
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

ประเดน็ความรู้  แนวทางการจดัการสอนในชัน้เรียนใหญ่  

คณะ/หน่วยงาน  ภาควิชาสงัคมศาสตร์   คณะศลิปศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์วิจิตรา  จามจรีุ 

 

หลักการและเหตุผล 
 

 จากการได้ มีโอกาส เข้าร่วมประชมุในฐานะผู้ รับผิดชอบโครงการแลกเปล่ียน เรียนรู้ ของภาควิชา

สงัคมศาสตร์ พบวา่คณาจารย์ในภาควิชาสงัคมศาสตร์และคณาจารย์ในภาควิชาอ่ืนๆ  ท่ีเข้าร่วมประชมุ  พดูคยุ

แลกเปล่ียน เรียนรู้จากประสบการณ์ การสอนล้วนแล้วแต่ มีความกงัวลใจในเร่ือง “การจดัการเรียนการสอนใน

ชัน้เรียนใหญ่” เน่ืองจากโดยเฉล่ียชัน้เรียนขนาดใหญ่มกัจะอยูใ่นความรับผิดชอบของคณาจารย์ ผู้สอนในหมวด

วิชาศกึษาทัว่ไป ซึง่ทางสถาบนั/มหาวิทยาลยัจะต้องจดัให้กบัผู้ เรียนระดบัอดุมศกึษาชัน้ปีท่ี 1  
 

ตามความรู้สกึของคณาจารย์แตล่ะทา่นเห็น วา่ ขนาดของห้องเรียนและจ านวน ผู้ เรียนท่ีมีมากกวา่ 50 

คนขึน้ไปถือเป็นอปุสรรคในการจั ดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็นอปุสรรคท่ีมกัจะสร้างความกงัวล

ใจให้กบัผู้สอนเป็นอยา่งมาก สง่ผลให้เกิดความไมม่ัน่ใจวา่ตนเองจะสามารถด าเนินการสอนได้อยา่งราบร่ืน

หรือไม ่จะควบคมุชัน้เรียนได้อยา่งไร จะ จดจ าช่ือผู้ เรียนได้หรือไม ่จะจดักิจกรรมในชัน้เรียนอยา่งไ ร และท า

อยา่งไรผู้ เรียนจงึจะได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนในชัน้เรียนใหญ่  
 

ซึง่สอดคล้องกบัจากงานวิจยัในตา่งประเทศของ Watson Todd (2006a) ท่ีพบวา่ลกัษณะปัญหาและ
อปุสรรคของการสอนชัน้เรียนใหญ่มีดงันีคื้อ 1. การจดัการชัน้เรียน /การจดักิจกรรม เชน่ การขาดเรียน การขาด
การควบคมุชัน้เรียน การขาดการจดัรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การสอนโดยใช้วิธีการบรรยายเพียง
อยา่งเดียว การท่ีผู้สอนไมมี่กิจกรรมท่ี ท าให้ผู้ เรียน มีสว่นร่วมสงู 2. ปัญหาเชิงกายภาพและแนวทางการฝึก
ปฏิบตั ิเชน่ การใช้สถานท่ี ความสะดวกสบาย การท่ีผู้ เรียนมองไมเ่ห็น /ไมไ่ด้ยิน การจดัท าเอกสาร ปัญหาเสียง
รบกวน ปัญหาเร่ืองเวลาในการน าเสนองานของผู้ เรียน 3. อปุสรรคด้านอารมณ์ และสงัคม เชน่ ความหา่งเหิน
ระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอน ไมรู้่สกึเป็นสว่นร่วมของกลุม่ ขาดการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ขาดการรู้จกัผู้ เรียน
และการจ าช่ือ 4. ปัญหาด้านปฏิสมัพนัธ์ คือ มีโอกาสพดูคยุแลกเปล่ียนความคดิเห็นกั นน้อย 5. ปัญหาการให้
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ข้อมลูป้อนกลบัและการประเมินผล  เชน่ การตดิตามผลและชว่ยในการเรียน  ภาระในการตรวจงานและ
ประเมินผลงาน เป็นต้น 
 

 ดงันัน้อาจพอสรุปได้วา่ คณาจารย์ในภาควิชาสงัคมศาสตร์และคณาจารย์ในภาควิชาอ่ื นๆ ท่ีเข้าร่วม

ประชมุ  พดูคยุ แลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์ การสอนแล้วนัน้ มีความสนใจร่วมกนัในเร่ืองปัญหาการ

เรียนการสอนในชัน้ เรียนใหญ่ และสว่นใหญ่เห็นพ้องต้องกนัวา่การจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียนใหญ่ แม้วา่

จะเป็นอปุสรรคในการจดักระบวนการเรียนรู้  แตก็่ถือเป็นสิ่งท้าทายส าหรับ ผู้สอนในชัน้เรียนใหญ่วา่จะมีการ

จดัการเรียนการสอนอยา่งไรท่ีจะท าให้เกิดคณุภาพในการเรียนการสอน และยงั คงสามารถตอบสนองความ

หลากหลายของผู้ เรียนได้อีกด้วย 
 

ทัง้นีภ้ายหลงัจาก การประชมุ  พดูคยุ แลกเปล่ียนความรู้ เรียนรู้จากประสบการณ์ การสอนเสร็จสิน้ลง  

ในฐานะท่ีเป็น อาจารย์ ผู้ รับผิดชอบโครงการ จงึได้ มีการน ามารวบรวมเป็น องค์ความรู้  ซึง่น าเสนอสภาพการ

ด าเนินการ ปัญหา /อปุสรรค และแนวทางการจดัการสอนในชัน้เรียนใหญ่ โดยทางภาควิชาจะเป็นผู้พิมพ์

เผยแพร่ให้กบัคณาจารย์ผู้ เข้าร่วมโครงการ ทกุทา่น และผู้ ท่ีมีความสนใจร่วมกนัอีก ด้วย ทัง้นีก็้ เพ่ือเป็นการ

กระตุ้นให้คณาจารย์ทกุทา่นได้น าไปประยกุต์ใช้และประเมินผลการเรียนการสอนในชัน้เรียนของตนเองตอ่ไป 

  

วัตถุประสงค์  
 

1. เพ่ือให้คณาจารย์มีโอกาสได้แลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการจดัการสอนในชัน้เรียนใหญ่จาก

ประสบการณ์การสอนของแตล่ะทา่น 

2. เพ่ือให้คณาจารย์แตล่ะทา่นท่ีเชิญมาสนทนากนัได้รวบรวมความรู้และสร้างแนวทางการจดัการ

สอนในชัน้เรียนใหญ่  

3.   เพ่ือให้คณาจารย์น าแนวทางการจดัการสอนในชัน้เรียนใหญ่มาประยกุต์ใช้  

 

 กลุ่มเป้าหมาย 
 

 คณาจารย์ในภาควิชาสงัคมศาสตร์และคณาจารย์ในภาควิชาอ่ืนๆ 
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กิจกรรมของโครงการ 
 

 เข้าร่วมประชมุ/สมัมนา พดู คยุ สอบถาม และแลกเปล่ียนความรู้ เรียนรู้จากประสบการณ์การเรียน

การสอน 

 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 

 ภาคการศกึษาท่ี 2  ปีการศกึษา 2554 
 

งบประมาณ 
 

 2,000  บาท 

 

ดัชนีบ่งช้ีความส าเร็จ 
 

1. อาจารย์ได้เข้าร่วมโครงการไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70   

2. ได้องค์ความรู้ในการจดัการชัน้เรียนขนาดใหญ่ 

 

 การประเมินผลโครงการ 
 

-     ได้องค์ความรู้เก่ียวกบัการจดัการสอนในชัน้เรียนใหญ่ 
-      อาจารย์น าความรู้ท่ีได้รับจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปใช้ในการจดัการสอนในชัน้เรียนใหญ่ 

 
กระบวนการ 
 

1. ร่วมกนัพิจารณาปัญหาท่ีพบจากประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน 
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือหาแนวทางการจดัการสอนในชัน้เรียนใหญ่ 
3. สรุปองค์ความรู้ 
4. พิมพ์เผยแพร่ 
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5. น าไปใช้  โดยอาศยัเคร่ืองมือ/แบบบนัทกึความรู้  
6. กลบัมาพดูคยุ แลกเปล่ียนเรียนรู้อีกครัง้เพ่ือประเมินผลท่ีได้จากการน าไปใช้  

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1. ท าให้คณาจารย์ได้แลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการจดัการสอนในชัน้เรียนใหญ่จากประสบการณ์

การสอนของแตล่ะทา่น 

2. ท าให้คณาจารย์แตล่ะทา่นท่ีเชิญมาสนทนากนัได้รวบรวมความรู้และสร้างแนวทางการจดัการ

สอนในชัน้เรียนใหญ่  

3.   ท าให้คณาจารย์ได้น าแนวทางการจดัการสอนในชัน้เรียนใหญ่มาประยกุต์ใช้  

 

สรุปข้อความรู้ท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ : ปัญหาที่พบจากการสอนในชัน้เรียนใหญ่ 
 

1. ความใกล้ชิดระหวา่งผู้ เรียนและผู้สอน  : แนน่อนวา่ชัน้เรียนขนาดใหญ่ยอ่มมีนกั ศกึษาเป็นจ านวน
มากตามมาเสมอ ดงันัน้ การท่ีครู /อาจารย์จะจ าช่ือนกั ศกึษาไมไ่ด้หรือจ า ไม่ได้ทัง้หมดจงึ ถือเป็น
เร่ืองปกต ิ
 

2. ความวิตกกงัวล  : ครู/อาจารย์บางทา่นอาจรู้สกึ มีความกงัวลเก่ียวกบัก ารท่ีจะต้องสอนตอ่หน้า
นกัศกึษา จ านวนมากๆ เชน่เดียว กนักับนกัศกึษา บางคนก็อาจรู้สกึวิตกกงัวล  ไมม่ัน่ใจใน การ
แสดงออกหน้าชัน้เรียนตอ่หน้าเพ่ือนร่วมชัน้เป็นจ านวนมากๆ ได้ 

 

3. การรับรู้ถึงความต้องการของนกัศกึษา : การท่ีครู/อาจารย์ผู้สอนจะ เรียกนกัศกึษามาพดูคยุหรือให้
ค าปรึกษาแบบตวัตอ่ตวัและทัว่ถึง ผู้ เรียนทกุคนนัน้เป็นเร่ืองคอ่นข้างยาก หรืออาจเป็นไปไมไ่ด้เลย
ส าหรับชัน้เรียนขนาดใหญ่ 

 

4. การให้คะแนน  เกรด : ไมว่า่จะเป็นการให้คะแนน เกรดและการทดสอบวดัผลตา่งๆ  มกัจะต้องใช้
เวลามากพอสมควร  จนบางครัง้อาจท าให้ครู /อาจารย์รู้สกึเหน่ือยล้า และ ขาดความเท่ียงตรง ไป
บ้าง  
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5. ขาดสมาธิ : สมาธิท่ีอาจไขว้เขวไปได้โดยเฉพาะส าหรับครู /อาจารย์ผู้สอน เน่ืองจากอาจถกูรบกวน
จากนกัศกึษาท่ีเข้าชัน้เรียนสาย  หรือเข้ามาแล้วอาจจะมีการถามเพื่อ นท่ีนัง่ใกล้ๆ วา่อาจารย์สอน
อะไรให้ท าอะไร จนท าให้เกิดการพดูคยุกนัในชัน้เรียนระหวา่งท่ีครู/อาจารย์ก าลงัสอน 

 

6. ระดบัของเสียงรบกวน  : ชัน้เรียนขนาดใหญ่นัน้อาจกลายเป็นตลาดนดัขนาดยอ่มๆ  ได้เชน่กนั 
โดยเฉพาะในชว่งเวลาท่ี ครู/อาจารย์ ผู้สอนสัง่งาน หรือ มอบหมายงาน ให้ท าแบบเป็นกลุม่หรือ
ท างานคู ่ชว่งเวลานีน้กัศกึษามกัจะคยุกนัมาก  ซึง่หากมีเสียงรบกวนมาก จนเกินไปก็อาจท าให้ครู /
อาจารย์ใจดีบางคนกลายเป็นครูไหวใจร้ายขึน้มาเลยทีเดียว 
 

7. การเตรียมอปุกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน : ชัน้เรียนท่ีมีขนาดใหญ่นัน้จ าเป็นต้องใช้วสัดอุปุก รณ์
ส าหรับการเรียนการสอนคอ่นข้างมาก ตามไปด้วย  เชน่ กระดาษ  ใบงาน รูปภาพ ซึง่ครู /อาจารย์
ผู้สอนเองก็อาจรู้สกึเบื่อหนา่ยกบัการท่ีจะต้องเตรียมวสัดอุปุกรณ์ครัง้ละมากๆ   

 

8. การเฝ้าสงัเกตพฤตกิรรมของ นกัศกึษาแตล่ะคน  : ท าได้คอ่นข้างยากเพราะชัน้เรียนขนาดใหญ่ มี
จ านวนนักศกึษาท่ีต้องคอยเฝ้าสงัเกตเป็น จ านวนมาก โดยเฉพาะเม่ือมีการมอบหมายงานให้ท า
แบบเป็นคูห่รือเป็นกลุม่ 

 

9. พืน้ท่ีภายในชัน้เรียน  : จ านวนนกัศกึษาท่ีมีเป็นจ านวนมากจะสง่ผลให้พืน้ท่ีภายในห้องเรียน ถกู
จ ากดัหรือแคบลง สง่ผลให้การท ากิจกรรมบางอยา่ง เชน่ การแสดงละคร  การสาธิตกิจกรรม อาจ
ท าได้อยา่งจ ากดัหรือท าไมไ่ด้เลย 

 

10. ต าราเรียนและครุภณัฑ์ตา่งๆ  : ต าราเรียน การจดัการครุภณัฑ์ เชน่ โต๊ะ เก้าอี ้ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และโสตทศันปูกรณ์ตา่งๆ อาจมีไมเ่พียงพอส าหรับนกัศกึษาท่ีมีจ านวนมาก 
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สรุปองค์ความรู้ : แนวทางส าหรับการจัดการสอนในชัน้เรียนใหญ่  
 

1. ใช้สมุดส าหรับจดบนัทกึข้อมลูตา่งๆ  : ครู/อาจารย์ผู้สอนควรพกพา  หรือน าเอาสมดุจดเลม่เล็กๆ  
พร้อมปากกาตดิตวัไปด้วยทกุครัง้เวลาท่ีเข้าสอน โดยพยายามจดบนัทกึข้อสงัเกตและรายละเอียด
ตา่งๆ  เก่ียวกบัการเรียนรู้ของผู้ เรียน ทัง้แบบเป็นคูแ่ละแบบกลุม่ หลงัจากนัน้ให้พยายาม ประเมิน
ข้อผิดพลาดตา่งๆ ออกมาอยา่งละเอียดภายหลงัจากการสอนเสร็จสิน้  
 

2. กระจายพืน้ท่ีการท ากิจกรรม : พยายามเพิ่มพืน้ท่ีกา รท ากิจกรรมในห้องเรียนของนกั ศกึษาให้มาก
ขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความ กระตือรือร้น ในการท ากิจกรรมร่วมกนัของนกั ศกึษา  อาจเป็นการขอใช้
ห้องเรียนท่ียงัวา่งอยู ่หรือบริเวณพืน้ท่ีวา่งอ่ืนๆ ในอาคารเรียนส าหรับการท ากิจกรรมดงักลา่ว หรือ
อาจใช้พืน้ท่ีวา่งนอกอาคารเรียนก็ได้หากมีความจ าเป็น 

 

3. ให้คะแนนและผลการเรียนโดยเน้ นการมีสว่นร่วมในชัน้เรียนเป็นหลกั  : ให้ถือวา่การบ้านและการ
เข้าชัน้เรียนถือเป็นสว่นหนึง่ของคะแนนเก็บและจะสง่ผลตอ่ผลการเรียน (เกรด)ในตอนปลายเทอม
ด้วย หรืออาจให้มีการทดสอบยอ่ยทกุครัง้ท่ีมีการเรียนการสอน เพ่ือให้นกัศกึษาสนใจท่ีจะเข้าเรียน
มากขึน้ก็ได้ 

 

4. พยายามท า ให้เกิดการแขง่ขนั ในชัน้เรียน  : เพ่ือให้การเรียนในชัน้เรียนเกิดความสนกุและมี
บรรยากาศของการแขง่ขนัมาก ขึน้ ครู /อาจารย์ ผู้สอนอาจ จะแบง่นกั ศกึษา ในชัน้ออกเป็นกลุม่
ยอ่ยๆ และจดัให้มีการแขง่ขนักนัระหวา่งกลุม่ตา่งๆ ซึง่ครู /อาจารย์ผู้สอน ควรจะมีการให้คะแนน
ส าหรับกลุม่ท่ีมีพฤตกิรรมการเรียนรู้ท่ีดี เชน่ ไมค่ยุกนัในห้อง ไมเ่ลน่กนั ไมห่ยอกล้อกนั ตัง้ใจเรียน  
และตอบค าถามได้ เป็นต้น และหากกลุม่ใดมีพฤตกิรรม ท่ีไมเ่หมาะสม ก็จะ ต้องถกูหกัคะแนนเก็บ
ด้วยเชน่กนั 

 

5. พยายามท าให้เกิดบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย  : ครู/อาจารย์ผู้สอนควรท าให้นกั ศกึษาในชัน้เรียนเกิด
ความรู้สกึท่ีดีตอ่การเรียนการสอน และผอ่นคลายก่อนท่ีจะเข้า สูบ่ทเรียน อยา่พยายามตระเตรียม
การสอน เพียงแค่ ก่อนเข้ าสอน หรือในตอนเช้าเป็นอนัขาด ครู /อาจารย์ ผู้สอนอาจท า ตวัให้ดู
เหมือนกบัการสอนใน แตล่ะวนั เป็นเร่ืองสบายๆ ไมเ่คร่งเครียด และอยา่พยายามท าตวัให้ดู
กระตือรือร้นมากเกินไปจนท าให้นกัศกึษาเกิดความเครียด 
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6. สร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัศกึษา : พยายามเรียนรู้และค้นหาวิธีท่ีจะสามารถจดจ าช่ือนกั ศกึษาใน
ชัน้เรียนได้อยา่งแมน่ย า และหากรู้เก่ียวกบัรายละเอียดปลีกยอ่ยในตวันกัศกึษาแตล่ะคนได้ก็จะยิ่ง
ดีมากขึน้ นอกจากนีค้รู/อาจารย์ผู้สอนอาจเขียนแผนผงัท่ีนัง่ของนกัศกึษาแตล่ะคนไว้ในชัว่โมงแรก
ของการเรียนการสอน  และพยายามสอบถาม เก่ียวกบัข้อมลูสว่นตวัของ นกัศกึษาแตล่ะคน เพ่ือให้
สามารถจดจ าลกัษณะ เดน่ของแตล่ะคนได้ หรือ อาจจะพดูคยุกบันกั ศกึษาเก่ียวกบัเร่ืองของตวั
อาจารย์เองก็ได้ ซึง่ ถือเป็นการอธิบายถึงบทบาท -การท าหน้าท่ีของครู /อาจารย์ในชัน้เรียนนีไ้ปใน
ตวัด้วย  

 

7. พยายามควบคมุไมใ่ห้เกิดเสียง รบกวนมากจนเกินไป  : พยายามสง่สญัญาณให้นกั ศกึษารับรู้วา่
ครู/อาจารย์ผู้สอนไมต้่องการให้มีเสียงรบกวนเกิดขึน้ในชัน้เรียน ซึง่ควรเร่ิมตัง้แตช่ัว่โมงแรกของแต่
ละรายวิชา เน่ืองจากจะท าให้นกั ศกึษาเกิดการเรียน รู้ถึงสญัญาณดงักลา่วและ ระมดัระวงัท่ีจะไม่
ท าให้เกิดเสียงรบกวนขึน้อีก อยา่งไรก็ตาม ครู/อาจารย์ผู้สอนไมค่วรใช้การเตือนด้วยเสียงหรือการ
แสดงกิริยาอาการท่ีดแูข็งกร้าวกบันกัศกึษาคนใดคนหนึง่โดยเฉพาะ แตค่วรใช้การเตือนแบบทัว่ กนั
ทัง้ชัน้เรียน 

 

8. ลดระยะเวลาการเตรียมการสอนท่ีเสียไปโดยไมจ่ าเป็น  : เชน่  การเช็คช่ือ การเตรียมเอกสารต่ างๆ 
หากท าเป็นรายบคุคลอาจใช้เวลามากจนเกินไป โดยครู/อาจารย์ผู้สอนอาจเปล่ียนเป็นการ ใช้การ
ออกแบบค าถามสัน้ๆ (Quizzes) เพ่ือทดสอบนกัศกึษาซึง่ถือเป็นการเช็คช่ือไปในตวัได้อีกด้วย   

 

9. เคร่งครัดในเร่ืองการมาสายของนกัศกึษา : ควรระบใุห้ทราบถึงความเคร่งครัดในเร่ือ งการเข้าเรียน
สายของนกัศกึษา เชน่ อาจระบวุา่นกัศกึษาไมค่วรมาสาย เกิน 15 นาที หากมาสายเกินกวา่นัน้ก็
เป็นหน้าท่ีของนกัศกึษาท่ีจะต้องตามเนือ้หาของบทเรียนให้ทนัด้วยตนเอง สว่นครู /อาจารย์ผู้สอนก็
มีหน้าท่ีด าเนินการสอนตอ่ไปโดยจะไมท่บทวนเนือ้หาชว่งแรกให้อีก 

 

10. บอกอี-เมล์แอดเดรสของครู/อาจารย์ผู้สอนให้นักศกึษาทกุคนทราบ  : ในชัน้เรียนขนาดใหญ่นัน้ ครู/
อาจารย์ผู้สอนอาจรับรู้ ถึงอารมณ์ความรู้สกึของนกั ศกึษาในชัน้เรียนได้ทัง้ก่อนและหลงัการเรียน
การสอนผา่นทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์หรืออี- เมล์ รวมทัง้ยงั ถือเป็นชอ่งทาง ท่ีระบายความรู้สกึ
ตา่งๆ ของตวัครู /อาจารย์ผู้สอน เองให้นกั ศกึษาได้รับรู้อีกด้วย ครู /อาจารย์ ผู้สอนควรบอกอี- เมล์
แอดเดรสของตนให้นกั ศกึษาทกุคนทราบ  เพ่ือให้พวกเขาได้ใช้ประโยชน์ดงัท่ีกลา่วมาแล้ว ข้างต้น 
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หรือหากไมช่อบวิธีการดงักลา่ว ก็อาจใช้ชว่งท้ายชัว่โมงเรียนส าหรับการสนทนาอยา่งอิสระระหวา่ง
ครู/อาจารย์กบันกัศกึษาก็ได้ ซึง่อาจเป็นการถามตอบด้วยค าถามง่ายๆ สบายๆ และเป็นกนัเอง  

 
ข้อเสนอแนะ 
 

 1. นอกจากการด าเนินการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียนใหญ่ดงัท่ีกลา่วไว้ข้างต้น คณาจารย์แตล่ะ
ทา่นก็ควรจะมีการตดิตามประเมินผล โดยเฉพาะประเมินการสอนของตนเอง ซึง่อาจจะพิจารณาจากปัจจยั
ดงัตอ่ไปนี ้
 - พฤตกิรรมของนกัศกึษาในห้องเรียน เชน่ ความสนใจ ความกระตือรือร้น การให้ความร่วมมือในการ 
 ท ากิจกรรมในชัน้เรียนมีการพฒันาไปในทิศทางท่ีดีขึน้หรือไม่ 
            - สอบถามจากนกัศกึษาวา่เรียนเข้าใจไหม ชอบการสอนแบบนีห้รือไม่ หรืออยากจะให้อาจารย์มีการ 
 ปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเตมิอะไรอีกไหม 
            - พิจารณาจากผลการประเมินของนกัศกึษา ท่ีฝ่ายวิชาการเป็นฝ่ายให้นกัศกึษาประเมิน  โดยดถูึง 
 คะแนนเฉล่ียทัง้หมด และดเูป็นข้อๆ วา่ข้อใดดีมาก ข้อใดดี และข้อใดควรปรับปรุงแก้ไข   
  

 อยา่งไรก็ตาม  ข้อมลูท่ีได้ควรแสดงออกมาในรูปแบบของงานวิจยัหรืองานวิจยัในชัน้เรียน เพ่ือน า
ประโยชน์ท่ีได้รับจากงานวิจยัไปสูก่ารตอ่ยอดองค์ความรู้ใหมใ่ห้แก่ครู/อาจารย์ผู้สอนในแตล่ะปีการศกึษา 
 

 2. ภายหลงัจากการพดูคยุของคณาจารย์ตามโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีนา่สนใจ
แล้ว  ทางภาควิชาสงัคมศาสตร์ได้ด าเนินการจดัท าเป็นเอกสารความรู้    พิมพ์เผยแพร่แก่คณาจารย์ทกุทา่นท่ี
เชิญมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกนั  โดยมีการน าไปใช้ในชัน้เรียนจริงของคณาจารย์แตล่ะทา่น   
และหลงัจากนัน้จะมีการกลบัมาพดูคยุแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัอีกครัง้หนึง่ เพ่ือประเมินผลท่ีได้จากการน าไปใช้
ด้วย 
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ประเดน็ความรู้ :       แนวทางการจัดการสอนในชัน้เรียนใหญ่  
สรุปองค์ความรู้ :       รูปแบบการจัดการสอนในชัน้เรียนใหญ่ 

 
 
1. จ านวนผู้เรียนเท่าใดท่ีใช้ระบุว่าเป็นชัน้เรียนขนาดใหญ่ 
 

 จากบทความเร่ืองการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ : อปุสรรคและทางเลือกท่ีท้าทาย ของรอง
ศาสตราจารย์ ดร .สมุาลี ชิโนกลุ  คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ระบวุา่การให้ค าจ ากดัความของ
ห้องเรียนขนาดใหญ่มีความแตกตา่งหลากหลายตามสาขาวิชา  ลกัษณะวิชาและประสบการณ์การสอนของ
คณาจารย์  ในรายวิชาท่ีการ จดัการเรียนการสอนเน้นการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนผู้สอนมากอยา่ง  เชน่  
ภาษาองักฤษ  ได้มีการส ารวจความเห็นของคณาจารย์ในระดบัมธัยมศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษา
กรุงเทพมหานคร  จ านวน 108 คน พบวา่ผู้สอนเร่ิมรู้สกึวา่ห้องเรียนมีขนาดใหญ่เม่ือมีผู้ เรียนในชัน้  42.57 คน 
ในขณะท่ีตวัเลขของผู้ เรียนท่ี  44.52 คนในชัน้เรียนผู้สอนเร่ิมรู้สกึวา่มีปัญหาในการจดัการเรียนรู้  ในขณะท่ีชัน้
เรียนปกตผิู้สอนจะมีผู้ เรียนในชัน้  47.17 คน (Watanapokakul, 2006) ดงันัน้จะเห็นได้วา่ผู้สอนโดยเฉล่ีย
จะต้องเผชิญกบัปัญหาชัน้เรียนขนาดใหญ่  
 

ส าหรับชัน้เรียนในระดบัอดุมศกึษา จากการรายงานการส ารวจความเห็นของการเรียนการสอนชัน้เรียน
ขนาดใหญ่ในมหาวิทยาลยัในประเทศออสเตรเลีย (2001) มหาวิทยาลยัในออสเตรเลียได้แจกแจงขนาดของชัน้
เรียนตามจ านวนผู้ เรียนในแตล่ะชัน้ไว้ดงันี ้   ชัน้เรียนขนาดใหญ่ท่ีมีผู้ เรียน  70-299 คน  มีอยูป่ระมาณ 46.8% 
ขนาดชัน้เรียนท่ีมีผู้ เรียน  300-499 คน มีอยู่ 23.8% ขนาดชัน้เรียน  500-999 คน มีประมาณ 20.2% และ
ห้องเรียนขนาดใหญ่มาก   ซึง่มีผู้ เรียนมากกวา่  1,000 คน  มีประมาณ 9.2% และชัน้เรียนขนาดใหญ่เป็นชัน้
เรียนท่ีมกัเป็นรายวิชาพืน้ฐานท่ีสถาบนัจดัให้กบัผู้ เรียนชั ้ นปีท่ี  1 ซึง่จากการประชมุกลุม่ยอ่ยพบวา่  
สถาบนัอดุมศกึษาของไทยก็ประสบปัญหาใกล้เคียงกนั  การท่ีผู้ เรียนชัน้ปีท่ี  1 ต้องเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีเป็น
ชัน้เรียนขนาดใหญ่มากกวา่ท่ีเคยชินในระดบัมธัยมศกึษา   ซึง่ในแตล่ะชัน้เรียนมกัจะมีผู้ เรียนประมาณ  40-60 
คนนัน้ก็อาจสง่ผลตอ่การปรับตวัในการเรียนการสอนได้ 

 

ดงันัน้อาจพอสรุปได้วา่จ านวนผู้ เรียนท่ีเป็นข้อบง่ชีว้า่เป็นชัน้เรียนขนาดใหญ่  แม้วา่จะยงัคงหาข้อสรุป
ได้ยาก แตท่ัง้นีค้ณาจารย์ระดบัอดุมศกึษาไมว่า่จะเป็นสถาบนัใดก็ตาม ก็ควรเร่ิมท่ีจะต้องหนัมาให้ความสนใจ
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ในปัญหาการเรียนการสอนในชัน้เรียนใหญ่ พร้อมทัง้หาแนวทางในการแก้ปัญหา อยา่งเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิด
คณุภาพในการเรียนการสอนตอ่ไป 

 

2. อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียนใหญ่ 
  

 จากการศกึษาของ McLeod (1989) พบวา่จากเหตผุลทัง้หมด  333 ประการท่ีคณาจารย์อ้างถึงเป็น
ประเดน็ปัญหาจากเร่ือ งประสิทธิภาพการสอน  รวมความถ่ีมากถึง  144 หรือ 43.3% คณาจารย์แสดงความ
คดิเห็นในเร่ืองอปุสรรคการสอนชัน้เรียนขนาดใหญ่ท่ีสะท้อนจากเร่ืองความพยายามด าเนินการมากขึน้กวา่การ
สอนในชัน้เรียนปกต ิ110 หรือ 33% และอปุสรรคท่ีสะท้อนแง่มมุในเร่ืองอารมณ์ คือ 79 หรือ 23.7% 
 Watson Todd (2006a) สรุปปัญหาการสอนชัน้เรียนใหญ่พร้อมทัง้แนวทางในการแก้ปัญหาจาก
งานวิจยัท่ีด าเนินการในตา่งประเทศ ดงันีคื้อ   
 

ลักษณะปัญหาและอุปสรรค  แนวทางการแก้ปัญหา  
การจัดการ/ การจัดกิจกรรม  
- การควบคมุชัน้เรียน  การขาดเรียน  การจดัรูปแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอน การสอนโดยใช้วิธีการบรรยายและฝึกในลกัษณะ drill ผู้สอนเลีย่งการ
ใช้กิจกรรมที่ผู้ เรียนจะมีสว่นร่วมสงู  

การจัดการ/ การจัดกิจกรรม  
- ใช้ระเบียบกฎเกณฑ์  จดัตัง้ระบบผู้น ากลุม่ผู้ เรียน  
จดัล าดบักิจกรรมใช้กิจกรรมหลากหลาย  

ปัญหาเชิงกายภาพและแนวทางในการฝึกปฏิบัต ิ 
- การใช้สถานท่ี  ความสะดวกสบาย  ผู้ เรียนไมเ่ห็น / ไมไ่ด้ยิน  ปัญหาเสยีง
รบกวน ปัญหาเร่ืองเวลาในการน าเสนองานของผู้ เรียน การจดัท าเอกสาร  

ปัญหาเชิงกายภาพและแนวทางในการฝึก
ปฏิบัต ิ 
- ใช้กิจกรรมกลุม่  และการจดัที่นัง่ที่เหมาะสม  เอือ้
ตอ่การด าเนินกิจกรรม  

อุปสรรคด้านอารมณ์/ สังคม  
- การใช้ rapport การสร้างความคุ้นเคยเป็นกนัเองกบัผู้ เรียน  มีความหา่ง
เหินกบัผู้ เรียนไมค่อ่ยรู้จกัผู้ เรียน  ไมรู้่สกึเป็นสว่นร่วม  เป็นกลุม่ การสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ การรู้จกัผู้ เรียน การจ าช่ือ  

อุปสรรคด้านอารมณ์/ สังคม  
- ใช้เพลงบรรเลงช่วยสร้างบรรยากาศ  ใช้เทคนิคใน
การจ าช่ือผู้ เรียน  

ปัญหาด้านปฏิสัมพันธ์  
- มีโอกาสพดูคยุแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัน้อย  การให้ความส าคญัแก่
ผู้ เรียนเป็นรายบคุคล การเน้นการปฏิบตัิ การเพิ่มโอกาสในการใช้ภาษาแม่  
บทเรียนมีความนา่สนใจน้อยลง  

ปัญหาด้านปฏิสัมพันธ์  
- กระตุ้นให้ผู้ เรียนตอบพร้อมกบัใช้กิจกรรมลกัษณะ
ที่เน้นการสือ่สาร เช่นกิจกรรมคู ่หรือกิจกรรมกลุม่  

ปัญหาการให้ข้อมูลป้อนกลับและการประเมินผล  
- การติดตามผลและช่วยในการเรียน  (monitoring) การให้ข้อมลูป้อนกลบั  
การวดัผล ภาระในการตรวจงานและประเมินผลงาน  

การติดตามและช่วยเหลอื  
- ใช้กระบวนการติดตามช่วยเหลือโดยเพือ่น/ กลุ่ม
เพือ่น  
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- จดัให้มีการปรึกษาหารือกนัระหวา่งผู้สอนกบั
ผู้ เรียน  
การใหข้้อมูลป้อนกลบั  
- ให้ข้อมลูป้อนกลบัแบบ  plenary ใช้การประเมิน
ตนเอง และการประเมินโดยเพื่อน  
ภาระการตรวจและประเมินผลงาน  
- ใช้แฟ้มสะสมผลงาน  
- ให้ค าแนะน าการแก้ไขในเฉพาะในสว่นส าคญั  
และจ าเป็น (limited editing)  
- ใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจ  
- ใช้ระบบหวัหน้ากลุม่ผู้ เรียน  
- ใช้ project work  
- ใช้ e-mail, discussion boards และ internet  
- ใช้การเรียนแบบทีม  
- ใช้ผู้ช่วยสอน  
- แลกเปลีย่นทรัพยากรระหวา่งสถาบนั  

 

3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียนใหญ่ 
 

จากงานวิจยัในตา่งประเทศของ (Jane et al., 2007) ได้สรุปรูปแบบการจดัสอนในชัน้เรียนใหญ่ ท่ีเป็น
ประโยชน์กบัตวัผู้ เรียน เอง และยงัท าให้เกิดการพฒันาศกัยภาพ ความรู้ความ สามารถของครู /อาจารย์ผู้สอน
ด้วยอีกทางหนึง่ ซึง่ครู/อาจารย์ผู้สอนในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปสามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนการ
สอนในชัน้เรียนใหญ่ของตนได้ ดงันี ้

 

1) การแบง่ผู้ เรียนเป็นกลุม่ยอ่ย  
2) การเรียนแบบลกัษณะของเพ่ือนชว่ยเพ่ือน/ กลุม่เพ่ือน  

3) การใช้พืน้ท่ี/จดัสภาพห้องเรียนให้เกิดประโยชน์สงูสุด  
4) การใช้อาจารย์ผู้สอนท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการสอน 
5) การมีผู้ชว่ยสอน (Teacher assistant) หรือ อาสาสมคัรชว่ยสอน 
6) การสอนแบบเป็นทีม (Team teaching) 
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 นอกจากนี ค้รู/อาจารย์ผู้สอนควรจะด าเนินการสอนให้มีความแตกตา่งจากการสอนในชัน้เรียนปกต ิ
หรือลดการใช้พืน้ฐานการสอนแบบเดมิๆ คือ การสอนแบบใช้การบรรยายเน่ืองจากอาจไมท่ าให้ ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ หากเปรียบเทียบกบัการเรียนแบบกลุม่เล็ก ซึง่หากพิจารณา จากบทความเร่ืองการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนขนาดใหญ่ : อปุสรรคและทางเลือกท่ีท้าทาย ของรองศาสตราจารย์ ดร .สมุาลี ชิโนกลุ คณะครุศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยันา่จะเป็นข้อสนบัสนนุได้ดีวา่ โดยสรุปแล้วแนวทางการจดัรูปแบบการจดัการสอนใน
ชัน้เรียนขนาดใหญ่มกัมีแนวโน้ม คือ 
 

1) ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้ เรียนใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก และการเน้นให้ผู้ เรียนได้ใช้กระบวนการคดิ  
2) ผู้สอนพยายามกระตุ้นให้ผู้ เรียนสนใจโดยใช้กลยทุธ์การสอนท่ีหลากหลาย   
3) ผู้สอนจดัเวลาการสอนเนือ้หาอยา่งเหมาะสม  
4) ผู้สอนใช้แนวทางการสอนท่ีนา่สนใจ โดยอาจผนวกการแสดงและส่ือท่ีเหมาะสม  
5) ผู้สอนพฒันาวิธีการวดัประเมินผลท่ีมีความตรงในการวดัและสามารถจดัการได้   
6) ผู้สอนประสานงานและด าเนินการวดัประเมินและการให้ข้อมลูป้อนกลบัท่ีเป็นประโยชน์ 

 

 โดยสรุปหากครู/อาจารย์ผู้สอนยงัมีความเช่ือท่ีจะด าเนินการสอนในชัน้เรียนใหญ่ด้วยวิธีการแบบเดมิๆ 
ท่ีมีใช้การบรรยายเพียงอยา่งเดียว อาจท าให้กระบวนการเรียนรู้ ไมเ่กิดประสิทธิผลมาก เทา่ใดนกั ดงันัน้ครู /
อาจารย์ผู้สอนในชัน้เรียนใหญ่อาจจะต้องพยายามปรับจากการ จดัการสอนในชัน้เรียนปกติ  โดยเปล่ียนมาเป็น
การจดัการสอนตาม รูปแบบการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียนใหญ่ ดงัท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น เพ่ือเอือ้ตอ่การ
เรียนรู้และชว่ยให้ผู้ เรียนมีโอกาสเข้าถึงเนือ้หาได้มากขึน้ 

 
 

      -----------------------------------                  
                                                                                                                อาจารย์วิจิตรา จามจรีุ 
                                                                                                                ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
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