดยศึกษาคนควา

จากศูนยสื่อ ซีดี หนังสือคนควา และคอมพิวเตอร 
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  2.1.3 ขอคํานึงในการจัดพื้นที่ในหองเรียนแบบคละชั้น 

   2.1.3.1 จัดพื้นที่ใหเหมาะสมกับลักษณะของการทํางานของนักเรียน เชน 

พื้นที่สําหรับนักเรียนที่ทํางานเดี่ยวตองการความเงียบสงบ ควรจัดใหหางจากบริเวณที่

นักเรียนทํางานกลุมยอยซึ่งมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะครูควรทํา

เครื่องหมายแสดงระดับการใชเสียงติดไวในพื้นที่ศูนยการเรียนหรือมุมประสบการณ เพื่อ

เตือนใจเด็กในการใชเสียงใหเหมาะกับกิจกรรม เชน 

    0  ไมใชเสียง 

    1   เสียงคอย (จับคู) 

    2   เสียงเบาไดยินในกลุมยอย 

    3   เสียงดังพอไดยินทั้งหอง 

 2.2 ใชเฟอรนิเจอรกั้นพื้นที่ใหนักเรียนสังเกตและจําไดวาศูนยการเรียนหรือ

พื้นที่นั้นใชสําหรับทํากิจกรรมใด ตูหรือปายนิเทศที่ใชในแตละศูนยควรมีขนาดเตี้ยไมบัง

สายตาครูสามารถดูแลนักเรียนไดทั่วถึงและปรับพฤติกรรมนักเรียนได เชน กํากับดูแลให

นักเรียนในแตละพื้นที่ หรือศูนยการเรียนรู ทํากิจกรรมที่สอดคลองกับพื้นที่ ดูแลเรื่อง

จํานวนเด็กแตละพื้นที่และการปฏิบัติตามขอตกลงของศูนยการเรียนรูและขอตกลงของหอง 

 2.3 มุมสื่อคนควาสําหรับครู เปนบริเวณที่ครูเก็บคูมือ แฟมใบงาน แบบ

ประเมิน ฯลฯ รวมทั้งเปนบริเวณที่ครูพบเด็กเปนรายบุคคล หรือกลุมยอย 

 2.4 มุม/ศูนยสื่อสําหรับเด็ก ควรจัดในพื้นที่ที่เด็กทุกคนมาใชสื่อไดงาย เปนพื้นที่

กลางสําหรับทุกศูนย มุมนี้ประกอบดวย แบบเรียน เอนไซโคลพีเดีย พจนานุกรม หนังสือ

คนควา จากหองสมุด วัสดุอุปกรณของนักเรียน ฯลฯ สิ่งเหลานี้ตองจัดใหเปนระเบียบ

เพื่อใหนักเรียนหยิบใชและนํามาคืนไดถูกตองดวยตนเอง 

 2.5 การจัดผังบริเวณใหสงเสริมการทํากิจกรรมของเด็ก โดยเกิดความคลองตัว

และไมรบกวนกัน เชน พื้นที่ใหเด็กสามารถเคลื่อนยายจากมุมหนึ่งไปสูอีกมุมหนึ่งไดอยาง

อิสระ บริเวณที่เปนมุมคนควาของเด็กตองไมเดินทะลุมุมเงียบที่เปนมุมทํางานสวนตัวมุม

คอมพิวเตอร สื่อทัศนูปกรณตองมีปลั๊กไฟอยูใกล สื่ออุปกรณสําหรับแตละวิชาตองอยูใน

พื้นที่ที่เด็กทํากิจกรรมและหยิบใชงาย 

 2.6 สําหรับชั้นประถมศึกษาตอนตนที่มีนักเรียน ป.1 หรือเด็กอนุบาลอยูในหอง

ดวยกัน เด็กกลุมนี้จะอานหนังสือไมออก หรืออานไดเล็กนอย ดังนั้นครูจึงควรใชสีและ

รูปภาพจะชวยใหเด็กเรียนรูวามุมใดทํากิจกรรมใด รวมทั้งใหพี่นักเรียนที่เรียนสูงกวาชวย
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แนะนํานอง จุดสําคัญ คือ ในหองเรียนคละชั้นเราจะฝกใหเด็กมีวินัยในตนเองและเรียนรู

ดวยตนเอง เรียนรูจากเพื่อน – พี่ – และครู เด็กแตละคนจึงตองฝกกระบวนการเรียนรูและ

เขามุมกิจกรรมไดถูกตอง 

 3. กิจกรรมเฉพาะ 

 การทํากิจกรรมในมุมหรือบริเวณที่ไดจัดไวตองสามารถใชเครื่องมือและ

อุปกรณที่จัดเตรียมไวไดสะดวกในบริเวณที่จัดไวสําหรับนักเรียนทําคนเดียว หมายความวา

ครูตองจัดโตะนักเรียนแยกออกไปจากบริเวณที่นักเรียนอีกกลุมหนึ่งอภิปรายและเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน ดังนั้นการจัดโตะเกาอี้และเฟอรนิเจอรภายในหองเรียนจึงควรใหเหมาะสม

กับชนิดของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในมุมหรือบริเวณตางๆ ที่จัดไว 

 4. การปรับวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับความแตกตางของนักเรียน 

 ในหองเรียนแบบคละชั้นสิ่งสําคัญที่ควรจะพิจารณาคืออายุและความแตกตาง

ของนักเรียน เชน ควรพิจารณาขนาดของโตะ เกาอี้ วัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับนักเรียน

หากนักเรียนที่อายุตางกันมากเปนตน 

 การใชสื่อการเรียนรูกับนักเรียนชั้นตนๆ ที่ยังอานหนังสือไมไดหรือเด็กที่มี

ปญหาทางการเรยีนรูใชแถบสีแทนรายวิชาและใชรูปภาพแทนตัวหนังสือซึ่งเปนวิธีการที่

เหมาะสมกับขอจํากัดของนักเรียน 

 5. การจัดที่นั่งแบบยืดหยุน 

 ความยืดหยุนเปนกุญแจสําคัญในการจัดหองเรียนแบบคละชั้น นักเรียนจะ

ทํางานเคลื่อนที่จากกลุมหนึ่งไปสูกลุมหนึ่งในแตละวันบอยครั้งที่นักเรียนตองทํางานคน

เดียว บางทีตองทํางานเปนกลุม ดังนั้นการจัดที่นั่งแบบไมยืดหยุนจึงไมเหมาะสม การจัดที่

นั่งในหองเรียนแบบดั้งเดิมนักเรียนจะนั่งที่เดิมตลอดและใชโตะเปนที่เก็บสมดุหนังสือแต

การจัดที่นั่งในหองเรียนแบบคละชั้นนักเรียนจะไมไดเปนเจาของที่นั่งเดิมตลอดเวลาและ

สมุดหนังสือจะเก็บไวในชั้นที่ครูจัดเตรียมไวใหถกูต้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



315 

 
ตอนที่ 1 

ใหผูเขาอบรมอภิปรายในกลุมเพื่อสรุปลักษณะหองเรียนคละชัน้ที่เหมาะสมกับบริบท

โรงเรียนของตนเอง พรอมทั้งจัดทําผังหองเรียนและระบุพื้นที่ที่ทานคิดวาจําเปนตองมีใน

หองเรียนคละชั้น 

 
 

1. ................................................................................................... 

2. ................................................................................................... 

3. ................................................................................................... 

4. ................................................................................................... 

5. ................................................................................................... 

6. ................................................................................................... 

7. ................................................................................................... 

8. ................................................................................................... 

9. ................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่หรือมุมที่คิดวาจําเปนตองจัด 
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ตอนที่ 2 

 ใหผูเขาอบรมนําพื้นที่หรือมุมที่คิดวาจําเปนตองจัดในตอนที่ 1 มาออกแบบผัง

หองเรียน 
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 1. ผูเขาอบรมปฏิบัติงานตามใบงานที่ 2.2 

 2. ผูเขาอบรมนําเสนอผลงานที่ไดจากการฝกปฏิบัติในใบงานที่ 2.2 เปน

รายบุคคลหรือเปนกลุมยอย (สุมตัวอยางใบงานละ 5-6 คน คนละ 5 นาที) 

  2.1 ประเด็นที่ควรนําเสนอ 

  - การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนที่สงเสริมกระบวนการเรียนรูแบบคละ

ชั้นควรมีลักษณะอยางไร 

 3. วิทยากรตรวจสอบการปฏิบัติงานในใบงานและแกไข แนะนําใหเปน

รายบุคคลหรือรายกลุม 

 4. ผูเขาอบรมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดหรือซักถามในประเด็นที่สงสัย 

 5. วิทยากรสรุปสิ่งที่ไดจากใบงานที่ 2.2 ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ 
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หนวยการเรียนรูท่ี 3 
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หนวยการเรยีนรูที่ 3 

การบรหิารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

ตาราง 6 แผนการอบรมหนวยที่ 3 การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

กิจกรรม

ยอย 

เนื้อหา รูปแบบ 

การอบรม 

ระยะเวลา สื่อประกอบ 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

กิจกรรม 3.1  

แบงกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  

สภาพปญหา บริบทการบริหาร

จัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

 

แนวคิดการจัดทําแผนการจดัการ

เรียนรูแบบคละชั้น 

 

แนวคิดการจัดทํากําหนดการสอน

แบบคละชั้นรายสัปดาห 

 

 

ฝกปฏิบัติการจัดทําแผนและ

กําหนดการสอนแบบคละชัน้ราย

สัปดาห 

 

กิจกรรมที่ 3.2 นําเสนอ อภิปราย  

ใบงานที่ 3.1 การออกแบบผัง

หองเรียนแบบคละชั้น 

ปฏิบัต ิ

 

 

 

 

บรรยาย 

 

 

บรรยาย 

 

 

 

ปฏิบัต ิ

 

 

 

ปฏิบัต ิ

 

1 ชั่วโมง 

 

 

 

 

1 ชั่วโมง 

 

 

1 ชั่วโมง 

 

 

 

2 ชั่วโมง 

 

 

 

1 ชั่วโมง 

กิจกรรม 

ที่ 3.1 

 

 

 

ใบความรู 

ที่ 3.1 

 

ใบความรู 

ที่ 3.1 

 

 

ใบงานที่ 3.1 

 

 

 

กิจกรรม 

ที่ 3.1 

 

 

หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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หนวยการเรยีนรูที่ 3 

การบรหิารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบคละชั้น 

 2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจแนวคิดในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

แบบคละชั้น 

 3. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีทักษะในการจัดทํากําหนดการสอนแบบคละชั้น

รายสัปดาห 

ขอบขายเนื้อหา 

 1. การจัดตารางเรียน 

 2. การจัดกลุมนักเรียน 

 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบคละชั้น 

 4. การสนับสนุนการเรียนรูแบบคละชั้น 

 5. แนวคิดสําคัญในการจัดทําแผนการเรียนรูแบบคละชั้น 

 6. การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อออกแบบ 

การเรียนรู 

 7. การนําแผนการจัดการเรียนเรียนรูไปสูการปฏิบัติ 

กิจกรรม 

 1. ชม VTR เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบคละชั้น 
 2. จัดเวทีแลกเปลี่ยน อภิปรายความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ 

 3. ผูดําเนินการอบรมนําเสนอแนวคิดในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้น 

4. ผูดําเนินการอบรมนําเสนอการจัดทํากําหนดการสอนแบบคละชั้น  

รายสัปดาห 

5. แบงกลุมฝกปฏิบัติจัดทํากําหนดการสอนแบบคละชั้นรายสัปดาห 
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สื่อ/วัสดุอุปกรณ 

 1. VTR การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบคละชั้น 

 2. Power point รายละเอียดองคประกอบของแผน 

 3. Power point การจัดทํากําหนดการสอนรายสัปดาห 

 4. Power point การจัดทํากําหนดการสอนแบบคละชัน้รายสัปดาห 

 5. กิจกรรม 3.1 แบงกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู สภาพปญหา บริบทการจัด 

การเรียนรูแบบคละชั้น 

 6. ใบความรูที่ 3.1 แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

 7. ใบงานที่ 3.1 ฝกปฏิบัติการจัดทําแผนและกําหนดการสอนแบบคละชั้น 

รายสัปดาห 

การวัดและประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมและการมีสวนรวมในการอภิปราย 

 2. สังเกตพฤติกรรมและความสนใจ 

 3. สังเกตการณมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

 4. ตรวจสอบผลงานกลุม 

 5. ตรวจสอบผลงานที่นําเสนอ 
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 1. กิจกรรม 3.1 แบงกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู สภาพปญหา บริบทการจัด 

การเรียนรูแบบคละชั้น 

 2. ใบความรูที่ 3.1 แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

 3. ใบงานที่ 3.1 ฝกปฏิบัติการจัดทําแผนและกําหนดการสอนแบบคละชั้น 

รายสัปดาห 
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 1. ผูเขาอบรมแลกเปลี่ยนบริบทและประเด็นปญหาการบริหารจัดการเรียนรู      

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กของตนเอง 

  1.1 ประเด็นคําถามแลกเปลี่ยนเรียนรู 

   - สภาพปญหาการบริหารจัดการเรียนรูปจจุบันของโรงเรียนเปนอยางไร 

   - เทคนิค วิธีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ใชในปจจุบัน 

 2. ผูเขาอบรมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดหรือซักถามในประเด็นที่สงสัย 

 3. วิทยากรสรุปสิ่งที่ไดจากการอภิปราย ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ 
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การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

 1แนวดําเนินการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 
  1.1 จัดบรรยากาศแหงการเรียนรู 

  การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่สงเสริมการเรียนรูสําหรับนักเรียนที่มีหลาย

ชั้นมาเรียนรวมในหองเรียนเดียวกัน สิ่งที่ควรคํานึงถึงเพื่อสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู 

ดังนี้ 

   1) นักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู 

   2) สรางแรงจูงใจเมื่อเด็กเกิดความสนใจ และมีความพึงพอใจ 

ในการเรียน 

   3) จัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางของนักเรียน ดานความพรอม 

ความถนัด ความสนใจ ความเชื่อ 

   4) ใชสื่อในการเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลองกับหนวยการเรียนรู 

   5) จัดประสบการณในการเรียนรูที่ทาทายความสามารถของนักเรียน 

   6) หองเรยีนสะอาด จัดเก็บสื่อ วัสดุอุปกรณการจัดการเรียนรูเปน

หมวดหมู สะดวกตอการนําไปใช 

   7) นักเรียนมีความรูสึกปลอดภัยและมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

   8) มีปายนิเทศ หรือที่จัดแสดงผลงานของนักเรียนที่เหมาะสม 

  1.2 การจัดตารางเรียน 

  การจัดตารางเรียนในชั้นเรียนแบบคละชั้น สามารถจัดใหสอดคลองกับ

โครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษาหรอืจุดเนนของสถานศึกษาและสอดคลองกับลักษณะ

การเรียนรู แบบคละชั้น เชน จัดตารางเรียนชวงเชา เนนการเรียนรูดานภาษาและ

คณิตศาสตร ภาคบาย จัดรูปแบบบูรณาการเปนหนวยการเรียนรู โดยเนนทักษะสําคัญที่

เปนทักษะรวมในการแสวงหาความรู เชน ทักษะการคิด ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น 

ทักษะการสื่อสาร เปนตน 



325 

ตาราง 7 ตัวอยางตารางเรียนระดับชั้น ป. 1 – 3 ตัวอยางที่ 1 

วัน/เวลา 08.30-12.00 น. 
12.00-

13.00 น. 
13.00-15.30 น. 

จันทร ภาษาไทย คณิตศาสตร 

 

วิทยาศาสตร บูรณาการ สังคม

ศึกษา ดนตรี 

ศิลปะ การงาน

อาชีพและ

เทคโนโลยี    

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

อังคาร คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

พุธ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

พฤหัสบด ี คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ศุกร ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

ตาราง 8 ตัวอยางตารางเรียนระดับชั้น ป. 1 – 3 ตัวอยางที่ 2 

     เวลา 

วัน 

08.30 – 

09.55 

09.55 

– 

10.05 

10.05-

11.30 

11.30 

– 

12.30 

12.30-

13.30 

13.30-

14.30 
14.30-15.30 

จันทร คณิตศาสตร อาหารวางและเครื่องดื่ม 

ภาษาไทย 

รับประทานอาหาร

กลางวัน 

วิทยาศาสตร บูรณาการ 

อังคาร ภาษาไทย คณิตศาสตร ดนตร ี ครูพระ บูรณาการ 

พุธ อังกฤษ วิทยาศาสตร บูรณาการ พละ 

พฤหัสบด ี
คณิตศาสตร 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย อังกฤษ 

บูรณา

การ 
ลูกเสือ 

ศุกร ภาษาไทย คณิตศาสตร บูรณาการ ชุมนุม อบรม 

 

ตาราง 9 ตัวอยางตารางเรียนระดับชั้น ป. 4 – 6 ตัวอยางที่ 3 
 

     เวลา 

วัน 

09.00-

10.00 

10.00-

11.00 
11.00-12.00 

12.00-

13.00  
13.00-14.00 

14.00-

15.00 

15.00-

16.00 

จันทร ภาษาไทย 

 

บูรณาการ แนะแนว 

อังคาร คณิตศาสตร ภาษาไทย อังกฤษ บูรณาการ ซอมเสริม 

พุธ ภาษาไทย วิทยาศาสตร บูรณาการ ซอมเสริม 

พฤหัสบด ี คณิตศาสตร วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร ลูกเสือ ซอมเสริม 

ศุกร คณิตศาสตร อังกฤษ นาฏศิลป ชุมนุม แนะแนว 
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ตาราง 10 ตัวอยางตารางเรียนระดับชัน้ ป. 4 – 6 ตัวอยางที่ 4 

     เวลา 

วัน 

08.30-

09.55 

09.55-

10.05 
10.05-11.30 

11.30

-

12.30 

12.30-13.30 13.30-14.30 

14.30

-

15.30 

จันทร ภาษาไทย อาหารวางและเครื่องดื่ม 

คณิตศาสตร รับประทานอาหารกลางวัน 

อังกฤษ บูรณาการ 

อังคาร คณิตศาสตร ภาษาไทย ครูพระ 
ขนมไทย/อิฐปูทางเทา/

เกษตร 

พุธ วิทยาศาสตร ดนตร ี อังกฤษ วิทยาศาสตร พละ 

พฤหัสบด ี ภาษาไทย คณิตศาสตร อังกฤษ การงาน ลูกเสือ 

ศุกร คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร ชุมนุม อบรม 

 

  1.3 การเตรียมตัวของครู 

  ครูผูสอนในชั้นเรียนแบบคละชัน้ ควรมีการเตรียมตัว ดังนี้ 

   1) วิเคราะหขอมูลเด็กรายบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งการประเมินพืน้ฐาน

ดานการอานและคณิตศาสตร เพื่อจัดระดับความสามารถของเด็ก 

   2) ทํากําหนดการสอน ระบุผลการเรียนรูที่คาดหวัง และชิ้นงานที่แสดง

ความสามารถของนักเรียน 

   3) จัดกลุมเด็กและเตรียมกิจกรรมการเรียนรู 

    -จัดกลุมยอยเด็กที่มีความสามารถระดับเดียวกัน 

    -จับคูเด็กที่อยูในระดับเดียวกัน หรือตางชั้นกัน 

    -เตรียมกิจกรรมที่ใชในชวงรวมชัน้ จับคู กลุมยอย งานเดี่ยว  

    - เตรียมใบงาน ใบความรู แหลงคนควา 

   4)จัดระบบการเรียนรู โดยหมุนเวียนอยางเปนระบบ เชน กําหนดกลุมที่

ทํางานอิสระกลุมยอยที่เรียนกับครู การประเมินผล ฯลฯ 

 2. แผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานริเริ่มจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และมี

การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นใหสอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียนตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไวดังนี ้
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ตาราง 11 โครงสรางเวลาเรียนในหลักสูตรสถานศึกษาที่ใชแผนการเรียนรูแบบคละชัน้ 

กลุมสาระการเรียนรู/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร 80 80 80 80 80 80 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 120 120 120 120 120 120 

สุขศึกษา และพลศกึษา 80 80 80 80 80 80 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 40 40 40 

ภาษาตางประเทศ 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียนพืน้ฐาน 480 480 480 480 480 480 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 120 120 120 

รายวิชา/กิจกรรมท่ีจัดเพิ่มตามความ

พรอมและจุดเนน 
ปละ 40 ชั่วโมง ปละ 40 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไมนอยกวา 1,000 ชั่วโมง/ป 

   

 จากโครงสรางเวลาเรียนในหลักสูตรสถานศึกษาที่ใชแผนการเรียนรูแบบคละ

ชั้น นําไปจัดทําเปนแผนการจัดการเรียนรูรายชั้นป เพื่อเอื้อตอการจัดชั้นเรียนแบบคละชั้น

ของแตละโรงเรียน ซึ่งมักจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปทุกป 5 ชุด ดังนี้ 

  2.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

  2.2 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

  2.3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

  2.4 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

  2.5 หนวยการเรียนรูบูรณาการ (กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

และกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี) 

  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น เนนการออกแบบหนวย 

การเรียนรู (Unit of Learning) ซึ่งเปนขั้นตอนสําคัญของการจัดทําหลักสูตรอิงมาตรฐาน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หนวยการเรียนรูของ
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แผนการจัดการเรียนรูคละชั้น กําหนดเปาหมายการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐาน 

(Standard - based unit) ประกอบดวยเปาหมายดานความรู ทักษะ / กระบวนการ

คุณธรรม จริยธรรม / คานิยม และกําหนดภาระชิ้นงาน ใหผูเรียนปฏิบัติเพื่อฝกทักษะและ

เปนรองรอยในการประเมินความรูความสามารถใหบรรลุตามมาตรฐานที่กําหนด พรอมทั้ง

กําหนดแกนเรื่องของหนวยยอย (Theme) ซึ่งเอื้อตอการหลอมรวมเนื้อหาในกลุมสาระการ

เรียนรูนํามาจัดลําดับความเหมาะสม ความยากงายของแตละชั้น เรยีงลําดบัจากชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชแกนเรื่องเดียวกัน แตมีลําดับ 

ความยากงายตางกัน ดังตาราง 12 

ตาราง 12 หนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

ชั้น ป.1 - 3 ชั้น ป.4 - 6 

1 รักษความเปนไทย 15 10 

2 คุณคาแหงชีวิต 15 10 

3 ประโยชนใกลตัว 15 10 

4 มรดกล้ําคา 15 10 

5 รักกันไวเถิด 10 10 

6 ทันคนทันโลก 10 10 

7 ธรรมชาติที่รัก 10 10 

8 ดวยแรงแหงรัก 10 10 

9 ชีวีเปนสุข 10 10 

10 พลังปริศนา 10 10 

11 แดนดินถิ่นคนดี 10 10 

12 ภาษาสรางสรรค 15 10 

13 บันทึกคนดี 15 10 

14 สินคาจากแดนไกล 10 10 

15 ยอดปรารถนา 15 10 

16 หลักชัยแหงชีวิต 15 10 

รวม 200 160 
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ตาราง 13 หนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

ชั้น ป.1 - 3 ชั้น ป.4 - 6 

1 จํานวนหรรษา 50 40 

2 เวลา ชั่ง วัด 20 10 

3 สารพัดเรขาคณิต 18 18 

4 พิชิตรูปแบบ 12 12 

5 การบริหารจํานวน 59 59 

6 ชวนใชเรื่องเงิน 9 9 

7 เพลิดเพลินดวยมิติ 7 7 

8 สถิตนารู 5 5 

9 ทบทวน 20 - 

รวม 200 160 

ตาราง 14 หนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

ชั้น ป.1 - 3 ชั้น ป.4 - 6 

1 มหัศจรรยธรรมชาติ 34 34 

 2 สารรอบตัว 19 19 

3 แรงและการเคลื่อนที ่ 5 5 

4 พลังงานเพื่อชีวิต 10 10 

5 การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 6 6 

6 ทองจักรวาล 6 6 

รวม 80 80 
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ตาราง 15 หนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษอังกฤษ) 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

ชั้น ป.1 - 3 ชั้น ป.4 - 6 

1 My English 10 10 

2 All about me 10 10 

3 Family 10 10 

4 School 10 10 

5 Body & Health 10 10 

6 Nature 10 10 

7 Food & Drink 10 10 

8 Number &Color 10 10 

รวม 80 80 
 

 3. หนวยการเรียนรูบูรณาการ 

 หนวยการเรียนรูบูรณาการ เปนหนวยการเรียนรูที่เกิดจากการวิเคราะหหา

ความสัมพันธของมาตรฐาน ตัวชีว้ัด และเนื้อหาจากสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี บูรณาการ

หลอมรวมกัน กําหนดเปนหัวเรื่อง (Theme) โดยแตละหัวเรื่อง จะมีรายวิชาใดวิชาหนึ่งเปน

แกนหลัก แลวตั้งชื่อหนวยการเรียนรูเดียวกันตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6  

มีหนวยการเรียนรูบูรณาการ 10 หนวย ดังนี้ 
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ตาราง 16 หนวยการเรียนรูบูรณาการ 

รายวิชาที่

เปนแกน 
หนวยท่ี ชื่อหนวย 

เวลาเรียน (ช่ัวโมง) 

ชั้น ป.1 - 3 ชั้น ป.1 - 6 

สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

1 

ชีวิตพอเพียง 35 40 

หนวยยอยที่ 1 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 18 20 

หนวยยอยท่ี 2 สถาบันทางเศรษฐกิจ 17 20 

สุขศึกษา 

พลศึกษา 
2 

สุขภาพดี ชวีีเปนสุข 38 40 

หนวยยอยท่ี 1 รักตัวเรา 16  

หนวยยอยท่ี 2 สนุกกับเกมกีฬา 12  

หนวยยอยท่ี 3 เสริมสรางสุขภาพ 10  

หนวยยอยท่ี 1 รักตัวเรา - 6 

หนวยยอยท่ี 2 เฝาดูแลครอบครัว  - 9 

หนวยยอยท่ี 3 สนุกกับเกมกีฬา - 14 

หนวยยอยท่ี 4 เสริมสรางสุขภาพ - 11 

สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

3 

คุณธรรมนําไทย 35 40 

หนวยยอยท่ี 1 ศาสนานารู 13 15 

หนวยยอยท่ี 2 นําสูศาสนาพธิ ี 7 10 

หนวยยอยท่ี 3 วิถีพุทธ 15 15 

สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

4 

คนดีศรีแผนด ี 30 30 

หนวยยอยท่ี 1 ตนกลาคนด ี 12 12 

หนวยยอยท่ี 2 สิทธิเด็กไทย 9 9 

หนวยยอยท่ี 3 วิถีประชาธิปไตย 9 9 

สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

5 

รักโลก รักษสิ่งแวดลอม 35 40 

หนวยยอยท่ี 1 ฝกคิดวิธีใช 5 7 

หนวยยอยท่ี 2 หลากหลายธรรมชาต ิ 8 8 

หนวยยอยท่ี 3 ซึมซับการเปลี่ยนแปลง 8 9 

หนวยยอยท่ี 4 หวงแหนสิ่งแวดลอม 9 10 

หนวยยอยท่ี 5 ถึงพรอมความรวมมือ 5 6 
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ตาราง 16 (ตอ) 

รายวิชาที่เปน

แกน 
หนวยท่ี ชื่อหนวย 

เวลาเรียน (ช่ัวโมง) 

ชั้น ป.1 - 3 ชั้น ป.1 - 6 

การงานอาชีพ

และ

เทคโนโลย ี

6 

เด็กไทยรูทันเทคโนโลย ี 40 40 

หนวยยอยท่ี 1 สรางนสิัยรักงานบาน 10 10 

หนวยยอยท่ี 2 สรางสรรคเคร่ืองมือใช 10 10 

หนวยยอยที่ 3 สรางสื่อทันสมัย 20 20 

การงานอาชีพ

และ

เทคโนโลย ี

7 

วิถีชีวิตมีคาเพาะตนกลาอาชีพ 19 40 

หนวยยอยท่ี 1 งานบาน งานเมือง 7 14 

หนวยยอยท่ี 2 งานเกษตรนารู 6 10 

หนวยยอยท่ี 3 สรางสรรคงานประดิษฐ 6 10 

หนวยยอยท่ี 4 อาชีพสุจริต - 6 

ศิลปะ 8 

สุนทรียศิลป 38 40 

หนวยยอยท่ี 1 ทัศนศิลป 15 15 

หนวยยอยท่ี 2 ดนตรี 210 12 

หนวยยอยท่ี 3 นาฏศิลป 13 13 

ประวัตศิาสตร 9 

ถิ่นไทยวไิลศิลป 30 30 

หนวยยอยท่ี 1 เจาะเวลาหาอดีต 5 5 

หนวยยอยท่ี 2 แลหลังมองไกลไปอนาคต 10 7 

หนวยยอยท่ี 3 ชาติไทย 15 18 

สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

10 

อาเชียนศึกษา 20 20 

หนวยยอยท่ี 1 รูจักอาเซียน 2 2 

หนวยยอยท่ี 2 ประเทศในกลุมอาเซียน 10 10 

หนวยยอยท่ี 3 ประชาคมอาเซียน 7 7 

หนวยยอยท่ี 4 การเตรียมตัวสูอาเซียน 1 1 

รวม 320 360 
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 4. แนวทางการนําแผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นไปใช 

 การนําหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นไปใช ซึ่งจัดทํา

โดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ครูผูสอนสามารถดําเนินการ ดังนี้ 

  4.1 ศึกษาขอมูลนักเรียนในหองเรียนแบบคละชั้นเปนรายบุคคลเพื่อ

เตรียมการจัดกลุมสําหรับการเรียนรู กิจกรรมตางๆ ตามแผนการจัดการเรียนรู 

  4.2 ศึกษารายละเอียดของหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูของ

ชั้นเรียนที่นํามาสอนแบบคละชั้น 

  4.3 วิเคราะหแผนการจัดการเรียนรู นํามาจัดทํากําหนดการสอน 

รายสัปดาห เปนการวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูในชั้นที่นํามาคละชัน้ จะทําใหมองเห็น

ความเชื่อมโยงของเปาหมายการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูแตละลักษณะกลุมและภาระ

ชิ้นงานของนักเรียนแตละชั้น เพื่อนํามาวางแผนการคละชัน้วาจะคละโดยใชแผนการจัด 

การเรียนรูใดเปนแกน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกิจกรรมรวมชั้น 

  4.4 กําหนดรูปแบบการเรียนรูรายสัปดาหของนักเรียนโดยวิเคราะหมาจาก

กําหนดการสอนรายสัปดาหของครู เพื่อใหนักเรียนทราบลวงหนาวานักเรียนตองมี 

ภาระงานอะไรบางในแตละสัปดาห 

  4.5 การจัดเตรียมสื่อ เอกสาร ใบงาน ใบความรู สื่อการเรียนรู เตรียม

สถานที่ แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น เตรียมตัวครูและเตรียมนักเรียน ในแผนการ

จัดการเรียนรูแบบคละชั้น ไดมีการจัดทําใบงาน ใบความรู ไวเปนตัวอยางใหครูนําไปใชจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแลว ครูเพียงพิจารณาวาเหมาะสมกับนักเรียนหรือไม ถา

เหมาะสมอาจนําไปถายสําเนาเพื่อใชเปนสื่อการเรียนรูใหนักเรียน ในบางกรณี หากใบงาน 

ใบความรูมีเนื้อหามาห ครูอาจใชวิธีเขียนบนกระดานดํา หรือพมิพในคอมพิวเตอรแทน 

หรือบางครั้งอาจใหนักเรียนทําในสมุด หนังสือแบบฝกหัด ฯลฯ รวมทั้งมีการประสานการใช

แหลงเรียนรูหากครูมีการเตรียมพรอมจะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

  4.6 จัดกิจกรรมการเรียนรูตมกระบวนการที่แผนการจัดการเรียนรูกําหนด 

โดยครูสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม กิจกรรม สื่อไดตามความเหมาะสม  

การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น ใหความสําคัญกับการเรียนรูแบบรวมมือรวมใจ  

ดังนั้นการแบงกลุมและเสียนกลุมจึงเปนกิจกรรมที่สําคัญ ครูควรจัดกิจกรรมใหครบ

กระบวนการตามแผนการจัดการเรยีนรู 
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  4.7 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ในการวัดผลและประเมินผล 

การเรียนรู ครูอาจใชเครื่องมือที่แผนการจัดการเรียนรูกําหนดไว หรืออาจนําเครื่องมืออื่นๆ

ที่เหมาะสมมาใชก็ได ครูควรมีการบันทึกผลตามตัวชี้วัดหรือจุดประสงคการเรียนรูของ

แผนการจัดการเรียนรูครั้งนั้นๆ ของนักเรียนไวดวยเพื่อสะดวกในการตรวจสอบการผาน

เกณฑการประเมินตัวชี้วัด 

  4.8 การสอนเซอมเสริมนักเรียนตามสภาพจริงเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู

อยางเต็มศักยภาพ 

  4.9 บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น ที่

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดทําขั้น เปนแผนแยกชั้นรายป ครูผูสอนที่ใชแผนดังกลาว มีแนวทางการบันทึกผลหลัง

การเรียนรู ไดดังนี้ 

   1) บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรูลงในแผนการจัดการเรียนรูที่ใช 

   2) ทําเอกสารแบบบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรูเพิ่มเติมแยกออกมา

จากแผนการจัดการเรียนรู สามารถเพิ่มเติม แกไขเปลี่ยนแปลงในแผนการจัดการเรียนรูได

ทันที 

   3) หากพบปญหา อุปสรรค ขอผดิพลาด ความไมสมบูรณ ความไม

ชัดเจนของแผนการจัดการเรียนรู สามารถเพิ่มเติม แกไขเปลี่ยนแปลงในแผนการจัด 

การเรียนรูไดทันที 

   4) ครูผูสอนสามารถนําแผนการจัดการเรียนรู 2 หรือ 3 ชั้นปมาพัฒนา

เปนแผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นของตนเองโดยหลอมรวมกิจกรรมรวมชั้น ระบุ

กิจกรรมยอย จับคู กิจกรรมเดีย่วใหเหมาะสมกับกลุมและระดับชั้นของนักเรียน เพื่อใช

จัดการเรียนรูและพัฒนาเปนผลงานของตนเองตอไป 

 5. กิจกรรมการสอนในหองเรียนคละชั้น 

 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบคละชั้น ครูจะดูแลนักเรียนมากกวา 1  

ชั้นเรียน ดังนั้นกิจกรรมที่ครูจัดเตรียมอยางหลากหลายใหแกนักเรียนแตละกลุม  

หรือแตละคน โดยมีกิจกรรมพื้นฐาน ดังตอไปนี้ 

  5.1 กิจกรรมสอนรวมชั้น เปนกิจกรรมเตรียมความพรอม นําเขาสูบทเรียน

ทบทวนความรูเดิม กิจกรรมนี้มคีวามสําคัญมากเนื่องจากครูจําเปนตองชี้แจงกิจกรรมหลัก

ที่จะเรียนรูในแตละวันพรอมทั้งมอบหมายงานใหเด็กแตละกลุมกอนที่เด็กจะแยกกันไป
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ทํางานที่ไดรับมอบหมาย ดังนั้นใน 1 วัน เด็กแตละกลุมจะหมุนเวียนกิจกรรมสลับกัน 

ระหวางการทํางานกลุมยอย การเรียนรูแบบจับคู การทํางานเดี่ยว และการเรียนรูกับครูใน

กลุมเฉพาะแผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น จึงจําเปนตองมีกิจกรรมหลัก ดังกลาวนี้ 

โดยเฉพาะการจัดหนวยการเรียนรูที่เปนหนวยการเรียนรูที่เปนหนวยเรื่องเดียวกัน แตมี

กิจกรรมสําหรับเด็กแตละชั้นตางกัน ตามระดับการเรียนรูของเด็ก ครูผูสอนสามารถจัดทํา

ใบความรู ใบงาน หรือกิจกรรมเพิ่มเติมไดใหเหมาะสมกับความสามารถของเด็กในแตละ

โรงเรียน 

  5.2 กิจกรรมจับคู อาจจับคูเด็กที่เรียนระดับชั้นเดียวกัน หรือจับคูเด็กตาง

ระดับชั้น 

  5.3 กิจกรรมกลุมยอย ครูวิเคราะหความสามารถเด็กและจัดกลุมเด็กที่มี

ความสามารถใกลเคียงกันใหทํางานรวมกัน โดยครูจัดใบงานหรือใบกิจกรรมที่สอดคลอง

กับระดับความสามารถของเด็กแตละกลุม 

  5.4 กิจกรรมการสอนโดยกลุมเพื่อน (เพื่อสอนเพื่อน) และการสอนขาม 

กลุมอายุ 

  5.5 กิจกรรมการทํางานรายบุคคล 

  5.6 กิจกรรมการเรียนรูกับครุเปนกลุมยอย 

  การจัดกิจกรรมการเรียนรูดังกลาว ทําใหเด็กแตละคนมีงานที่ไดรับ

มอบหมาย ตามระดับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ ตลอดจนมีการสราง

ปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กดวยกัน รูจักเปนผูใหและผูรับ มีวินัยในตนเอง สามารถ

รับผิดชอบตนเองไดเปนอยางดี ลักษณะการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเชนนี้ จึงทําใหครูมี

เวลาดูแลเด็กเปนรายบุคคลและกลุมยอยไดครบถวน 
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กําหนดการสอนรายสัปดาหการจัดการเรียนรูคละชั้น (รายกลุมสาระ) 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทยชั้น ป. 1 – 3 จํานวนชั่วโมงตอสัปดาห 7 ชั่วโมง 

ภาคเรียนที2่หนวยที่ 9 นิทานสอนใจ  

ตาราง 17 ตัวอยางกําหนดการสอนรายสัปดาหการจัดการเรียนรูคละชั้น 

วัน 

กลุม / ชั้น 

(รายชื่อ

นักเรียน) 

เปาหมาย 

การเรียนรู 

รายสัปดาห 

กิจกรรม 

รวมชั้น  

รายสัปดาห 

กลุมยอยพบคร ู

(ค) 

กิจกรรม 

กลุมยอย  

(ก) 

กิจกรรมจับคู  

(จ) 

กิจกรรมเดี่ยว  

ฝกปฏิบัต ิ/ ICT  

(ด) 

วัดและ

ประเมินผล 

จันทร กลุมกุหลาบ 

1. ด.ช.ธนภัทร 

2. ด.ช.ชาญนิช 

3. ด.ช.ธนธรณ 

4. ด.ญ.ภัทรนันท 

5. ด.ญ.ชลธิชา 

6. ด.ญ.อาลิษา 

ค ก จ 

เขียนประโยค 

คําที่มี ด. เปนตัวสะกด 

 

- บทอาขยาน 

“วิชาหนาเจา” 

 

- แจงจุดประสงค

การเรียนรู และ

การหมุนเวียน

กิจกรรม 

ความรู 

นิทานอึ่งอางกับวัว 

 

ทักษะ / ชิ้นงาน 

- การฟง 

- การเลาเรื่อง

ยอนกลับ 

ความรู 

สรุปนิทาน 

อึ่งอางกับวัว 

ทักษะ / ชิ้นงาน 

ใบกิจกรรมตอบ

คําถามนิทานอึ่ง

อางกับวัว 

ความรู 

นิทานอึ่งอางกับวัว 

 

ทักษะ / ชิ้นงาน 

การวาดภาพนิทาน 

อึ่งอางกับวัว 

ความรู 

 

 

ทักษะ / ชิ้นงาน 

 

- การสังเกต 

- ตรวจผลงาน 

 กลุมดาวเรือง 

1. ด.ช.นันทพงษ 

2. ด.ช.ธนภัทร 

3. ด.ช.จักรกฤษ 

4. ด.ญ.ปุณยาพร 

ก ค จ 

เขียนบรรยาย 

(มาตรตัวสะกด แม

กด) 

ความรู 

นิทานอึ่งอางกับวัว 

ทักษะ / ชิ้นงาน 

การเลาเรื่องยอนกลับ/

สรุปขอคิดจากเรื่อง 

ความรู 

แผนภาพโครงเรื่อง 
 

ทักษะ / ชิ้นงาน 

เขียนแผนภาพโครง

เรื่องนิทานอึ่งอาง

กับวัว 

ความรู 

มาตราตัวสะกด

แมกน 

ทักษะ / ชิ้นงาน 

เขียนคําแมกนจาก

นิทานอึ่งอางกับวัว 

ความรู 

 

 

ทักษะ / ชิ้นงาน 

 

- การสังเกต 

- ตรวจผลงาน 
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เปาหมายการเรียนรูรายสัปดาห 

สัปดาหที่ 33. วันที่ 1 – 5 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 

ตาราง 18 ตัวอยางเปาหมายการเรียนรูรายสัปดาห 

   กลุม 

              ชื่อ 

การหมุนเวียน

กลุม 

เปาหมายการเรียนรู 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ บูรณาการ 

กลุมกุหลาบ 

1. ด.ช.ธนภัทร 

2. ด.ช.ชาญนิช 

3. ด.ช.ธนธรณ 

4. ด.ญ.ภัทรนันท 

5. ด.ญ.ชลธิชา 

6. ด.ญ.อาลิษา 

ค 

ก 

จ 

เขียนประโยค 

คําที่มี ด. เปน

ตัวสะกด 

การหาร  

(การนับลดทลีะ 

เทาๆ กัน) 

แรงกับการ

เปลี่ยนแปลงรูปราง

ของวัตถ ุ

I can 

I can not 

โครงสรางของ

ครอบครัวและ

โรงเรียน 

กลุมดาวเรือง 

1. ด.ช.นนัทพงษ 

2. ด.ช.ธนภัทร 

3. ด.ช.จักรกฤษ 

4. ด.ญ.ปุณยาพร 

ก 

ค 

จ 

เขียนบรรยาย 

(มาตรตัวสะกด แม

กด) 

การหาร  

(เลขไมมีเศษ) 
ประเภทของแรง 

I can 

I can not 

ความสัมพันธของ

สมาชิกใน

ครอบครัวและ

ชุมชน 
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สัปดาหนี้หนูเรียนอะไร 
ตาราง 19 สัปดาหนี้หนูเรียนอะไร 

วันจันทร 

คณิตศาสตร 

หนวยที่ 8 การหาร 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ป. 1 – ป. 3 งานกลุม 

ผลิตสื่อตัวเลขเกมจับคู 

ภาษาไทย 

หนวยที่ 9 นิทานสอนใจ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ป. 1 เลาเรื่องยอนกลับ/วาดภาพ 

ป. 2 แผนภาพโครงเรื่อง 

ป. 3 หนังสือเลมเล็ก 

วิทยาศาสตร 

หนวย เรื่อง แรง 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ป. 1 – ป. 3 

สังเกตและบันทึกผล

การทดลอง 

บูรณาการ 

หนวยวิถีประชาธิปไตย 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

เดี่ยว 

ป. 1 – ป. 3 ทดสอบกอน

เรียน 

บูรณาการ 

หนวยวิถี

ประชาธิปไตย 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

เดี่ยว 

ป. 1 – ป. 3 ใบงาน 

วันอังคาร 

ภาษาไทย 

หนวยที่ 9 นิทานสอนใจ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ป. 1 คําใหม 

ป. 2 แตงประโยค 

ป. 3 แตงเรื่องนิทาน 

คณิตศาสตร 

หนวยที่ 8 การหาร 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ป. 1 แบบฝกการนับลดเทาๆ กัน 

ป. 2 แบบฝกการหารเลข 

ไมมีเศษ 

ป. 3 แบบฝกการหารเลขมีเศษ 

ครูพระ 

เรื่อง ศลีหา 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ป. 1 – ป. 3  

ทองศีลหา 

บูรณาการ 

หนวยวิถีประชาธิปไตย 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

จับคู 

ป. 1 – ป. 3 แผนผัง

ความคิด 

ดนตรี 

การเปาขลุย 

(วิทยาการภายนอก) 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ป. 1 – ป. 3 เปาขลุย 

เพลงเตยโขง 
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สัปดาหนี้หนูเรียนอะไร 

ตาราง 19 (ตอ) 

วันพุธ 

ภาษาไทย 

หนวยที ่9 นิทานสอนใจ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ป. 1 - 3 

บทบาทสมมุติ 

นิทานอึง่อางกับวัว 

ภาษาไทย 

หนวยที ่9 นิทานสอนใจ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ป. 1 – 3 

บทบาทสมมุติ 

นิทานอึง่อางกับวัว 

วิทยาศาสตร 

หนวย เรื่อง แรง 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ป. 1 – 3  

ใบกิจกรรม เรื่อง แรง 

ภาษาอังกฤษ 

All A bout Me  

I can read, write, draw, 

swim 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ป. 1 – 3 ใบงาน 

บูรณาการ 

หนวยวิถีประชาธิปไตย 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ป. 1 – ป. 3 ใบงาน 

วัน

พฤหัสบด ี

คณิตศาสตร 

หนวยที ่8 การหาร 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ป. 1 แบบฝกวิเคราะห

โจทยปญหา 

ป. 2 แบบฝกประโยค

สัญลักษณ 

ป. 3 แบบฝกการสราง

โจทยปญหาจากประโยค

สัญลักษณ 

ภาษาไทย 

หนวยที ่9 นิทานสอนใจ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ป. 1 คัดลายมือ 

ป. 2 แตงประโยค 

ป. 3 นิทานแผนเดยีว 

ภาษาอังกฤษ 

All A bout Me 

I can not Fly 

Sleep with tiger 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ป. 1 – ป. 3 ใบงาน 

บูรณาการ 

หนวยวิถีประชาธิปไตย 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

กลุม 

ป. 1 – ป. 3 การนําเสนอ

ผลงาน 

 

 

 
 

ลูกเสือ 
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สัปดาหนี้หนูเรียนอะไร 
ตาราง 19 (ตอ) 

วันศุกร 

ภาษาไทย 

หนวยที่ 9 นิทานสอนใจ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ป. 1 เขียนประโยค 

ป. 2 เขียนบรรยาย 

ป. 3 เขียนเชิง

สรางสรรค 

 

คณิตศาสตร 

หนวยที่ 8 การหาร 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ป. 1 – ป. 3 

ทดสอบการหาร 

บูรณาการ 

หนวยวิถี

ประชาธิปไตย 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

กลุม 

ป. 1 – ป. 3  

บทบาทสมมุต ิ

กิจกรรมตาม

กระบวนการ

ประชาธิปไตย 

 

 

 

 

ชุมนุม 

 

 

 

 

ประชุม 
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ตอนที่ 1 กําหนดเปาหมายการเรยีนรูรายสัปดาห 

 สัปดาหที่...........................วันที่.................เดือน...................................พ.ศ............................. 

    กลุม 

                    ชื่อ การหมุนเวียนกลุม 
เปาหมายการเรียน 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ บูรณาการ 
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ตอนที่ 2 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
เปาหมายการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูที่ ...................ชื่อหนวย......................... 

เวลา............ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปที่............. 
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เปาหมายการเรียนรู 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ชื่อ..................................... 

เวลา.............. ชั่วโมง  ชั้นประถมศึกษาปที่..................... 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ .................. ชื่อ.............................. 

เวลา ....................ชั่วโมง 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

2.1 ความรู 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 2.2 ทักษะ / กระบวนการ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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 2.3 คุณธรรม จริยธรรม / คานิยม 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

3. สาระการเรียนรู 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

4. กิจกรรมการเรียนรู 

 4.1 กิจกรรมรวมชั้น 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 4.2 กิจกรรมจับคู : ชั้นเดียวกัน จับคูขามชั้น 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 4.3 กิจกรรมกลุม 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 4.4 กิจกรรมเดี่ยว 

 ............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 4.5 กิจกรรมรวมชั้น / สรุปรวม 

 ............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

5. ภาระงาน / ชิ้นงาน 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

6. แหลงเรียนรู / สื่อ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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7. การวัดและประเมินผล 

วิธีวัด เครื่องมือวัด 

1. การสังเกต 

 

 

 

 

 

2. ตรวจผลงานนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

8. บันทึกหลังการสอน 

ผลการสอน………………………………………………………………………………………..............………. 

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

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

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

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

 ปญหา / อุปสรรค…………………………………………………………........………………………………… 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

     ลงชื่อ…………………………...……………………. 

(……...………….........……………………) 

ครูผูสอน 

10. ความคิดเห็นผูบริหาร 

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

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

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

     ลงชื่อ………………........…………………………. 

(……...……………............…………………) 

ผูบริหารสถานศึกษา 
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หนวยการเรียนรูท่ี 4 
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หนวยการเรยีนรูที่ 4 

การวัดและประเมินการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

ตาราง 20 แผนการอบรมหนวยที่ 4 การวัดและประเมินการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ 

กิจกรรม

ยอย 

เนื้อหา รูปแบบ 

การอบรม 

ระยะเวลา สื่อประกอบ 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

กิจกรรมที ่4.1  

แบงกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

สภาพปญหา บริบทการวดัและ

ประเมินผลการจดัการเรียนรู 

แบบคละชั้น 

 

แนวทางการวัดและประเมิน 

การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

 

ใบงานที ่4.1 การวัดผลและ

ประเมินผลการจดัการเรียนรู 

แบบคละชั้น 

 

กิจกรรมที่ 4.2 นําเสนอ อภิปราย  

ใบงานที่ 4.1 การออกแบบผัง

หองเรียนแบบคละชั้น 

ปฏิบัต ิ

 

 

 

 

 

30 นาท ี

 

 

 

 

 

1 ชั่วโมง 

 

 

1 ชั่วโมง 

 

 

 

30 นาท ี

กิจกรรม 

ที่ 4.1 

 

 

 

 

ใบความรู 

ที่ 4.1 

 

ใบงานที่ 4.1 

 

 

 

กิจกรรมที่ 

4.2 

 

 

หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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หนวยการเรยีนรูที่ 4 

การวัดและประเมินการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

วัตถุประสงค 

 ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 

การเรียนรู 

ขอบขายเนื้อหา 

 แนวทางการวัดผลการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ 

กิจกรรม 

 1. ผูดําเนนิการนําเสนอแนวทางการวัดผลการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

 2. เขากลุมฝกกิจกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้

ตามใบงานที่ 4.1 

สื่อ / วัสดุอุปกรณ 

 1. Power point การวัดและประเมินผล 

 2. ใบงานที่ 4.1 การวัดและประเมินผล 

 3. ตัวอยางการวัดผลการเรียนรูแบบคละชั้น (กลุมสาระและบูรณาการ) 

 4. ใบความรูที่ 4.1 แนวทางการวัดและประเมินการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

การวัดและประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจ 

 2. ตรวจสอบผลงานจากการทํากิจกรรม 
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 1. กิจกรรมที่ 4.1 แบงกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู สภาพปญหา บริบทการวัดและ

ประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ 

 2. ใบความรูที่ 4.1 แนวทางการวัดและประเมินการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

 3. ใบงานที่ 4.1 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

 4. กิจกรรมที่ 4.2 นําเสนอ อภิปราย การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู

แบบคละชั้น 
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 1. ผูเขาอบรมแลกเปลี่ยนบริบทและประเด็นปญหาการวัดและประเมินผล     

จัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กของตนเอง 

  1.1 ประเด็นคําถามแลกเปลี่ยนเรียนรู 

   - การจัดการเรียนรูคละชั้นมีนักเรียนที่มีความแตกตางดาน

ความสามารถ อายุและระดับชั้น ครูผูสอนจะสามารถวัดและประเมินผลการเรียนครบถวน

ตามที่หลักสูตรกําหนดดวยวิธีการที่เหมาะสมอยางไร 

 2. ผูเขาอบรมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดหรือซักถามในประเด็นที่สงสัย 

 3. วิทยากรสรุปสิ่งที่ไดจากการอภิปราย ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ 
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การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู 

 ใจทิพย เชื่อรัตนพงษ (2539, หนา 5-10) กลาวา หลักสูตรไดระบุสิ่งที่คาดหวัง

จะใหเกิดขึ้นกับผูเรยีนกําหนดคุณลักษณะที่ตองการของผูเรียนรวมทั้งแนวทาง 

ในการดําเนินใหบรรลุเปาหมายในการนําหลักสูตรไปใชผูใชหลักสูตรจึงตองวิเคราะห

จุดหมายของหลักสูตรใหเปนจุดประสงคการเรยีนการสอนที่ชัดเจนเพื่อจะไดจัด กิจกรรม

หรือกระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดประสบการณการเรียนรูตามที่จุดประสงค 

การเรียนการสอนกําหนดและการที่ผูใชหลักสูตรจะตรวจสอบหรือทราบวาผลเกิดจาก 

การเรียนการสอนเปนอยางไรมีสิ่งใดบางตองปรับปรุงแกไขและผูเรียนไดบรรลุหรือพัฒนา

ความกาวหนาตรงตามจุดประสงคการเรียนการสอนที่ตั้งไวหรอืไมเพียงใดนั้น ก็ตองมี 

การวัดและประเมินผล การเรียนรูของผูเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนจึงเปนสิ่งที่

จําเปนและขาดเสียมิไดความหมายและความสัมพันธของการวัดและการประเมินผล 

ในยุคแรกของการใชการประเมินผลคือตั้งแต ค.ศ.1950 การประเมินผลจะเปนการทดสอบ

ไอคิวเปนหลัก ผลจากการวัดจะบอกความสามารถไดวาความฉลาดอยูในระดับใด ดังนี้

ความหมายดั้งเดิมของการประเมินผลคือการวัดผล (Measurement) นั่นเอง 

  การวัด คือ กระบวนการกําหนดคา / ตีคาคุณสมบัติของสิ่งใดสิง่หนึ่งหรือ

ของบุคคลเปนตัวเลข โดยใชเครื่องมือเปนหลักในการวัดสวน   

  การประเมินผลคือกระบวนการพิจารณาตัดสินคุณคาของวัตถุ คน สิ่งของ 

หรือการดําเนินงาน / กิจกรรมวาบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวมากนอย

เพียงใด หรือมีดีหรือเลวเพียงใด โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการวัดเปนหลัก 

  เมื่อเปรียบเทียบความหมายของการวัดและประเมินผลแลว พบวา มีความ

แตกตางอยางชัดเจน นักศึกษาหรือครูอาจจะทราบสภาพความจริงของสิ่งที่จะประเมินวามี

ปริมาณเทาไร มีคุณสมบัติอยางไรแตไมสามารถจะชี้ขาดหรือตัดสินไดวาผลจากการวัดใน

สิ่งดังกลาวดีหรือไมดีใชไดหรือใชไมไดยกตัวอยางเชนครูพละอาจวัดจํานวนครั้งที่นักเรียน

สามารถกระโดดเชือกไดภายใน1นาทีหรือนักการศึกษาสามารถวัดคะแนนผลสัมฤทธิ์ของ



355 

นักเรียนที่ทําขอสอบวิชาคณิตศาสตร แตทั้งครูพละและนักการศึกษาจะทําใหผลการวัด

เกิดคุณประโยชนไดนั้น ก็ตองนําผลดังกลาวมาพิจารณาและประเมินตัดสินวานักเรียนมี

ความสามารถในการกระโดดเชือกไดดีหรอืไมดี สอบวิชาคณิตศาสตรไดหรือตก   

โดยนําผลการวัดที่ไดหรือขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ (Criteria)  

ที่กําหนดไวหรือมาตรฐานที่ตองการ (ซึ่งเกณฑที่ใชในการศึกษาก็ คือ จุดมุงหมายของ

การศึกษา หรือจุดประสงคนั้นเอง) การเปรียบเทียบนี้เรียกวาการประเมินคา  

(Assessment or Value Judgments) จากนั้นจึงจะตัดสินใจจากการเปรียบเทียบของผล 

การวัดกับเกณฑที่กําหนดไววาสูงต่ํากวากันขนาดไหนดังนั้นการประเมินผลจึงมี

องคประกอบหลัก 3 อยาง คือ 

  1. ผลการวัด (Measurement) เปนขอมูลที่ทําใหทราบสภาพความจริงของสิ่ง

ที่ประเมินวามปีริมาณหรือคุณสมบัติอยางไร 

  2. เกณฑการพิจารณา (Criteria) เปนมาตรฐานที่ใชเปรียบเทียบกับการวัด 

  3. การตัดสินใจ (Decision) เปนการตัดสินคุณคาดวยการเปรียบเทียบ

ระหวางผลการวัดเกณฑ 

  4.1ความสัมพันธระหวางการสอนกับการวัดและประเมินผล 

  การวัดและประเมินผลมีความสัมพันธกับการสอนอยางมาก ดังจะเห็นได

จากในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นเรียนเพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคนั้น ครูผูสอน

ควรมีการตรวจสอบโดยวัดและประเมินความรูความเขาใจ และทักษะพื้นฐานของผูเรียนแต

ละคนกอนที่จะสอนรายวิชาหรือหนวยการเรียนนั้นๆ เพื่อตรวจสอบความรูพื้นฐานของ

ผูเรียน กลาวคือ จะไดทราบวาความรูความสามารถของผูเรยีนในเรื่องใดที่ยังขาดและตอง

รีบเสริมใหเกิดขึ้นกอน หรือความรูความสามารถใดรูแลวจะไดไมตองเรียนซ้ําเพื่อจะได

วางแผนและจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนกอนการสอนจริงซึ่งจะมีผลทําให

ผูเรียนสามรถบรรลุจุดประสงคไดดีขึ้น ในขณะที่ดําเนินการสอนครูผูสอนยังสามารถทํา

การวัดและประเมินผลผูเรียนเปนระยะๆ เพื่อจะไดทราบความกาวหนาและปญหา 

ในการเรียนเรื่องนั้นๆ ของผูเรียน จะไดแกไขซอมเสริมกอนที่จะเรียนเรื่องอื่นตอไป 

นอกจากนี้ผลจากการวัดและประเมินยังชวยครูผูสอนในการปรับปรุงการสอนของตนให

สอดคลองกับปญหาและความตองการของผูเรียนอีกดวย การวัดและประเมินผลระยะนี้

มักจะกระทําหลักจากจบบทเรียนในแตละชวงหรือหลังจากจบเนื้อหาในแตละตอน  

ซึ่งไมจําเปนตองใชเวลามากมายในการวัดหลังจากเสร็จสิน้การเรียนการสอนแลว   
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ครูผูสอนยังสามารถจัดทําการวัดและประเมินผูเรียนเพื่อตรวจสอบวาผูเรียนมีพฤติกรรม

หรือคุณสมบัติตรงตามที่ไดระบุไวในจุดประสงคหรือไมเกง / ออนในเรื่องใดครูผูสอนจะได

นําไปปรับปรุงการสอนโดยสวนรวมในครั้งตอไปการวัดและประเมินผลในระยะนี้มักจะ

กระมําเมื่อสิ้นสุดการสอนในหนึ่งภาคเรียน หรือเมื่อจบเนื้อหารายวิชาเปนสวนใหญ 

   จากขอความดังกลาวขางตนพอสรุปไดวาการวัดและประเมินผลภาค

เรียนมีความสัมพันธกับการสอนใน 3 ระยะ ดังนี้ 

    4.1.1 กอนการสอน 

    4.1.2 ขณะดําเนินการสอน 

    4.1.3 หลังการสอนสิ้นสุดลง 

  4.2 ขั้นตอนในการวัดและประเมินผลการเรียน 

   4.2.1 การกําหนดจุดประสงคในการวัดและประเมินผลการเรียนกอนที่จะ

วัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนครูผูสอนควรจะกําหนดจุดประสงคกอนวาจะวัด

อะไรวัดแคไหนและวัดเพื่ออะไร (ซึ่งการกําหนดจุดประสงคในการวัดและประเมินผล 

การเรียนควรใหสอดคลองกับจุดประสงคในการสอน) เพราะการสอนกับการวัดและ

ประเมินผลเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องกันดังนั้นเมื่อจุดประสงคในการสอนชวยครูผูสอนใหมี

เปาหมายในการสอนชัดเจน ก็ยอมเปนประโยชนตอการวัดและประเมินผลดวย 

   4.2.2 การเลือกและสรางเครื่องมอืเมื่อทราบวาการวัดและประเมินผล

ครั้งนีม้ีจุดมุงหมายอยางไรและตองการจะวัดคุณลักษณะหรอืพฤติกรรมใดของผูเรียน   

ขั้นตอไปก็ควรพิจารณาวาในการวัดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่กําหนดไวนั้นควรใช

เครื่องมืออะไรบางจึงจะวัดไดตรงตามความตองการอยางครบถวนเพราะเครื่องมือ 

ในการวัดมีหลายอยางบางอยางก็เหมาะสมกับการวัดพฤติกรรมบางชนิดการวัดแตในละ

ครั้งจึงตองเลือกเครื่องมือใหเหมาะสมหรืออาจตองใชเครื่องมือหลายๆ ชนิดประกอบกัน

เพื่อวัดพฤติกรรมดานตางๆ ครบทุกดานตามจุดประสงค 

   4.2.3 การนําเครื่องมือไปทําการสอบวัดผูเรียนครูผูสอนหรือผูคุมสอบ

ควรจัดเตรียมสภาพแวดลอมใหเหมาะสม เพื่อใหนักเรียนทําขอสอบหรือแกปญหาไดอยาง

เต็มความสามารถไมใหสิ่งรบกวนสมาธิหรอืเวลาของผูเขาสอบรวมทั้งกําหนดเวลาสอบให

เหมาะสม 
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   4.2.4 การตรวจและนําผลเปรียบเทียบกับเกณฑในขั้นนี้เปนการรวบรวม

และแปลงคําตอบของผูเรยีนใหเปนคะแนนแลวจดบันทึกไวจากนั้นจึงรวบรวมคะแนนของ

ผูเรียนที่ไดจากการวัดทุกชนิดจากทุกระยะมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว 

   4.2.5 การประเมินผลเปนการตัดสินวาผูเรียนมีความสามรถขนาดไหน  

สูงหรือต่ํากวาเกณฑแตละคนไดเกรดอะไรผูเรียนสวนใหญมีผลการเรียนเปนเชนไร 

  4.3 วิธีการวัดผลการเรียน 

  การประเมินผลที่ดีควรมีขอบเขตกวางขวางและใชวิธีการหลายๆ แบบ ทั้งนี้

เพื่อใหครูไดวัดผลอยางถูกตองวิธีการวัดผลการเรียนมีหลายอยางเริ่มตั้งแตการสังเกตไป

จนถึงการทดสอบซึ่งพอจะจําแนกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ ดังนี้ 

   1. การวัดโดยใชการทดสอบ (Testing Technique) 

   2. การวัดโดยไมใชการทดสอบ (Non - testing Technique) 

    4.3.1 การวัดโดยใชการทดสอบ เปนการวัดโดยมีแบบทดสอบ (Test) 

เปนเครื่องมือในการวัดแบงออกเปน 3 ชนิด คือ 

     ก) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) เปนขอสอบที่

มุงวัดคุณลักษณะทางดานความรูความคิดและความสามารถ หรือพุทธิพิสัย แบงเปน  

2 ชนิด คือ (1) แบบทดสอบที่ครูสรางเอง (Teacher - made Test)ซึ่งเปนแบบทดสอบที่ครู

สรางขึ้นเพื่อทดสอบความรูความสามารถ และทักษะของนักเรียนในชั้นเรียนสอบเสร็จแลว

ก็อาจทิ้งไปแลวสรางใหมในการสอบคราวหนาหรือปรับปรุงดังแปลงขอสอบเกามาใชใหม  

(2) แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) ซึ่งเปนแบบทดสอบที่สรางและผาน

กระบวนการพัฒนาจนมีคุณภาพไดมาตรฐานสวนใหญจะใชในการวัดผลสัมฤทธิ ์

แบบรวบยอด 

     ข) แบบทดสอบวัดความถนัดและเชาวปญญา (Aptitude and 

Intelligence Test) เปนขอสอบที่มุงวัดคุณลักษณะทางดานพุทธิพิสัยและทักษะพิสัยเปน

ขอสอบที่วัดความสามารถของนักเรียนวาจะเรียนไดมากนอยแคไหน หรือมีความถนัด

ในทางใด 

     ค) แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ (Personality Test) หรือวัดการ

ปรับตัว (Adjustment Test) บางตําราก็เรียกวา แบบทดสอบบุคลิกภาพและสถานภาพทาง

สังคม (Personal - social Test) แบบทดสอบชนิดนี้ใชเปนเครื่องมือในการวัดคุณลักษณะ
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ดานความรูสึกหรือจิตพิสัย เชน เจตคติ คานิยม ความเชือ่ ฯลฯ และวัดบุคลิกภาพของ

บุคคล เชน การปรับตัวในสังคม ฯลฯ 

   สวนรูปแบบ (format) ของขอสอบมี 3 รูปแบบ เชนกัน คือ (1) ขอสอบ

แบบปากเปลา (Oral Test) ซึ่งเปนการสอบแบบใชวาจาหรือคําพูดระหวางผูสอบและ 

ผูถกูสอบโดยตรง มักตองสอบเปนรายบุคคล (2) ขอสอบแบบขอเขียน (Written Test)  

ซึ่งแบงเปนแบบความเรยีงหรือที่เรียกวาอัตนัยและปรนัย ซึ่งผูสอบตองเขียนหรือทํา

เครื่องหมายในแบบทดสอบ (3) ขอสอบแบบภาคปฏิบัติ (Performance Test) ซึ่งเปน 

การสอบโดยใหผูสอบแสดงพฤติกรรมดวยการปฏิบัติจริง มักเนนในวิชาที่มีภาคปฏิบัติ 

เปนหลัก เชน ศิลปะ ดนตรี พละ เปนตน ขอสอบแบบนี้เหมาะใชวัดดานทักษะพิสัย   

แตผูสอนตองไมคํานึงแตดานผลปฏิบัติ (product) เทานั้น ควรเนนดานวิธีการปฏิบัติ 

(procedure) ดวย 

   4.3.2 การวัดไมใชการทดสอบเปนการวัดโดยวิธีเหลานี้คือ 

    ก) การสอบถาม (Questioning) เปนการใชรายการคําถามที่เตรียมไว

เปนชุดเพื่อถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลวสงไปใหผูตอบหรือนักเรียนอานและเขียนตอบ

สงกลับมา มักใชถามขอเท็จจริง (facts) และความคิดเห็นตางๆ (พุทธิพิสัยและจิตพิสัย)  

ครูอาจใชเครื่องมือซึ่งไดแกแบบสอบถามแบบปด (Closed form) คือ เปนแบบสอบถามที่

คําถามแตละขอมีตัวเลือกหรือคําตอบใหนักเรียนเลือกตอบ หรือใชแบบสอบถามเปด  

(Open - ended form) คือ เปนแบบสอบถามที่คําถามแตละขอเวนที่ใหผูตอบเขียนคําตอบ

ลงไปเอง มักใชกับการเรียนการสอนในระดับสูง 

    ข) การสัมภาษณ (Interview) เปนการพูดคุย สนทนา หรือซักถามกัน

ระหวางครูกับนักเรียนหนึ่งคนหรือมากกวาหนึ่งคนขึ้นไปอาจเปนการสัมภาษณแบบเปน

ทางการหรือไมเปนทางการก็ได และอาจมีการกําหนดคําถามตางๆ ไวลวงหนา หรือไมมี

การกําหนดคําถามที่แนนอนแตมีเพียงประเด็นคําถามตางๆ ไวลวงหนา หรือไมมี 

การกําหนดคําถามที่แนนอนแตมีเพียงประเด็นคําถามกวางๆ เพื่อใชเปนแนวทาง 

การสมัภาษณเทานั้นก็ได ในการสัมภาษณนั้น หากใชวัดคุณลักษณะทางดานจิตพิสัย เชน 

ความคิดเห็นหรือความรูสกึนึกคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะเรียกวา“การสัมภาษณ” แตหาก

คําถามที่ใชถามเปนการวัดคุณลักษณะทางดานความรูความคิด (พุทธิพิสัย) หรือตองการ

ทราบระดับการเรียนรูของนักเรียน จะเรียกวา“การสอบปากเปลา” (Oral Testing) 
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    ค) การสังเกต (Observation) เปนการใชประสาทสัมผัสทั้งหาศึกษา

พฤติกรรมตางๆ ของนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียน โดยที่ครูอาจมีสวนรวมในกิจกรรม

ของนักเรียน หรือไมไดเขาไปมีสวนรวมอยางเชนการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะที่

กําลังเลนเกมสตางๆ ก็ได และการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของครูนั้นอาจจะเฝาดู

พฤติกรรมตางๆ โดยที่ไมไดกําหนดจุดประสงคของการสังเกตไวลวงหนา ไมไดวางแผนวา

จะสังเกตอะไร แตจะจดบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตไดทั้งหมด หรือครูอาจจะเฝาดูอยางมี

การเตรียมการในสิ่งที่ตองการสังเกตุหรือจะเฝาดูไวลวงหนาแลวจดบันทึกเฉพาะขอมูลที่

ตองการศึกษาเทานั้น มักใชวัดคุณลักษณะทางดานจิตพิสัยและทักษะพิสัย 

    ง) การวัดผลงาน (Product Evaluation) บางทีเรียกวา “การตรวจ

ผลงาน” เปนการวัดพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนในดานรูปธรรมมากกวานามธรรม  

นักเรียนตองมีผลงานที่ใชวัด สวนผูประเมินหรือผูตรวจผลงานตองตั้งเกณฑในการวัดไว

ลวงหนา ซึ่งในแตละเกณฑอาจมีนํ้าหนักเทากันหรือไมเทากันก็ได เชน ถาผลงานนั้นๆ มุงที่

ความประฌีตสวยงาม เกณฑในขอนี้จะมคีาน้ําหนักสูงกวาเกณฑอื่นๆ เปนตน 

  4.4 ลักษณะที่ดีของการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

  ในการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน ครูผูสอนตองดําเนินให

ถูกตองตามหลักการ การวัดผลและประเมินผลการเรียนที่ดีนั้นมีลักษณะ ดังนี้ 

   4.4.1การวัดและประเมินผลตองยึดจุดประสงคเปนหลัก 

   4.4.2 การวัดผลการเรียนของนักเรียนบางดาน เชน ดานจิตพิสัย   

ดานทักษะพิสัย ไมควรใชเครื่องมอืเพียงอยางเดียว เชน ขอทดสอบ ควรใชวิธีการวัดผลวิธี

อื่นๆ ประกอบดวย เพื่อใหไดขอมูลเพียงพอสําหรับการประเมินผลการเรียน 

   4.4.3 การวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนควรดําเนินการ

บอยครั้ง อาจดําเนินการทั้งกอนเรียน ระหวางเรียน และภายหลงัการเรียน 

   4.4.4 เครื่องมือที่ใชวัดผลการเรียนของนักเรียนควรมีการปรับปรุงแกใข

เพื่อใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

   4.4.5 นักเรียนคนใดมีขอบกพรองหรือจุดออน ซึ่งทําใหไมผานเกณฑการ

ประเมิน ครูควรหาวิธีการแกไขขอบกพรองเหลานัน้ เชน การสอนซอมเสริม เปนตน 

   4.4.6 ครูตองนําผลที่ไดจากการวัดและประเมินผลการเรียนมาเปนขอมูล

ในการปรับปรุงการสอนของครูใหดีขึ้น 
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   4.4.7 ครูควรเตรียมหรือสรางเครื่องมือวัดผลแลวตั้งเกณฑไวลวงหนา

และใชเครื่องมือวัดผลอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับจุดประสงค 

   4.4.8 การวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนบางวิธีควรใชภาษา

หรือถอยคํา และเวลา ใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะและระดับชั้นของนักเรียน เชน  

การสัมภาษณหรือการสอบปากเปลาการใชขอทดสอบ เปนตน 

  4.5 ประโยชนของการวัดและประเมินผลการเรียน 

  การวัดและประเมินผลการเรียนของผูเรียนมีประโยชนอยางมากทั้งแก

ผูเรียนครูผูสอนผูบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของกับการศึกษาซึ่งสรุปได ดังนี้ 

   4.5.1 ประโยชนตอผูเรียนทําใหผูเรียนรูระดับความสามรถในแตละดาน

และภาพรวมของตน รูสิ่งที่บกพรองที่ควรแกไขหรือซอมเสริมเปนขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจในการเลือกวิชาเอก โปรแกรม หรอืวิชาตางๆ ตอไป รวมทั้งกระตุนใหตื่นตัว 

ในการเรียนยิ่งขึ้น 

   4.5.2 ประโยชนตอครูผูสอนทําใหรูพื้นฐานความรูความสามรถของ

ผูเรียนเปนขอมูลในการพิจารณาสอนซอมเสริมแกผูเรียน ชวยใหสามารถแกไขขอบกพรอง

ของผูเรยีนไดตรงจุดชวยในการจัดกลุมผูเรียนเพื่อทํากิจกรรมการเรียนการสอนอยาง

เหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหครูผูสอนทราบคุณภาพการสอนของตนและสามารถ

ปรับปรุงแกไขวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   4.5.3 ประโยชนตอครูแนะแนว ชวยใหรูจุดเดน ขอบกพรองหรอืปญหา

และรายละเอียดตางๆ ของผูเรียนอันเปนประโยชนตอการใหคําแนะนําปรึกษาชวยเหลือ 

ชวยในการสํารวจความถนัดและความสนใจของผูเรียนชวยในการแนะแนวทั้งดานการเรียน

และอาชีพ 

   4.5.4 ประโยชนตอผูบริหาร ชวยใหรูสถานภาพทางการศึกษาที่แทจริง

ของสถานศึกษา ชวยทําใหเห็นขอบกพรองตางๆ ในดานการเรียนการสอนที่ควรปรับปรุง  

ใชเปนขอมูลในการวางแผนการปฏิบัติงานในดานตางๆ ของสถานศึกษา ใชเปนขอมูลใน

การรายงานผลการเรียนแกผูปกครองและผูบริหารในระดับตางๆ รวมทั้งยังเปนขอมูลชวย

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลทั้งหลายในสถานศึกษา 
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  4.6 หลักการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรูและพัฒนาการดาน

ตางๆ ของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร นําผลไปปรับปรุง

พัฒนาการจัดการเรียนรูและใชเปนขอมูลสําหรับการตัดสินผลการเรียน สถานศึกษาตอง

ดําเนินการวัดและผลและประเมินผลการเรียนรูใหเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

มีกระบวนการจัดการที่เปนระบบ และกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพเพื่อใหผลการ

ประเมินถูกตองตามสภาพความรู ความสามารถที่แทจริงของผูเรียน ถูกตองตามหลักการ

วัดผลและประเมินผลการเรียนรู รวมทั้งสามารถรองรับการประเมินภายในและภายนอก

ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได สถานศึกษาจึงควรกําหนดหลักการสัดผลและ

ประเมินผลการเรียนรูไว ดังนี ้

   1. สถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนโดย

เปดโอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวม 

   2. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูตองสอดคลองและครอบคลุม

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดตามกลุมสาระการเรียนรูที่กําหนดในหลักสูตร จัดใหมีการ

ประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค ตลอดจนกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

   3. การประเมินผูเรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความ

ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไปใน

กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา 

   4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนตองดําเนินการดวยเทคนิควิธที่หลากหลาย เพื่อใหสามารถวัดผลและ

ประเมินผลผูเรียนไดอยางรอบดาน ทั้งดานความรู ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและ

เจตคติ เหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวัด ธรรมชาติวิชาและระดับชั้นของผูเรียนโดบตั้งอยูบน

พื้นฐานความเที่ยงตรง ยุติธรรม และเชื่อถือได 

   5. การประเมินผลการเรียน มีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนาผูเรียน 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน 
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   6. เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนรวมเกี่ยวของตรวจสอบผล 

การประเมินผลการเรียนรู 

   7. ใหมกีารเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษาและรูปแบบ

การศึกษาตางๆ 

   8. ใหสถานศึกษาจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาเพื่อเปนหลักฐาน 

การประเมินผลการเรียน รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียน

ของผูเรยีน 

  4.7 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2553ล หนา 23-27)  

ไดกําหนดยุทศาสตรการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ 

ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กตางชั้น ตางกลุมอายุที่มีความสามารถแตกตางกันมา

เรียนรูรวมกันเปนชั้นเดียว ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูแบบคละชั้นจึงตอง

สอดคลองสัมพันธกับชั้นเรียนที่นักเรียนเรียนในขณะนั้นและสอดคลองกับการประเมินผล

การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

   4.7.1 การวัดความรูพื้นฐานเพื่อจัดกลุมความสามารถในหองเรียน 

แบบคละชั้น 

   การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ครูผูสอนตองรูวานักเรียนแต

ละคนมีความรูพื้นฐานในแตละเรื่องขนาดไหน มีความสามารถดานใดบาง โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ ที่ครูตองจัดกลุมนักเรียนตามความสามารถ ดังนั้น 

ครูผูสอนจําเปนตองวัดความรู ความสามารถของนักเรียนรายคนกอนดําเนินการจัดการ

เรียนการสอน การวัดความรู ความสามารถของนักเรียนเพื่อจัดกลุม ควรวัดกอนเรียนเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่ง หรือกอนการเรียนรูแตละหนวยและครูสามารถกําหนดเกณฑในการจัดกลุมได

ตามความเหมาะสม เชน คะแนนเต็ม 20 คะแนน ใชเกณฑการจัดกลุมดังนี้ 

    ทําถูกตอง  14 ขอขึน้ไป อยูในกลุมเกง 

    ทําถูกตอง  7 - 13 ขอ  อยูในกลุมปานกลาง 

    ทําถูกตอง  6 ขอลงมา อยูในกลุมออน 

   เมื่อดําเนินการวัดความรูพื้นฐานของนักเรียนแลว ครูสามารถจัดกลุม

นักเรียนตามความสามารถเพื่อจัดการเรียนการสอนตามกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ตาม

ระดับความสามารถเกง กลางและออน หรืออาจจะใชชื่ออื่นเรียกแทน การพัฒนานักเรียน
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ตามศักยภาพครูผูสอนตองมีสื่อหรือแบบฝกที่สงเสริมพัฒนาการของนักเรียนตามระดับ

ความรู ความสามารถ ดังนั้น สื่อหรอืใบงาน แบบฝกที่ใชตองมีความแตกตางกัน หาก

ครูผูสอนจัดกลุมนักเรียนเปน 3 กลุม คือ กลุมเกง กลุมกลาง และกลุมออน สื่อหรือใบงาน

ที่ครูใช ควรสอดคลองกับระดับความสามารถของนักเรียนแตละกลุม 

   4.7.2 การประเมินผลระหวางเรียน 

    การประเมินผลระหวางเรียน เปนการดําเนินการในระดับชั้นเรียน 

จุดหมายสําคัญ เพื่อมุงหาคําตอบวานักเรียนมีพัฒนาการและความกาวหนาในการเรียนรู

เพียงใด นักเรียนคนใดตองไดรับการพัฒนาปรับปรุง แกไขดานใดบาง ดังนั้น ครูผูสอน 

จึงตองมีการวัดประเมินความรู ความกาวหนาของนักเรียน ตามแผนการจัดการเรียนรู  

ที่กําหนดเปนระยะ 

    สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ครูผูสอนตองจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

แบบคละชั้นและออกแบบการประเมินไวเปนแนวทางในการประเมินความรู ความสามารถ

ของนักเรียนหรือประเมินทักษะการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของนักเรียนได ครูตองปฏิบัติ

อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอและครูสามารถใชเทคนิคการประเมินอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ  

การซักถาม การสัมภาษณ การสังเกต การตรวจการบาน ตรวจผลงาน ตรวจแฟมสะสม

งาน การทดสอบ เปนตน ทั้งนี้ วิธีการประเมินอาจใหนักเรียนประเมินตนเอง ครูเปน 

ผูประเมิน เพื่อนนักเรียนประเมิน หรือผูปกครองประเมินก็ได 

   4.7.3 การวัดผลและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน 

    การวัดผลและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน เปนการดําเนินการ

ในระดับโรงเรียนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดไว เพื่อ

ตัดสินผลการเรียนเปนรายป / รายภาค การประเมินผลตามกลุมสาระการเรียนรู การอาน 

คิดวิเคราะหและเขียน การประเมินลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

ผลจากการวัดผลและประเมินผลนี้ โรงเรียนสามารถนําไปใชเปนฐานในการพัฒนาการ

เรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียนใหไดตามมาตรฐานการเรียนรู รวมทั้งนําผลการวัด

ประเมินไปพิจารณา ตัดสินการเลื่อนช้ัน กรณีที่นักเรียนไมผานการเรียนตามมาตรฐาน 

การเรียนรู ตัวชี้วัดโรงเรียนตองจัดใหมีการสอนซอมเสริมและจัดใหมีการประเมินผลการ

เรียนรูดวย การวัดผลและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนในการสอนแบบคละชั้น  

จึงใชแนวทางของการวัดวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 
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คําชี้แจง : 1. แบบทดสอบฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อประเมินความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู  

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กของผูเขาอบรม 

     2. แบบทดสอบม ีจํานวน 30 ขอ เปนแบบเลือกตอบ 4 คําตอบ เวลา 45 นาที 

     3. ใหเลือกขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียวโดยทําเครื่องหมาย X ลงใน

กระดาษคําตอบ 

********************************************************************** 

1. ขอใดคือลักษณะสําคัญของการจัดชั้นเรียนแบบคละชั้น 

 ก.การจัดการเรียนรูสนองความตองการของนักเรียนเปนรายบุคคลหรือ 

รายกลุมยอย 

 ข. การจัดการเรียนรูแบบคละชัน้สงเสริมคุณสมบัติสําคัญของเด็ก 

 ค. การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับระดับความสามารถของนักเรียน 

 ง. นักเรียนไดเลือกและทดลองใชวิธีการเรียนรูที่เขาเลือก 

2. ขอใดไมใชความแตกตางในการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้และการจัดการเรียนรู 

แบบรวมชั้น 

 ก. การจัดตารางสอน/แผนการเรียนรู 

 ข. สื่อการเรียนการสอน 

 ค. การจัดพื้นที่ในหองเรียน 

 ง. กิจกรรมการเรียนรู 

3. ขอใดไมใชหลักการของการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

 ก.จัดการเรียนรูที่หลากหลาย 

 ข. เสริมสรางปฏิสัมพันธในการเรียนรูรวมกัน 

 ค. จัดกลุมเด็กที่มีพัฒนาการและระดับความสามารถในการเรียนรูที่ใกลเคียงกันไว

ดวยกัน 

 ง. จัดประสบการณใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองและเรียนรูจากผูอื่น 

 

 

แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจดัการเรียนรูแบบคละชั้น 

ในโรงเรียนขนาดเล็กกอนและหลังการฝกอบรม 
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4. ขอใดกลาวไมถูกตองที่สุดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

 ก. กิจกรรมเรียนรูกับครูเปนกลุมยอยเปนกิจกรรมสําคัญที่เอื้อใหเด็กไดพัฒนา

ศักยภาพสูงสุด 

 ข. การจัดกลุมนักเรียนควรคํานึงถึงอายุ ระดับความสามารถ สัมพันธภาพ เพศ 

และเชื้อชาติ 

 ค. นักเรียนทุกคนควรมโีอกาสไดเรียนรูผานกิจกรรมหลักๆ ในหองเรียนคละชั้น 

 ง. ครูจัดกลุมนักเรียนตามใหอายุและศักยภาพเทากัน 

5. ขอใดเปนการจัดสภาพหองเรียนที่เอื้อตอการเรยีนรูแบบคละชั้น 

 ก. มีมุมสําหรับทํางานเดี่ยว / และจับคูทํางาน 

 ข. มีบริเวณสําหรับสอนรวมชั้นทั้งชั้น / และสอนกลุมยอย 

 ค. มีศูนยทดสอบ / ศูนยโสตทัศนศึกษา / ปายนิเทศที่แสดงผลงาน 

 ง. ถูกทุกขอ 

6. ขอใดไมใช แนวทางการเสริมสรางวินัยและขอตกลงของหองเรียนแบบคละชั้น 

 ก. จัดทําระเบียบขอตกลงโดยนักเรียน 

 ข. การรักษาความสงบในหองเรียน 

 ค. การชื่นชมแนวคิดของเพื่อน 

 ง. การจัดนิทรรศการในหองเรียน 

7. ขอใดการจัดชั้นเรียนแบบคละชั้นที่เหมาะสมที่สุด 

 ก. ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

 ข. ชัน้ประถมศึกษาปที่ 2 และ ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

 ค. ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 ง. ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

8. ขอใดเปนจํานวนนักเรียนในหองเรียนคละชั้นที่เหมาะสม 

 ก. 20 คน / หอง 

 ข. 23 คน / หอง 

 ค. 25 คน / หอง 

 ง. 30 คน / หอง 
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9. ลักษณะสําคัญของการจัดชั้นเรียนแบบคละชั้นคืออะไร 

 ก. การนํานักเรียนตางชั้นมาเรียนรวมกันโดยครูแบงเวลาสอนทีละชั้น 

 ข. ครูมอบหมายงานจากหนังสือแบบฝกหัดใหนักเรียนรายชั้น 

 ค. ครูจัดชั้นเรียนและเสริมสรางวนิัยใหนักเรียนรับผิดชอบการเรียนรูดวยตนเอง 

 ง. การสอนเปนทีมของครูผูสอนในหองเรียนเดียวกัน 

10. ขอใดเปนขอควรคํานึงในการจัดครูเขาสอนในหองเรียนคละชั้น 

 ก. ภูมิหลังของครู 

 ข. เจตคติของครู 

 ค. ความรู ทักษะของครู 

 ง. ความรู ทักษะและเจตคติของครู 

11. ขอใดเปนเทคนิคในการจัดชั้นเรียนแบบคละชัน้ 

 ก. จัดกลุมรวมชั้น 

 ข. จัดกลุมยอยคละชัน้ 

 ค. จัดกลุมรายชั้นป 

 ง. จับกลุมรวมชั้น กลุมยอย จับคู ทํางานเดี่ยว 

12. ครูที่สอนแบบคละชั้นควรมีทัศนคติอยางไร 

 ก. เชื่อวาผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองและเรียนรูรวมกันได 

 ข. การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นชวยแกปญหาการสอนของครู 

 ค. ครูมีทักษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 ง. ครูมีทักษะในการจัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรู 

13. คํากลาวในขอใดที่เหมาะสมกับหองเรียนคละชั้น 

 ก. กิจกรรมจับคู ควรจับคูหญิงกับชาย 

 ข. กิจกรรมการทํางานรายบุคคลเปนกิจกรรมที่สําคัญที่สุดฝกใหเด็กมีความ

รับผิดชอบ 

 ค. กิจกรรมการเรียนรูกับครูเปนกลุมยอยเปนกิจกรรมที่ครูไมควรใชเวลาสอน 

นานเกินไป 

 ง. กิจกรรมการสอนรวมชั้นเปนกิจกรรมที่ครูผูสอนควรใหเวลาใหมากกวา 

กิจกรรมอื่น 
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14. ขอใดคือหลักการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นที่สงเสริมศักยภาพของนักเรียน 

 ก. การจัดการเรียนรูที่นักเรียนเรียนรูจากครู เพื่อนและคนควาดวยตนเอง 

 ข. การจัดการเรียนรูโดยจัดกลุมนักเรียนที่มีพัฒนาการความสามารถใกลเคียงกัน

ไวดวยกัน 

 ค. การจัดการเรียนรูที่นักเรียนเรียนรูจากใบงาน ใบความรูและสื่อ ICT 

 ง. การจัดการเรียนรูแบบรวมชั้นและแบงกลุมยอย 

15. สื่อใดที่ทําใหนักเรียนเกิดความภูมิใจ 

 ก. ศูนยทดสอบ 

 ข. การกําหนดขอตกลงรวมกัน 

 ค. ปายนิทรรศการผลงานนักเรียน 

 ง. หนังสือสงเสริมการอานตามระดับความสามารถ 

16. ขอใดไมใชคุณลักษณะสําคัญของนักเรียนที่เอื้อใหการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 ก. ครอบครัวเอาใจใส 

 ข. ความสามารถในการควบคุมตนเอง 

 ค. ความรับผิดชอบตอสังคม 

 ง. ความสามารถในการสรางปฏิสัมพันธ 

17. ขั้นตอนการสอนใดในหองเรียนแบบคละชั้น ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมรวมชั้น 

 ก. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

 ข. ขั้นสอน 

 ค. ขั้นสรุป 

 ง. ถูกทั้ง ก. และ ค. 

18. หากตองการพัฒนาทักษะเฉพาะดานใหกับนักเรียน ควรจัดกิจกรรมใดจึงจะเหมาะสม

ที่สุด 

 ก. กิจกรรมรวมชั้น 

 ข. กิจกรรมกลุมยอย 

 ค. กิจกรรมเดี่ยว 

 ง. กิจกรรมจับคู 
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19. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับบทบาทของครูในการสอนหองเรียนคละชั้น 

 ก. ครูตองหมุนเวียนดูแลเด็กทีละกลุม 

 ข. ครูทําหนาอํานวยความสะดวก ใหนักเรียนสอนกันเอง 

 ค. ครูดูแลเด็กที่เรียนชาเปนรายบุคคล สวนเด็กกลุมอื่นจะทํางานกลุมหรือ 

งานเดี่ยว 

 ง. ครูใหงานกลุมตามความสามารถของเด็กแตละกลุม 

20. ในการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นสิ่งใดที่ครูควรคํานึงถึงในการจัดกลุมนักเรียน 

 ก. เพศเดียวกัน 

 ข. ระดับชั้นเดียวกัน 

 ค. นักเรียนเปนญาติหรือพี่นองกัน 

 ง. พัฒนาการหรือระดับความสามารถของเด็ก 

21. ขอใดเปนวัตถุประสงคสําคัญในการจัดทําแผนการเรียนรูแบบคละชั้น  

 ก. เพื่อใหครูมีนวัตกรรมการเรียนรู 

 ข. เพื่อเปนแนวทางใหครูสามารถจัดทําแผนการเรียนรูได 

 ค. เพื่อลดภาระของครูในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

 ง. เพื่อเปนแนวทางใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูไดสอดคลองกับหลักการสอน 

แบบคละชั้น 

22. แผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 

1 มีกี่ชั่วโมง 

 ก. 280  

 ข. 240  

 ค. 200  

 ง. 180 

23. ขอใดเปนสิ่งที่ครูผูสอนคละชัน้ควรทํามากที่สุดกอนการนําแผนการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้นไปใช 

 ก. การจัดทําโครงสรางรายวิชา 

 ข. การจัดทํากําหนดการสอนรายสัปดาห 

 ค. การผลิตสื่อ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน 

 ง. การจัดทําเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
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24. โครงสรางเวลาเรียนในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น ยึดตามขอใด 

 ก. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

 ข. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 ค. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กับหลักสูตร

สถานศึกษา 

 ง. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

25. ขอใดคือลักษณะของ “หองเรียนคละชั้น” ที่บงบอกวาไดนําแผนการจัดการเรียนรูแบบ

คละชั้นไปใช 

 ก. ครูจัดกิจกรรมหลากหลาย มีการประเมินนักเรียนรายคน / กลุม จดันักเรียน

เปนกลุม 

 ข. ครูมีกําหนดการสอนรายสัปดาห มีการประเมินนักเรียนรายคน / กลุม  

จัดนักเรียนเปนกลุม 

 ค. ครูจัดมุมประสบการณครบทุกมุม มีการประเมินนักเรียนรายคน / กลุม  

จัดนักเรียนเปนกลุม 

 ง. ครูจัดกิจกรรมหมุนฐานการเรียนรู มีการประเมินนักเรียนรายคน / กลุม  

จัดนักเรียนเปนกลุม 

26. ขอใดเปนสิ่งที่ควรคํานึงมากที่สุดในการวัดผลการเรียนรูในหองเรียนคละชั้น  

 ก. ความรู ความสามารถของนักเรียน 

 ข. ชวงอายุของนักเรียน 

 ค. ความสอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษา 

 ง. ความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

27. ขอความใดที่กลาวถูกตองที่สุดเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู “หนวยบูรณาการ”  

ในหองเรียนคละชั้น 

 ก. วัดและประเมินผลเฉพาะตัวชี้วัดที่เปนสาระหลัก 

 ข. ในการสอนแตละครั้ง วัดและประเมินผลการเรียนรูทีละตัวชีว้ัด 

 ค. ตองวัดและประเมินการเรียนรูใหครอบคลุมทุกตัวชี้วัดในหนวยนั้นๆ 

 ง. สอนจนขบหนวยบูรณาการแลวจึงดําเนินการวัดและประเมินผลรวมให

ครอบคลุมตัวชี้วัด 
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28. การวัดและประเมินผลการเรียนรูระหวางเรียนในหองเรียนคละชั้น วธิีการใดเหมาะสม

ที่สุด 

 ก. การสังเกต การตรวจการบาน การทดสอบ 

 ข. การสังเกต การตรวจผลงาน การทดสอบ 

 ค. การสังเกต การประเมินตนเอง การทดสอบ 

 ง. การสังเกต การใหเพื่อนประเมิน การทดสอบ 

29. วิธีการประเมินนักเรียนในขอใดเหมาะสมที่สุดเพื่อนํามาจัดกลุมดานความรู

ความสามารถ 

 ก. การสังเกต 

 ข. การทดสอบ 

 ค. การตรวจผลงาน 

 ง. การสัมภาษณ 

30. เปาหมายสําคัญของการจัดกลุมนักเรียนในหองเรียนคละชั้น คือขอใด 

 ก. จัดกลุมเพื่อใหนักเรียนชวยเหลือกัน 

 ข. จัดกลุมเพื่อเพิ่มศักยภาพตามความสามารถที่แทจริงของนักเรียน 

 ค. จัดกลุมเพื่อเอื้อใหครูสามารถจัดกิจกรรมไดครอบคลุมตามหลักการสอน 

คละชั้น 

 ง. จัดกลุมเพื่อใหนักเรียนมีโอกาสไดใชสื่อ อุปกรณการเรียนรูอยางทั่วถึง 
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1. ก 16. ก 

2. ข 17. ง 

3. ก 18. ค 

4. ง 19. ข 

5. ง 20. ง 

6. ค 21. ง 

7. ง 22. ข 

8. ก 23. ก 

9. ค 24. ข 

10. ง 25. ข 

11. ง 26. ง 

12. ก 27. ค 

13. ข 28. ข 

14. ข 29. ข 

15. ค 30. ก 

 

 

 

 

 
 

 

 

เฉลย 

แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจดัการเรียนรูแบบคละชั้น 

ในโรงเรียนขนาดเล็กกอนและหลังการฝกอบรม 
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ชื่อ-สกุล ผูรับการประเมิน................................................................................................ 

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองผลการประเมินที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  

เกณฑการประเมินแบงเปน 3 ระดับ ดังนี้   

 ระดับ 3 หมายถึง มาก     (ผลการประเมิน  มาก เทากับ 3 คะแนน) 

 ระดับ 2 หมายถึง พอใช     (ผลการประเมิน  พอใช เทากับ 2 คะแนน) 

 ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุง  (ผลการประเมิน  ปรับปรุง เทากับ 1 คะแนน) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 

1. ดานการจดัการชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชัน้    

 1.1 จัดชัน้เรียนแบบคละชั้นที่สอดคลองกับการบริหาร 

จัดการชั้นเรียนแบบคละช้ันได 

   

 1.2 จัดหองเรียนตอบสนองตอการเรียนแบบคละช้ันและสามารถ

ดัดแปลงพื้นที่การใชประโยชนในหองเรียนไดงาย 

   

 1.3 มีวัสดุอุปกรณและครุภัณฑที่จําเปนตอการจัดกิจกรรม 

การเรยีนรูและสามารถใชไดสะดวก 

   

 1.4 จัดหองเรยีนใหมีปายนิเทศ มุมวิชาการ มุมสื่อการเรยีนรูที่

สนับสนุนใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 

   

 1.5 หองเรียนมพีื้นท่ีกวางขวางเหมาะสําหรับกิจกรรมรวมชั้นและ

กิจกรรมกลุมยอยท่ีแยกปฏบิัต ิ

   

 1.6 จัดแบงพื้นที่สําหรับกิจกรรมการเรียนรวมชั้นและพื้นท่ีสําหรับ

กิจกรรมกลุมยอยอยางเหมาะสมและชัดเจน 

   

 1.7 จัดแบงพืน้ที่หองเรียนคํานึงถึงความสะดวกในการเคลื่อนไหว

และการทํากิจกรรมของนักเรยีน 

   

2. ดานการบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชัน้    

 2.1 ออกแบบกิจกรรมท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 

และสอดคลองกับพัฒนาการของนักเรียนในระดับชัน้ที่เรียน 

คละชั้น 

   

 

 

แบบประเมินทักษะดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

ในโรงเรียนขนาดเล็กของครูที่เขารับการฝกอบรม  
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 

 2.2 วิเคราะหสาระการเรยีนรูของทุกระดับชั้นและจัดเรียงลําดับ

ความยากงายตามระดับชั้น 

   

 2.3 เลือกเนือ้หาเดียวกันของทุกระดับชั้นมาจัดกิจกรรมพรอมกัน

โดยมีระดับความยากตางกัน 

   

 2.4 ศึกษาวิเคราะหนักเรียนรายบุคคลในดานความสามารถ 

ในการเรียนรู ความสนใจ ความถนัดและขอบกพรอง 

   

 2.5 จัดเตรยีมคละกลุม / จับคูนกัเรียนในลักษณะตางๆ  

ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรยีนแตละครั้ง 

   

 2.6 จัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ กําหนดการสอนที ่

ระบุตัวช้ีวัดและชิ้นงานที่แสดงถึงความสามารถของนกัเรียนแตละ

ระดับช้ัน 

   

 2.7 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่สอดคลองกับ

มาตรฐาน ตัวชีว้ัดตามหลักสูตรและสภาพแวดลอมในทองถิ่น 

   

 2.8 กําหนดจุดประสงคการเรียนรูแตละครั้งสอดคลองกับเน้ือหา

และเวลาเรียนตามระดับชั้นที่ทําการสอน 

   

3. ดานการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบคละช้ัน    

 3.1 กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับวัตถุประสงค

การเรยีนรู พฤติกรรม และกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู

ตามระดับช้ัน 

   

 3.2 ใชเทคนิคการวัดและประเมนิผลอยางหลากหลายเชน 

ประเมินจากสภาพจริง ประเมินจากการปฏิบัติประเมินจากแฟม

สะสมผลงาน 

   

 3.3 วัดและประเมินผลครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

   

 3.4 วัดและประเมินผลการเรียนครบถวนตามท่ีหลักสูตรกําหนด

ดวยวธิีการท่ีเหมาะสมตามระดับชั้น 

   

 3.5 เปดโอกาสใหนกัเรียน เพื่อน มีสวนรวมในการประเมิน 

ผลการเรียนดวยการกําหนดเกณฑในการประเมินรวมกัน 

   

คะแนนรวมแตละระดับ    

คะแนนรวมท้ังหมด  
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  

 

 

ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน 

           (............................................................) 

     วันที่ .............เดือน........................ พ.ศ............ 
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ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน 

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริง 

 1.1 เพศ    ชาย   หญิง 

 1.2 อาย ุ    20 – 29 ป  30 – 39 ป   40 – 49 ป 

       50 – 60 ป  

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางตรงกับระดับความพึงพอใจที่มีตอ

หลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งกําหนดคะแนนความพึงพอใจ

เปน 5 ระดับ ดังนี้  

   ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 

   ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

   ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  

   ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 

   ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

รายการ / ประเด็น 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ดานเนื้อหาของหลักสูตร      

   1.1 เนื้อหาของหลักสูตรมคีวามนาสนใจ      

   1.2 เนื้อหาของหลักสูตรชวยใหผูเขารับการอบรมมีความรู

ความเขาใจวิธีการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

     

   1.3. เนื้อหามีความเหมาะสมกับผูเขาอบรม      

   1.4 เนื้อหาแตละหนวยการเรยีนรูมีความชัดเจน      

   1.5 การจัดลําดับของหนวยการเรยีนรูมีความตอเนื่องและ

เชื่อมโยงกัน 

     

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจของครทูีเ่ขารับการฝกอบรม 

ที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

2. ดานความรูความเขาใจ      

   2.1 ความรู ความเขาใจในเร่ืองนี้ กอน การอบรม      

   2.2 ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม      

3. ดานการนําความรูไปใช      

   3.1 สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการจัดการเรยีนการสอนได      

3.2 สามารถนําความรูท่ีไดรับไปถายทอดและเผยแพรได      

4. ดานกระบวนการเรียนรู      

   4.1 กิจกรรมการเรียนรูมคีวามหลากหลาย      

   4.2 กิจกรรมการเรียนรูนาสนใจสามารถปฏิบัติไดจริง      

   4.3 กิจกรรมการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรูสามารถปฏบิัติ

ไดเสร็จทันตามเวลาท่ีกําหนด 

     

   4.4 กิจกรรมการเรียนรูชวยสงเสริมทักษะการจัดการเรียนรู 

แบบคละช้ัน 

     

5. ดานสื่อประกอบการฝกอบรม      

   5.1 สื่อการเรียนรูมคีวามเหมาะหลากหลาย ทันสมัย สอดคลอง

กับเนื้อหาและกิจกรรมการเรยีนรู 

     

   5.2 สื่อประกอบการฝกอบรมชวยใหผูเขาอบรมเขาใจและ

สามารถปฏิบัติตามกิจกรรมได 

     

6. ดานการวัดและประเมินผล      

   6.1 มคีวามพึงพอใจกับวิธีการวัดและประเมินผล      

   6.2 วิธีการวัดและประเมินผลมีความหลากหลายสอดคลองตาม

วัตถุประสงค 

     

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ฌ 

คูมือการใชหลักสูตรการฝกอบรมคร ู

ดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 
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คําชี้แจงการใชคูมือหลักสูตรฝกอบรม 

 คูมือหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียน 

ขนาดเล็ก เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการการฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

  1. เพื่อพัฒนาครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

วิธีการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ 

  2. เพื่อใหครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็กนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการ

จัดการเรียนรูแบบคละชั้นไปจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหาของหลักสูตร 

 เนื้อหาในหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียน

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผูวิจัยได

กําหนดขอบเขตของเนื้อหา เปนหนวยการเรียนรู 4 ใชเวลาในการฝกอบรม 3 วัน ดังนี้ 

  หนวยการเรียนรูที่ 1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

   1. กิจกรรมที่ 1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู อภิปราย เรื่องการจัดการเรียนรู

แบบคละชั้น 

   2. ใบความรูที่ 1.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

   3. ใบงานที่ 1.1 สรุปความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้น 

  หนวยการเรียนรูที ่2 การจัดการชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชั้น 

   1. ใบความรูที่ 2.1 การจัดการชั้นเรียนแบบคละชัน้ 

   2. ใบงานที่ 2.1 การจัดการชั้นเรียนแบบคละชั้น  

   3. กิจกรรมที่ 2.1 นําเสนอ อภิปราย การจัดการชั้นเรียนแบบคละชั้น 

   4. ใบความรูที่ 2.2 การจัดการหองเรียนแบบคละชั้น 

   5. ใบงานที่ 2.2 การออกแบบผังหองเรยีนแบบคละชั้น 

   6. กิจกรรมที่ 2.2 นําเสนอ อภิปราย การออกแบบผังหองเรียน 

แบบคละชั้น 

 



387 

  หนวยการเรียนรูที ่3 การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

   1. กิจกรรม 3.1 แบงกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู สภาพปญหา บริบท 

การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

   2. ใบความรูที่ 3.1 แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

   3. ใบงานที่ 3.1 ฝกปฏิบัติการจัดทําแผนและกําหนดการสอน 

แบบคละชั้นรายสัปดาห 

  หนวยการเรียนรูที ่4 การวัดผลและประเมนิผลการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

   1. กิจกรรมที่ 4.1 แบงกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู สภาพปญหา บริบทการวัด

และประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

   2. ใบความรูที่ 4.1 แนวทางการวัดและประเมินการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้น 

   3. ใบงานที่ 4.1 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

   4. กิจกรรมที่ 4.2 นําเสนอ อภิปราย การวัดผลและประเมินผลการจัด 

การเรียนรูแบบคละชั้น 

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

 ผูเขาอบรมตามหลักสูตรฝกอบรม มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  1. ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

คุณสมบัติของวิทยากรดําเนนิการฝกอบรม 

 วิทยากรที่รวมในการดําเนินการฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมนี้จะตองมี

คุณสมบัติที่เหมาะสมโดยสรุป ดังนี้ 

  1. เปนผูมีความเชี่ยวชาญดานการสรางหลักสูตรหรือการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

  2. เปนครูที่มีประสบการณ ความรู ความชํานาญในการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

  3. เปนผูทําหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูในโรงเรียนขนาด

เล็ก ไดแก ศึกษานิเทศกหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็ก 
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กระบวนการฝกอบรม 

 ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการฝกอบรมในหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัด 

การเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ไดกําหนดกิจกรรมฝกอบรมเปนลักษณะแบบบูรณาการ

กิจกรรมตางๆ ไว ตั้งแตหนวยการเรียนรูที่ 1 – 4 โดยจัดทําเปนกระบวนการเรียนรู

ประกอบดวยกิจกรรมยอยๆ ใหสอดคลองกัน สรุปได ดังนี้ 

  1. ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตรหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

   1.1 หนวยการเรียนรูที่ 1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้น 

    1.1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

    1.1.2 ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

    1.1.3 ทําไมควรจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

    1.1.4 แนวคิดหลักการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น 

    1.1.5 ความแตกตางในการจัดการเรียนเรียนรูแบบคละชั้นและ 

การจัดการเรียนรูแบบรวมชั้น 

    1.1.6 ประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

   1.2 หนวยการเรียนรูที่ 2 การจัดการชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชั้น 

    1.2.1 การจัดมุมกิจกรรม 

    1.2.2 มุมกิจกรรมเฉพาะ 

    1.2.3 การปรับวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับความแตกตางของ

นักเรียน 

    1.2.4 การจัดที่นั่งแบบยืดหยุน  

    1.2.5 การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 

    1.2.6 การจัดตารางเรียนแบบคละชั้น 

    1.2.7 การจัดกลุมผูเรยีนในหองเรียนแบบคละชั้น 

   1.3 หนวยการเรียนรูที่ 3 การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ 

    1.3.1 องคประกอบการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบคละชั้น 

    1.3.2 แนวดําเนินการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 
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    1.3.3 กิจกรรมการสอนในหองเรียนคละชั้น 

    1.3.4 บทบาทสําคัญของครูในการออกแบบกิจกรรม 

   1.4 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ 

    1.4.1 การวัดความรูพื้นฐานเพื่อจัดกลุมความสามารถในหองเรียน

คละชั้น 

  2. การฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

   2.1 การฟงบรรยายจากวิทยากรที่มีความรูความชํานาญในเนื้อหาตาม

หลักสูตรการฝกอบรมและการจัดกิจกรรมใหไดฝกปฏิบัติจริง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

การวิพากษวิจารณผลการปฏิบัติงาน 

   2.2 การลงมือปฏิบัติ ตามกิจกรรมที่กําหนดไวในเนื้อหาการฝกอบรม 

ซึ่งมีทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุม โดยมีวิทยากรคอยชี้แนะ การวิเคราะหจุดเดนจุด

ดอย จากผลการปฏิบัติงานจริงกอใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรง 

   2.3 การเรียนรูจากตัวอยางโดยเริ่มจากการดูตัวอยางที่ดีและตัวอยางที่

ตองปรับปรุง ฝกปฏิบัติจากเอกสารประกอบการฝกอบรมโดยมีวิทยากรเปนผูใหความรู

และใหการชี้แนะใชเทคนิคกระตุนและเสริมแรงสามารถทําใหผูรับการฝกอบรมเกิดการ

เรียนรูและพัฒนาตนเองได 

   2.4 การเรียนรูจากการอภิปราย โดยวิทยากรและผูเขารับการอบรม

รวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยวิทยากรชวยชี้แนะประเด็นมุมมองในการปรับปรุงพัฒนาทํา

ใหผูเขารับการอบรมเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองได 

   2.5 การระดมสมอง เปนการประชุมกลุมยอย 4 - 5 คน ทุกคนในกลุม

ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ อยางเสรีในกลุมยอมรับและแสดงความคิดเห็น 

ซึ่งกันและกันทําใหผูรับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูและสามารถที่จะพัฒนาและสามารถที่

จะพัฒนาตนเองได 

  สรุปไดวาการอบรมในครั้งนี้ประกอบดวยเนื้อหา 4 หนวยการเรียนรู  

1) ความรูพืน้ฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 2) การจัดการชั้นเรียนในหองเรียน

แบบคละชั้น 3) การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 4) การวัดผลและประเมินผล 

การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น และใชกระบวนการฝกอบรมที่สรางความรูความเขาใจและ

ทักษะวิธีการจัดการเรยีนรูแบบคละชัน้ในโรงเรียนขนาดเล็ก ไดแก การฟงบรรยาย  
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การลงมือปฏิบัติ การเรียนรูจากตัวอยาง การเรียนรูจากการอภิปราย การระดมสมองและ

แบบฝกกิจกรรมรายบุคคลและรายกลุม โดยกําหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร วัตถุประสงคและเนื้อหาการเรียนรูของแตละหนวยการเรียนรู 

หลักการฝกอบรม 

 การฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก  

ใชหลกัการฝกอบรมที่สอดคลองกับแนวคิดของสมคิด บางโม (2551, หนา 19-21) และ  

ชูชัย สมิทธิไกรม (2554, หนา 29-34) ดังนี้ 

  1. ทดสอบกอนการฝกอบรม 

  2. ผูเขาอบรมแลกเปลี่ยนบริบทและประเด็นปญหาการจัดการเรียนรู 

แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กของตนเอง 

  3. ผูเขาอบรมฟงการบรรยายและศึกษาใบความรูปฏิบัติตามคําแนะนําของ

วิทยากร 

  4. ผูเขาอบรมปฏิบัติงานตามแบบฝกกิจกรรม 

  5. ผูเขาอบรมนําเสนอผลงานที่ไดจากการฝกปฏิบัติในแบบฝกกิจกรรม 

แตละกิจกรรมเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมยอย (สุมตัวอยางใบงานละ 5 - 6 คน  

คนละ 5 นาที) 

  6. วิทยากรตรวจสอบการปฏิบัติงานในแบบฝกกิจกรรมและแกไข แนะนําให

เปนรายบุคคลหรือรายกลุม 

  7. ผูเขาอบรมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดหรือซักถามในประเด็นที่สงสัย 

  8. วิทยากรสรุปสิ่งที่ไดจากแบบฝกกิจกรรมใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ 

(หนวยละ 10 – 20 นาที) 

  9. ทดสอบหลังฝกอบรม 
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กิจกรรมการฝกอบรม 

 ผูเขาอบรมไดมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม โดยลงมือกระทําดวยตนเอง

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับสมาชกิในกลุมใหญและกลุมยอยลงมือทํากิจกรรมตางๆ  

รวมเรียนรูซึ่งกันและกัน โดยมีขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

  1. การแบงกลุมยอยควรมีสมาชิก 5-6 คน 

  2. การจัดกิจกรรมแตละหนวยควรดําเนินการดังนี้ 

   2.1 ชี้แจงวัตถุประสงคของกิจกรรม 

   2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางวิทยากรและผูเขารับการอบรม 

   2.3 วิทยากรบรรยายใหความรูแกผูเขาอบรมตามเอกสารประกอบ 

การบรรยาย 

   2.4 ผูเขาอบรมปฏิบัติกิจกรรมแตละกิจกรรมตามคําแนะนําของวิทยากร

และทําใบงานตามที่กําหนด 

   2.5 เมื่อจบการทํากิจกรรมแตละกิจกรรม วิทยากรและผูเขาอบรม

แลกเปลี่ยนแนวคิดหรือประเมินความรูที่ไดจากการจัดกิจกรรมนั้น วิทยากรสรุปให

คําแนะนํา ขอเสนอแนะแกผูเขาอบรม 
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แผนการฝกอบรม 

ตาราง 1 แผนการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นใน   

           โรงเรียนขนาดเล็ก 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม / เนื้อหา 
รูปแบบ

กิจกรรม 

1 ภาคเชา 

 

 

 

 

 

 

ภาคบาย 

รายงานตัวทดสอบความรูกอนการฝกอบรม 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนแบบคละชั้น 

- กิจกรรมท่ี 1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู อภิปราย  

เรื่องการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

- ใบความรูที่ 1.1 เรื่องความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัด 

การเรยีนรูแบบคละช้ัน  

- ใบงานที่ 1.1 สรุปความรูหลักการจัดการเรยีนรู 

แบบคละช้ัน 

การจัดชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชั้น 

- ใบความรูท่ี 2.1เร่ือง การจัดการชั้นเรียนแบบคละชัน้ 

- ใบงานที่ 2.1เร่ือง การจัดการชั้นเรียนแบบคละช้ัน 

- กิจกรรมท่ี 2.1 นําเสนอ อภปิราย ใบงานท่ี 2.1  

- ใบความรูท่ี 2.2 เรื่อง การจัดการหองเรียนแบบคละชั้น 

- ใบงานที่ 2.2 การออกแบบผังหองเรยีนแบบคละชั้น 

- กิจกรรมท่ี 2.1 นําเสนอ อภปิราย ใบงานท่ี 2.2 

ทดสอบ 

 

ปฏิบัติ 

 

บรรยาย 

 

บรรยาย 

 

บรรยาย 

ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ 

บรรยาย 

ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ 

2 ภาคเชา 

 

 

 

 

 

ภาคบาย 

การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

ทบทวนสรุปความรู 

- กิจกรรมที่ 3.1แลกเปลี่ยนเรียนรู สภาพปญหาบริบท

การบรหิารจัดการเรยีนรูแบบคละชั้น 

- ใบความรูท่ี 3.1 แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

แบบคละช้ัน 

การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

- ใบงานที่ 3.1 ฝกปฏิบัตกิารจัดทาํแผนการจัดการเรียนรู

และกําหนดการสอนแบบคละชั้นรายสัปดาห 

- กิจกรรมที่ 3.2 นําเสนอ อภิปราย ใบงานที่ 3.1 

 

 

ปฏิบัติ 

 

บรรยาย 

 

 

ปฏิบัติ 

 

ปฏิบัติ 
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วันที ่ เวลา กิจกรรม / เนื้อหา 
รูปแบบ

กิจกรรม 

3 ภาคเชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคบาย 

การวัดและประเมินการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

ทบทวนสรุปความรู 

- กิจกรรมท่ี 4.1แบงกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู สภาพปญหา 

บรบิทการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู 

แบบคละช้ัน 

- ใบความรูท่ี 4.1 เรื่อง แนวทางการวัดและประเมนิ 

การจัดการเรยีนรูแบบคละช้ัน 

- ใบงานที่ 4.1 เรื่อง การวัดและประเมินการจัดการเรียนรู

แบบคละช้ัน 

- กิจกรรมท่ี 4.2 นําเสนอ อภปิราย ใบงานท่ี 4.1 

ทดสอบหลังการอบรม / แบบสอบถามความพึงพอใจ 

นําเสนออภิปราย ซักถามปญหา 

 

 

ปฏิบัติ 

 

 

บรรยาย 

 

ปฏิบัติ 

 

ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ 
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สื่อประกอบการอบรม 

 สื่อประกอบการอบรมตามหลักสูตรนี้ ประกอบดวย 

  1. ใบความรูที่ 1 - 3 

  2. แบบฝกกิจกรรมที่ 1 - 6 

  3. วีดิทัศน หนวยการเรียนรูที่ 1, 3 

  4. สื่อประกอบการบรรยาย โปรแกรม Microsoft Power Point  

หนวยการเรียนรูที่ 1 - 4 

  5. เอกสารประกอบการบรรยายที่ 1 - 4 

  6. แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นใน

โรงเรียนขนาดเล็ก กอนและหลังการฝกอบรม 

  7. แบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 

  8. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการอบรม 

การวัดและประเมินผล 

 1. ประเมินผลกอนการอบรม 

  1.1 ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

 2. ประเมินผลระหวางอบรม 

  2.1 ประเมินทักษะการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

 3. ประเมินผลหลังอบรม 

  3.1 ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

  3.2 ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการอบรม 

เกณฑการประเมนิ 

 ผูเขารับการอบรมตองผานเกณฑการประเมิน ตอไปนี้ 

  1. เขาอบรมอยางนอย 80 เปอรเซ็นตของเวลาทั้งหมด 

  2. สงแบบฝกกิจกรรมครบทุกกิจกรรม ทุกหนวยการเรียนรู 

  3. มีผลการทดสอบหลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม 
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สื่อและเอกสารประกอบการฝกอบรมตามหลักสูตร 

 สื่อและเอกสารประกอบการฝกอบรมตามหลักสูตรฝกอบรมนี้ ประกอบดวย  

เอกสารความรู แบบฝกกิจกรรม วีดิทัศน โปรแกรมนําเสนอ Microsoft Power Point

เอกสารประกอบการบรรยาย แบบทดสอบกอนและหลังฝกอบรม แบบประเมินประเมิน

ทักษะการจัดการเรยีนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก และแบบสอบถามความพึงพอใจ

ในการจัดกิจกรรมการอบรม 

ตาราง 2 สื่อและเอกสารประกอบการฝกอบรมตามหลักสูตร 

หนวย

การ

เรียนรูที่ 

สื่อและเอกสารประกอบการฝกอบรมตามหลักสูตร 

โปรแกรม

นําเสนอ 
Microsoft 

Power Point 

แบบฝก

กิจกรรมที่ 
ใบความรูที ่ วีดิทัศน ใบงานที ่

แบบ

ประเมิน

ทักษะ 

หมายเหต ุ

1 ความรู

พื้นฐาน

เกี่ยวกับการ

จัดการ

เรียนรูแบบ

คละชั้น 

1.1 1.1 ความรู

พื้นฐาน

เกี่ยวกับการ

จัดการ

เรียนรูแบบ

คละชั้น 

1.1 - - 

2 การจัดชั้น

เรียนแบบ

คละชั้น / 

การจัด

หองเรียน

แบบคละชั้น 

2.1-2.2 2.1-2.2 - 2.1-2.2 การจัดชั้น

เรียนแบบ

คละชั้น/การ

จัดหองเรียน

แบบคละชั้น 

- 

3 การจัด

กิจกรรม

การเรียนรู

แบบคละชั้น 

3.1-3.2 3.1 การจัด

กิจกรรม

การเรียนรู

แบบคละชั้น 

3.1 การจัดทํา

แผนการ

เรียนรูและ

กําหนดการ

สอนแบบ

คละชั้นราย

สัปดาห 

- 

4 การวัดและ

ประเมินผล 

4.1-4.2 4.1 - 4.1 การวัดและ

ประเมินผล

การจัดการ

เรียนรูแบบ

คละชั้น 

- 
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โครงสรางของหลักสูตรฝกอบรม 

 โครงสรางเนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ใน

โรงเรียนขนาดเล็ก ใหสามารถดําเนินการควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการฝกอบรม  

ประดวยเนื้อหา จํานวน 4 หนวยการเรียนรู โดยออกเปนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

กําหนดเวลารวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง ซึ่งแตละหนวยการฝกอบรมมีความสอดคลองสัมพันธ

กับวัตถุประสงคของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังนี้ 

  หนวยที่ 1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

  หนวยที ่2 การจัดการชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชั้น 

  หนวยที่ 3 การบริหารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

  หนวยที่ 4 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบคละชัน้ 
 

ตาราง 3 โครงสรางเนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรมครูดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

            ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

หนวยที ่ เนื้อหา 
ทฤษฎ ี

(ชม.) 

ปฏิบัต ิ

(ชม.) 

รวม 

(ชม.) 

1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรยีนรูแบบคละชั้น 1 2 3 

2 การจัดการชั้นเรียนในหองเรียนแบบคละชั้น 1 2 3 

3 การบรหิารจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 2 4 6 

4 การวัดและประเมินการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 2 1 3 

รวม    
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โครงสรางเนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรมครู 

ดานการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 
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ภาคผนวก ญ 

ภาพกิจกรรมการฝกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



400 

 

 



401 

 



402 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูวจิัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 

ชือ่-สกุล       เกียรติภูมิ มะแสงสม 

วัน เดือน ปเกิด     วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 

สถานที่อยูปจจุบัน     บานเลขที่ 680/75 หมู 11 ตําบลธาตุเชิงชุม  

  อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 

ตําแหนงปจจุบัน     ครู คศ.1 

สถานที่ทํางาน      โรงเรียนบานตอนราษฎรดํารงวิทย  

  อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2551    ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 พ.ศ. 2553    ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 พ.ศ. 2561    ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 

  สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประวัติการทํางาน 

 พ.ศ. 2552    เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนโสกหางศกึษา อําเภอภูเวียง  

        จังหวัดขอนแกน  

 พ.ศ. 2553    พนักงานราชการ (ครูผูสอน)  

        โรงเรียนหนองผักแวนโปงสังขวิทยา 

  อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

 พ.ศ. 2554    ครูผูชวย โรงเรียนวัดนางแกว อําเภอโพธาราม  

        จังหวัดราชบุรี  

 พ.ศ. 2556-ปจจุบัน ครู โรงเรียนบานตอนราษฎรดํารงวิทย อําเภอภูพาน  

        จังหวัดสกลนคร  


