บทที 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี ยวกับการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็กต้นแบบการ
จัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั$น ของสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผูว้ ิจยั ขอเสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับ ดังนี$
ตอนที 1 บริ บทพื$นฐานของโรงเรี ยน
ตอนที 2 ผลการประเมินด้านบริ บท
ตอนที 3 ผลการประเมินด้านปั จจัยนําเข้า
ตอนที 4 ผลการประเมินด้านกระบวนการ
ตอนที 5 ผลการประเมินด้านผลผลิต
ตอนที 1 บริบทพืนฐานของโรงเรียน
บริ บ ทพื$นฐานของโรงเรี ย นที เข้า ร่ วมโครงการพัฒนาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ต้นแบบการ
จัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั$น ของสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 ดังต่อไปนี$
โรงเรียนที 1
เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ กมี จาํ นวนนักเรี ย น 81 คน โดยเปิ ดสอนตั$ง แต่ ระดับชั$นอนุ บาล
ปี ที 1 - 2 ระดับชั$นประถมศึกษาปี ที 1 - 6 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน 1 คน ครู 4 คน มีอาคารเรี ยนจํานวน
1 หลัง แบ่งเป็ นห้องเรี ยน 6 ห้อง ห้องปฏิบตั ิการ 1 ห้อง ห้องสมุดและห้องดนตรี 1 ห้อง ห้องพักครู
1 ห้อง สนามกีฬา ห้องส้วม 2 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง (รายละเอียด
ภาพประกอบ 7) ด้านงบประมาณโรงเรี ย นได้รับ จัดสรรงบประมาณจากหน่ วยงานต้นสั งกัด
เป็ นเงิ นรายหัวนักเรี ยน และเงิ นนอกงบประมาณ ได้รับการสนับสนุ นจากการบริ จาคทรัพย์และ
เงินค่าบํารุ งการศึกษา และจัดการเรี ยนรู ้แบบคละชั$นเรี ยนจํานวน 1 ห้องเรี ยน คือชั$นประถมศึกษา
ปี ที 3 - 4 จํานวน 21 คนต่อครู 1 คน โรงเรี ยนจัดการศึกษาให้กบั ประชาชนวัยเรี ยนในเขตพื$นที
บริ การ 3 หมู่บา้ น สภาพชุมชน ประชาชนมีอาชีพรับจ้างและการเกษตร ได้แก่ ทําสวนผลไม้ สวนยาง
ประชาชนส่ วนใหญ่มีฐานะปานกลาง ได้รับความร่ วมมือกับชุมชนท้องถินเพือจัดการศึกษาร่ วมกัน
วิทยากรภูมิปัญญาท้องถินและอยู่ใกล้แหล่ งเรี ยนรู ้ ด้านวิชาการและวัฒนธรรมประเพณี พ$ืนบ้าน
การเดินทางเป็ นถนนลาดยาง ไม่มีรถรับจ้าง ส่ วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัว เช่ าเหมา นักเรี ยนส่ วนใหญ่
ใช้เดินเท้าและผูป้ กครองมารับส่ ง โรงเรี ยนมีการจัดทําแผนการสอนตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
แบบคละชั$น คุ ณภาพของโรงเรี ยน ปี การศึ กษา 2552 จากการประเมิ นของสํานัก งานรั บรอง
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มาตรฐานและประกันคุ ณภาพการศึ กษา (สมศ.) อยู่ในระดับดี จุดเด่ นของโรงเรี ยนเป็ นโครงการ
ห้องเรี ยนสี เขียว ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ งแวดล้อม

ห้องดนตรี
ป. 4

อาคารเรี ยนสองชั$น 8 ห้องเรี ยน
ป.5
ป.6
ห้องคอมพิวเตอร์
อนุบาล
ป. 2-3
ห้องพักครู

ส้วม
สุขสันต์

ถนนภายในโรงเรี ยน
สนามกีฬา

อาคาร
เอนกประสงค์

ภาพประกอบ 7 แผนผังบริ เวณโรงเรี ยนที 1
โรงเรียนที 2
เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก มีจาํ นวนนักเรี ยน 82 คน จัดการศึกษาให้กบั ประชาชนวัยเรี ยน
ในเขตบริ การ 3 หมู่บา้ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน 1 คน ครู 3 คน นักการภารโรง 1 คน อาคารเรี ยน
จํานวน 2 หลัง จัดเป็ นห้องเรี ยน 5 ห้อง ห้องปฏิบตั ิการ 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง อาคาร
ห้องสมุด 1 หลัง (รายละเอียดดังภาพประกอบ 8) งบประมาณส่ วนใหญ่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายหัวนักเรี ยน จากหน่วยงานต้นสังกัด และเงินนอกงบประมาณ ได้แก่ เงิ นบริ จาค เงิ นทีองค์กร
ส่ ว นท้อ งถิ น ประชาชน เอกชนร่ ว มสนับ สนุ นเป็ นทุ น การศึ ก ษาและเพื อสนับ สนุ น ในการจัด
การศึกษาของสถานศึ กษา มี การบริ หารจัดการตามระบบโครงสร้ างการบริ หารโรงเรี ยน 4 งาน
ได้แก่ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริ หารงานทัวไป งานบุคคลงานธุ รการ สภาพชุ มชน
เป็ นหมู่บา้ นเล็กมีประชากรประมาณ 170 ครัวเรื อน รอบล้อม ด้วยสวนผลไม้และชุ มชนร้านค้า
เล็ ก ๆ ประชากรส่ วนใหญ่ มี อาชี พ รั บ จ้า ง และทํา สวนผลไม้ ปลู ก ยางพารา มี แหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ กล้
สถานศึกษา ได้แก่ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ ง้ กระเบนในพระราชดําริ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขต สารสนเทศจันทบุรี สถานทีท่องเทียวชายหาดแหลมเสด็จ-หาดคุง้ กระเบน ชุ มชนให้
การสนับสนุนด้านการศึกษา ได้แก่ วัด ร้านค้าชุ มชนสหกรณ์ประจําหมู่บา้ น และให้การสนับสนุ น
ด้านการจัด การศึกษาทุกด้านและวิทยากรท้องถินภูมิปัญญาไทยจุดเด่นของโรงเรี ยนเป็ นโรงเรี ยนสี
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ขาว ปลอดยาเสพติ ด ใฝ่ คุ ณ ธรรม บุ ค ลากรและนักเรี ย นทุ ก คน แต่ ง กายชุ ดขาว ทุ ก วันพระ
โรงเรี ยนจัดการศึ กษา 2 ระดับ คือ ระดับการศึ กษาก่ อนประถมศึกษา ชั$นอนุ บาลปี ที 1 - 2 และ
ระดับประถมศึกษาชั$นประถมศึกษาปี ที 1 - 6 การจัดการเรี ยนการสอนนําสื อการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียมไกลกังวลและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โรงเรี ยนจัดการเรี ยนการเรี ยนรู ้แบบคละชั$น จํานวน 1
ห้องเรี ยน คือ ชั$นประถมศึกษาปี ที 2 - 3 มาเรี ยนรวมกัน ครู สอน 1 คน มีแผนพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ
โรงเรี ยน ขนาดเล็ก การเรี ยนรู ้แบบคละชั$น และแผนการสอนแบบบูรณาการสอน

อาคารหลังที 2
ห้องสมุด/ห้อง

คอมพิวเตอร์

ห้อง
ดนตรี

ห้อง
ปฏิบตั ิการ
(โสต)

ป.5

อ.1-2

ป.4

สหกรณ์

ป.6

ป.1

ห้องพักครู /
ห้อง
ห้องคละ
ชั$น(ป.2-3)

บ้านพักครู 2 หลัง

ถนนบริ เวณร.ร.

สนามกีฬา

อาคารเอนกประสงค์
(ห้องเรี ยนคละชั$น)

ภาพประกอบ 8 แผนผังบริ เวณโรงเรี ยนที 2
โรงเรียนที 3
เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก มีจาํ นวนนักเรี ยน 103 คน จัดการศึกษาให้กบั ประชาชนวัยเรี ยน
ในเขตบริ การ 5 หมู่บา้ นเปิ ดสอนตั$งแต่ช$ นั อนุ บาลปี ที 1 ถึงชั$นประถมศึกษาปี ที 6 รวม 8 ชั$นเรี ยน
มีนกั เรี ยนทั$งหมดจํานวน 103 คน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน 1 คน ครู 4 คน นักการภารโรง 1 คน
อาคารเรี ยน จํานวน 1 หลัง จัดเป็ นห้องเรี ยน 6 ห้อง ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง อาคาร
อเนกประสงค์ 1 หลัง ห้องสมุดและโรงเรี ยนอาคาร สนามบาลเกตบอล สนามฟุตบอล ส้วม 2 หลัง
(ดังภาพประกอบ 9) สภาพชุ มชนรอบบริ เวณโรงเรี ยน มีลกั ษณะเป็ น ภูเขา สวนยาง ประชากร
รับจ้างกรี ดยางเป็ นอาชี พหลัก ประชาชนส่ วนใหญ่นับถื อศาสนาพุทธ การศึ กษาของผูป้ กครอง
ส่ วนใหญ่จบประถมศึกษาปี ที 4 มีองค์กร/ชุ มชนให้การสนับสนุ นโรงเรี ยน ได้แก่ สถานี อนามัย
ให้ความร่ วมมือในด้านการตรวจสุ ขภาพให้แก่นกั เรี ยนและเจ้าอาวาสให้ความรู ้ดา้ นธรรมะเป็ นการสอน
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คุ ณธรรม จริ ยธรรมให้แก่นกั เรี ยน งบประมาณส่ วนใหญ่มาจากรายหัวนักเรี ยน และงบประมาณ
การพัฒ นาคุ ณ ภาพวิ ช าการ และสนับ สนุ น จากองค์ก รเอกชน วิ ท ยากรท้อ งถิ นด้า นดนตรี ไ ทย
ภูมิปัญญา โรงเรี ยนมีการจัดการเรี ยนรู ้แบบคละชั$นเรี ยน ในระดับช่วงชั$น 2 ช่ วงชั$น 2 ห้องเรี ยน
คือ ช่วงชั$นที 1 ระดับชั$นประถมศึกษาปี ที 1 - 3 จํานวน 1 ห้องเรี ยน และช่วงชั$นที 2 ระดับชั$น
ประถมศึกษาปี ที 4 - 6 จํานวน 1 ห้องเรี ยน จัดครู ผสู ้ อน จํานวน 2 คน เป็ นโรงเรี ยนทีได้รับ
การสนับ สนุ น งบประมาณด้า นอาคารสถานที โดยองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล และให้ อ งค์ก ร
ส่ วนท้องถินใช้สถานทีจัดการเรี ยนของนักเรี ยนระดับปฐมวัยและใช้อาคารร่ วมกัน

ประตูทางเข้า

อาคาร อบท.
หลังที 2

อาคารอนุบาล 3 ขวบ
องค์กรส่วนท้องถิน

ถนนภายในโรงเรี ยน

ส้วม
2
หลัง

สนามกีฬา
ห้องพัก
ครู

อ.1

ป.1-3

ห้อง
ห้อง
ป.4-6
ประชุม
คอม

อาคารเอนกประสงค์
ห้องสมุด/โรงอาหาร

ภาพประกอบ 9 แผนผังบริ เวณโรงเรี ยนที 3
สรุ ปบริ บทพื$นฐานของโรงเรี ยนทีเข้าร่ วมโครงการคือมีบริ บทสภาพปั ญหาทีคล้ายคลึ ง
กันทั$ง 3 โรงเรี ยน คือ 1) เป็ นโรงเรี ยนทีขาดแคลนครู ผูส้ อน ครู ไม่ครบชั$นเรี ยน 2) เป็ นโรงเรี ยน
ขนาดเล็กมีนกั เรี ยนไม่ถึง 120 คน 3) อาคารสถานทีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 4) มีการบริ หาร
จัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบคละชั$นเรี ยน
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ตอนที 2 ผลการประเมินด้ านบริบท
ผลการประเมินด้านบริ บทของโครงการพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็กต้นแบบการจัดการเรี ยน
การสอนแบบคละชั$น ของสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 ประกอบด้วยผลการประเมิน
ตามตัวบ่งชี$ 2 ตัวบ่งชี$ ดังนี$
1. ผลการประเมิ น ตัว บ่ ง ชี$ ที 1 ความสอดคล้ อ งระหว่ า งนโยบายของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน (สพฐ.) ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องโครงการในการดํา เนิ น งานระดับ สํ า นัก งานเขตพื$ น ที
การศึกษาและระดับโรงเรี ยนต้นแบบในการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบคละชั$นแต่ละโรงเรี ยน
ผลการประเมิ นโดยวิเคราะห์ จากเอกสารคู่ มื อการการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ แบบคละ
ชั$นในโรงเรี ยนขนาดเล็กของสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั$นพื$นฐาน และแผนการพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพโรงเรี ยนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 และความคิดเห็นของ
ผูม้ ีส่วนเกียวข้องทีมีต่อการดําเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบคละชั$นของโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ต้นแบบ รายละเอียดดังตาราง 8
ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั$นพื$นฐาน (สพฐ.)
นโยบายและ
วัตถุประสงค์
ของสพฐ.
- เพือพัฒนา
โรงเรี ยนขนาด
เล็กให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
ขั$นพื$นฐาน

วัตถุประสงค์
โครงการ
สพป.จันทบุรี
- เพือพัฒนาโรงเรี ยน
ขนาดเล็กต้นแบบ
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการบริ หาร
จัดการชั$นเรี ยนที
เอื$อต่อการเรี ยนรู ้
แบบคละชั$นและ
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั$นพื$นฐาน

วัตถุประสงค์
โรงเรี ยนที 1

วัตถุประสงค์
โรงเรี ยนที 2

วัตถุประสงค์
โรงเรี ยนที 3

- เพือแก้ปัญหา - เพือพัฒนา
ครู ไม่ครบ
รู ปแบบการ
ชั$นเรี ยน
เรี ยนการสอน
ให้ครู ได้ปฏิบตั ิ
หน้าทีครบ
ชั$นเรี ยน

- เพือใช้วธิ ี การ
จัดการเรี ยน
การสอนแบบ
คละชั$น ในการ
แก้ปัญหาครู
ไม่ครบชั$นเรี ยน
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ตาราง 8 (ต่อ)
นโยบายและ
วัตถุประสงค์
ของสพฐ.
- เพือพัฒนา
โรงเรี ยนขนาด
เล็กต้นแบบให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ
ในการบริ หาร
จัดการชั$นเรี ยนที
เอื$อต่อการเรี ยนรู ้
แบบคละชั$น
- เพือพัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษาที
เกียวข้องให้มี
ความรู ้ดา้ นการ
จัดการเรี ยนรู ้
แบบคละชั$น

วัตถุประสงค์
โครงการ
สพป.จันทบุรี
- เพือแก้ปัญหาครู
ไม่ครบชั$น

- เพือปรับปรุ ง
พัฒนาครู ให้มี
ความรู ้และ
ประสบการณ์
ในกระบวนการ
การจัดการเรี ยน
การสอนแบบ
คละชั$น
- ศึกษาดูงาน
โรงเรี ยนต้นแบบ
ทีมีการบริ หาร
จัดการเรี ยนรู ้
รู ปแบบคละชั$น

วัตถุประสงค์
โรงเรี ยนที 1

วัตถุประสงค์
โรงเรี ยนที 2

วัตถุประสงค์
โรงเรี ยนที 3

- เพือใช้
ทรัพยากรทีมี
อยูใ่ ห้เกิด
ประโยชน์
สู งสุ ด

- เพือสนับสนุน
ให้ครู ได้ปฏิบตั ิ
หน้าทีการสอน
เต็มเวลา

- เพือให้นกั เรี ยน
ระดับชั$น
ใกล้เคียงกันและ
แต่ละช่วงชั$นได้
เรี ยนร่ วมกัน

- เพือให้ครู ได้
ปฏิบตั ิหน้าที
การสอนอย่าง
เต็มเวลา

- เพือให้นกั เรี ยน
ทีต่างระดับชั$น
มีโอกาสได้
เรี ยนรู ้ร่วมกัน
และทํากิจกรรม
ร่ วมกันภายใต้
หลักสู ตรแบบ
บูรณาการ
- เพือพัฒนา
ผลสัมฤทธิK
ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยน
สู งขึ$น

- เพือให้ครู
ทํางานเป็ นทีม
และมีส่วนร่ วม
ในการวาง
แผนการจัดการ
เรี ยนการสอน
ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้
- เพือพัฒนา
การเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยนตาม
หลักสู ตรบูรณา
การแต่ละ
ช่วงชั$น
การเรี ยนรู ้

- เพือพัฒนา
ผลสัมฤทธิK
ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยน
สู งขึ$น
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ตาราง 8 (ต่อ)
นโยบายและ
วัตถุประสงค์
ของสพฐ.

วัตถุประสงค์
โครงการ
สพป.จันทบุรี
- เพือสนับสนุนสื อ
วัสดุ เอื$อต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้
แบบคละชั$น

วัตถุประสงค์
โรงเรี ยนที 1

วัตถุประสงค์
โรงเรี ยนที 2

วัตถุประสงค์
โรงเรี ยนที 3

- เพือสร้าง
ความเชือมัน
แก่ผปู ้ กครอง
นักเรี ยนและ
ชุมชนในการ
พัฒนาคุณภาพ

- เพือพัฒนานักเรี ยน
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั$นพื$นฐาน
หมายเหตุ ข้อความที เขี ย น เส้ นตรง แสดงความสอดคล้องของนโยบายและวัตถุ ป ระสงค์ของ
โครงการ
จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ เอกสาร พบว่า การดําเนิ นงานของโรงเรี ย น มี ความ
สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐานและตรงตามวัตถุประสงค์
ของโครงการสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 ซึ งมีวตั ถุประสงค์เพือการพัฒนาโรงเรี ยน
ขนาดเล็กด้วยวิธีการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั$น มีการบริ หารจัดการเพือแก้ปัญหาครู ไม่ครบ
ชั$นเรี ยน โดยการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนให้ครู ได้ปฏิบตั ิหน้าทีครบชั$นเรี ยน และพัฒนา
ให้ความรู ้ครู ศึกษาดูงานโรงเรี ยนต้นแบบ ด้านนักเรี ยน จัดห้องเรี ยนรวมให้นกั เรี ยนต่างระดับชั$น
ชั$น ใกล้เ คี ย งและช่ ว งชั$น มาเรี ย นร่ ว มกัน โดยจัด ทํา แผนการเรี ย นการสอนแต่ ล ะกลุ่ ม สาระ
แบบบูรณาการสอนร่ วม กิจกรรมร่ วมภายในห้องเรี ยนเดียวกัน ส่ งผลต่อการพัฒนาการผลสัมฤทธิK
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสู งขึ$น
และจากการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาแบบไม่มีโครงสร้ าง พบว่า สถานศึกษา
มี ก ารดํา เนิ น การตามนโยบายของสํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั$นพื$ นฐานและตรงตาม
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วัตถุประสงค์ มีการจัดกิจกรรมแบบคละชั$น นํานักเรี ยนต่างระดับชั$น ชั$นใกล้เคียง ช่วงชั$น มาเรี ยนร่ วม
ภายในห้องเดี ยวกัน โดยใช้วิธีการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ และให้การพัฒนาความรู ้
แก่ครู ทีสมัครใจ ศึกษาดูงานเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบคละชั$น ดังคํากล่าวต่อไปนี$
“โรงเรี ยนมีครู ไม่เพียงพอต่อการจัดชั$นเรี ยน ครู ไม่ครบชั$น นํานักเรี ยนชั$นประถมศึกษา
ปี ที 2 - 3 มาเรี ยนร่ วมกัน โดยจัดครู สอน จํานวน 1 คน โดยดําเนิ นการตามนโยบายการพัฒนาโรงเรี ยน
ขนาดเล็ กของสํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั$นพื$นฐาน และสํานักงานเขตพื$นที การศึ กษา
ทีสนับสนุนให้โรงเรี ยนขนาดเล็กมีการเรี ยนการสอนแบบคละชั$น”
ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ : ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที 1
สัมภาษณ์เมือวันที 11 ตุลาคม 2553
“โรงเรี ยนมี การนํานโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐานและ
สํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 มาปฏิ บตั ิและมีการจัดทําโครงการและแผนการสอน
ของโครงการขนาดเล็ กตามแนวของหน่ วยงานต้นสั งกัด จัดทําแผนบูรณาการ เพื อให้ค รู ส อน
นักเรี ยนต่างชั$น ในห้องเรี ยนเดียวกัน จัดกิจกรรมร่ วมกันตามมุมกิจกรรมภายในห้องเรี ยน”
ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ : ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที 2
สัมภาษณ์เมือวันที 11 ตุลาคม 2553
“โรงเรี ยนมี การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน โดยการนํานโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั$น พื$ นฐานมี ก ารวางแผนการสอนและแผนการดํา เนิ นงาน เนื องจาก
ครู ไม่ครบชั$นเรี ยน พัฒนาให้ความรู ้ครู ทีสมัครใจ ศึกษาดูงาน และนํานักเรี ยนชั$นใกล้เคียงมาเรี ยนรู ้
ในห้องเดี ย วกัน โดยใช้วิธีการสอนแบบบู รณาการ ซึ งการดํา เนิ นงานเป็ นไปตามแนวทางและ
นโยบายของสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษา”
ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ : ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที 3
สัมภาษณ์เมือวันที 11 ตุลาคม 2553
สรุ ปได้ว่า ผลการประเมิ นตัวบ่ งชี$ ที 1 จากการวิเคราะห์ เอกสารและการสัม ภาษณ์
ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาแบบไม่ มีโครงสร้ าง พบว่า วัตถุ ป ระสงค์ของโรงเรี ย น มี ค วามสอดคล้อง
กับนโยบายและตรงตามวัตถุ ประสงค์ของหน่ วยงานต้นสังกัด ที สนับสนุ นโครงการการพัฒนา
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ต้น แบบการจัด การเรี ย นการสอนรู ป แบบคละชั$น อย่ า งเช่ น นโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน มี วตั ถุ ประสงค์เพือพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็กให้มี

91
คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน โดยมุ่ ง เน้นให้โรงเรี ย นมี ก ารบริ หารจัดการชั$นเรี ย นที เอื$ อต่ อการเรี ย นรู ้
แบบคละชั$น ซึ งสอดคล้องกับสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาและสถานศึกษา ทีมุ่งเน้นการจัดการเรี ยน
การสอนแบบคละชั$น กิ จ กรรมด้า นการเรี ย นการสอนของโรงเรี ย น เป็ นกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
แบบบูรณาการ และส่ งเสริ มให้บุคลากรครู มีการเรี ยนรู ้ ศึกษาดูงานและพัฒนาตนเอง
2. ผลการประเมินตัวบ่งชี$ที 2 ความต้องการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั$นของครู
สรุ ปได้วา่ ผลการประเมินตัวบ่งชี$ ที 2 จากการสัมภาษณ์ครู ผสู ้ อน พบว่า ครู ในโรงเรี ยน
มี ความต้องการให้โรงเรี ยนพัฒนาการเรี ยนการสอนแบบคละชั$น เพราะคาดหวังว่าจะสามารถ
แก้ไขปั ญหาครู ไม่ครบชั$นและทําให้ผลสัมฤทธิK ของนักเรี ยนสู งขึ$ นได้และสามารถดู แลนักเรี ยน
ได้อย่างทัวถึง
ซึ งสนับสนุนได้ดว้ ยคํากล่าวต่อไปนี$
“ต้องการทีจะสอนแบบคละชั$น เป็ นการแก้ปัญหาครู ไม่ครบชั$น สะดวกในการดูแล
นักเรี ยน”
ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ : ครู คนที 1 โรงเรี ยนที 1
สัมภาษณ์เมือวันเดือนปี 12 ตุลาคม 2553
“ต้อ งการที จะสอนแบบคละชั$น เพราะสามารถนํา นัก เรี ย นชั$น ใกล้เ คี ย งมาเรี ย น
รวมกันได้ และนักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ และทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มได้ ในลักษณะพีสอนน้องและ
คาดหวังว่าผลสัมฤทธิK ของนักเรี ยนจะดีข$ ึน”
ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ : ครู คนที 2 โรงเรี ยนที 2
สัมภาษณ์ เมือวันที 12 ตุลาคม 2553
“ต้องการที จะสอนแบบคละชั$น เป็ นการทําให้นักเรี ย นกล้า แสดงออกในเชิ ง บวก
มี ค วามสามารถในกรอบ และนอกกรอบ สามารถดู แ ลเด็ ก ระดับ ชั$น ใกล้ เ คี ย งได้ นั ก เรี ยน
อยูใ่ นสายตาตลอดเวลา ควบคุมดูแลนักเรี ยนง่าย นักเรี ยนมีการพัฒนาดีข$ ึน”
ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ : ครู คนที 3 โรงเรี ยนที 3
สัมภาษณ์ เมือวันที 13 ตุลาคม 2553
สรุ ปผลการประเมินบริ บทของโครงการ ประเมินตัวบ่งชี$ 2 ตัวบ่งชี$ พบว่า ตัวบ่งชี$ ที 1
วัตถุประสงค์ของโรงเรี ยนมีความสอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีการจัดห้องเรี ยนรู ปแบบ
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คละชั$น และจัดการเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการ ส่ วนตัวบ่งชี$ ที 2 ครู มีความต้องการในการจัดการเรี ยน
การสอนรู ปแบบคละชั$น
ตอนที 3 ผลการประเมินด้ านปัจจัยนําเข้ า
ผลการประเมินด้านปั จจัยนํา ประเมินด้วยตัวบ่งชี$ เพียง 1 ตัวบ่งชี$ คือตัวบ่งชี$ ความเพียงพอ
ของปั จจัยเบื$ องต้นเพือการดําเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั$น 4 ด้าน โดยการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา พบว่า ปั จจัยนําเข้าของโครงการ อันประกอบด้วย 1) งบประมาณ มี ความ
เพียงพอต่อการดําเนิ นงาน โดยโรงเรี ยนได้รับการสนับสนุ นงบประมาณจากหน่ วยงานต้นสังกัด
และการสนับ สนุ นจากองค์ก ารบริ หารส่ ว นท้องถิ น เอกชน 2) สื อเทคโนโลยี มี ค วามเพี ย งพอ
ต่อการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั นักเรี ยน 3) บุคลากร โรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีปัญหาขาดแคลนครู
ครู ไม่ครบชั$นเรี ยน 4) อาคารสถานที โรงเรี ยนมี ปัญหาในการจัดห้องเรี ยนไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
การจัดห้องเรี ยนในรู ปแบบคละชั$น เนื องจากห้องเรี ยนคับแคบและอาคารเรี ยนไม่เพียงพอ จึงสรุ ปได้วา่
การประเมิ นปั จจัยนําเข้า มีความเพียงพอในปั จจัยเบื$องต้น บางส่ วน และการดําเนิ นงานบางด้าน
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนด
ซึ งสนับสนุนด้วยคํากล่าวต่อไปนี$
“ด้านงบประมาณและอาคารเรี ยน โรงเรี ยนมีงบประมาณเพียงพอต่อการบริ หารจัดการ
งบประมาณส่ ว นใหญ่ ม าจากเงิ น รายหัว นัก เรี ย น และได้รั บ การสนับ สนุ น ด้า นองค์ก รเอกชน
ท้องถิน”
“ด้านอาคารเรี ยน มี 1 หลัง ใช้เป็ นห้องเรี ยน 6 ห้องเรี ยน ไม่เพีย งพอต่อการจัด
ห้องเรี ยน ห้องเรี ยนคับแคบ ไม่สามารถจัดกิ จกรรมในห้องเรี ยนได้ ต้องประยุกต์ใช้สนามเป็ นที
จัดกิจกรรมให้แก่นกั เรี ยน”
“สื อเทคโนโลยี โรงเรี ยนมีห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์ และโทรทัศน์ทางไกลของไกลกังวล
สําหรับการเรี ยนการสอนของนักเรี ยน มีเพียงพอ....”
“บุคลากรครู มีจาํ นวน 4 คน ครู มีจาํ นวนจํากัดไม่ครบชั$นเรี ยน ไม่เพียงพอต่อการประจํา
ชั$นเรี ยน จึงจัดหลายชั$นต่อครู 1 คน เพือให้ครู ได้สอนและดูแลเด็กได้ทวถึ
ั งและใกล้ชิด”
ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ : ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที 1
สัมภาษณ์เมือวันที 11 ตุลาคม 2553
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“ด้านงบประมาณและอาคารเรี ยน โรงเรี ยนมีงบประมาณเพียงพอต่อการบริ หารจัดการ
งบประมาณส่ วนใหญ่มาจากเงินรายหัวนักเรี ยน และได้รับการสนับสนุ นด้านบุคลากรทางองค์กร
ส่ วนท้องถิน และภาคเอกชน”
“ด้านอาคารเรี ยน มี 1 หลัง 5 ห้องเรี ยน ไม่เพียงพอต่อการจัดห้องเรี ยน ต้องมีการ
ประยุกต์อาคารเอนกประสงค์ มาเป็ นห้องเรี ยนสําหรับการจัดการเรี ยนการสอนเนื องจากจัดการ
ห้องเรี ยนในรู ปแบบคละชั$น ต้องใช้พ$ืนทีในการจัดกิจกรรมกว้างมาก........”
“สื อเทคโนโลยี โรงเรี ยนมีห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องปฏิ บตั ิการภาษา และ
การโทรทัศน์ทางไกลของไกลกังวล สําหรับการเรี ยนการสอนของนักเรี ยน มีเพียงพอ และได้รับ
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรี ยนขนาดเล็ก”
“บุคลากรครู มีจาํ นวน 3 คน ครู มีจาํ นวนจํากัดไม่ครบชั$นเรี ยน ไม่เพียงพอต่อการจัดครู
ประจําชั$นเรี ยน ต้องใช้วธิ ี จดั ห้องเรี ยนแบบคละชั$นเรี ยน”
ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ : ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที 2
สัมภาษณ์เมือวันที 11 ตุลาคม 2553
“ด้านงบประมาณและอาคารเรี ยน โรงเรี ยนมี งบประมาณเพี ยงพอต่อการบริ หารจัดการ
งบประมาณส่ วนใหญ่มาจากเงินรายหัวนักเรี ยนและได้รับการสนับสนุนด้านองค์กรเอกชนท้องถิน”
“ด้านอาคารเรี ยน มี 1 หลัง ใช้เป็ นห้องเรี ยน 6 ห้องเรี ยน ไม่เพียงพอต่อการจัดห้องเรี ยน
ห้องเรี ยนคับแคบ ไม่สามารถจัดกิ จกรรมในห้องเรี ยนได้ ต้องประยุกต์ใช้สนามเป็ นทีจัดกิ จกรรม
ให้แก่นกั เรี ยน”
“สื อเทคโนโลยี โรงเรี ย นมี ห้ อ งเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ และการโทรทัศ น์ ท างไกลของ
ไกลกังวล สําหรับการเรี ยนการสอนของนักเรี ยน มีเพียงพอ”
“บุ คลากรครู มี จาํ นวน 4 คน ครู มีจาํ นวนจํากัดไม่ครบชั$นเรี ยน ไม่เพียงพอต่อการ
ประจําชั$นเรี ยน”
ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ : ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที 3
สัมภาษณ์เมือวันที 11 ตุลาคม 2553
ตอนที 4 ผลการประเมินด้ านกระบวนการ
ผลการประเมินด้านกระบวนการ ประกอบด้วยผลการประเมิ นตามตัวบ่งชี$ 3 ตัวบ่งชี$
ดังนี$
1. ผลการประเมิ น ตัว บ่ ง ชี$ ที 1 ผลการดํา เนิ น งานตรงตามภารกิ จ ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน ใน 4 ด้าน
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ผลการประเมิน โดยการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษามีกระบวนการ
ดําเนิ นงานตรงตามภารกิ จของสํา นักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั$นพื$นฐาน อันประกอบด้วย
ภารกิ จ 4 ด้าน คื อ 1) ด้านการวางแผนและพัฒนาการบริ หารจัดการ 2) ด้านการพัฒนาระบบ
การเรี ยนการสอนและประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา 3) ด้า นการเสริ ม สร้ า งความพร้ อ มและ
ความเข้มแข็งของโรงเรี ย น 4) ด้านการส่ ง เสริ มให้ทุก ภาคส่ วนมี ส่ วนร่ วมในการจัดการศึ กษา
สําหรับรายละเอียดของกิจกรรมตามภารกิจแต่ละด้าน แสดงรายละเอียดดังตาราง 9
ตาราง 9 แสดงผลการประเมินกระบวนการโครงการพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็กต้นแบบจัดการเรี ยน
การสอนแบบคละชั$น ของสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาจันทบุรี เขต 1
ภารกิจ
1. ด้านการวางแผน
และพัฒนาการบริ หาร
จัดการ

โรงเรี ยนที 1
มีการจัดทําและวาง
แผนการสอนโดยใช้
แผนสําเร็ จรู ปจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
และมีการพัฒนาครู

โรงเรี ยนที 2
มีการวางแผนการ
สอน แผนเพือการ
บริ หารและพัฒนา
บุคลากรและครู
จัดทําแผนการสอน
แบบบูรณาสอน
2. ด้านการพัฒนาระบบ ส่ งครู เข้ารับการ
ส่ งครู เข้ารับการ
การเรี ยนการสอนและ พัฒนาตามหลักสู ตร พัฒนาตามหลักสู ตร
ประกันคุณภาพ
ศึกษาดูงานและจัดทํา และมีระบบการ
การศึกษา
ระบบประกันคุณภาพ ประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. ด้านการเสริ มสร้าง มีการนิเทศภายใน
มีการนิเทศภายใน
ความพร้อมและความ โดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน โดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
เข้มแข็งของโรงเรี ยน และศึกษานิเทศก์
และศึกษานิเทศก์ของ
ของเขตพื$นทีเพือ
เขตพื$นที
ช่วยเหลือด้าน
การสอน

โรงเรี ยนที 3
มีการนําแผนการสอน
ของหน่วยงานต้น
สังกัดมาบูรณาการ
ร่ วมกับแผนการสอน
ของโรงเรี ยนและ
บริ บทของท้องถิน
ส่ งครู เข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสู ตร
ศึกษาดูงานและจัดทํา
ระบบประกัน
คุณภาพ
มีการนิเทศภายใน
โดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
และศึกษานิเทศก์
ของเขตพื$นที
- สร้างเครื อข่าย
โรงเรี ยนเพือให้ความ
ช่วยเหลือโรงเรี ยนใน
เครื อข่ายแลกเปลียน
เรี ยนรู ้
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ตาราง 9 (ต่อ)
ภารกิจ

โรงเรี ยนที 1
- ให้ครู ได้ศึกษาดูงาน
และเข้ารับการ
ฝึ กอบรมครู แกนนํา
จากหน่วยงานต้น
สังกัด

โรงเรี ยนที 2
- ประชุมร่ วมกับ
โรงเรี ยนต้นแบบ
และโรงเรี ยนเครื อข่าย
เพือแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ ให้กบั ครู ผสู ้ อน
และนักเรี ยน ระหว่าง
โรงเรี ยน
4. ด้านการส่ งเสริ มให้ ได้รับความร่ วมมือ
ได้รับความร่ วมมือ
ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วม จากชุมชนและ
จากองค์กร
ในการจัดการศึกษา
หน่วยงานเอกชน
ส่ วนท้องถิน วัด
สนับสนุนทรัพยากร และปกครองนักเรี ยน
ทุนการ ศึกษา เพือใช้ มีส่วนร่ วมในการจัด
เป็ นกิจกรรมการเรี ยน กิจกรรมการเรี ยน
การสอนและช่วยเหลือ การสอนและกิจกรรม
นักเรี ยนด้อยโอกาส ร่ วมการพัฒนา
โรงเรี ยน

โรงเรี ยนที 3

ได้รับความร่ วมมือ
จากองค์กร
ส่ วนท้องถิน
สนับสนุนทรัพยากร
อาคารเรี ยน อุปกรณ์
ทางการศึกษา และ
ทุนการศึกษาให้กบั
นักเรี ยนทีด้อยโอกาส

จากตาราง 9 สรุ ปภารกิจของสถานศึกษา ได้ดงั นี$ 1) ด้านการวางแผนและพัฒนาการ
บริ หารจัดการ โรงเรี ยนนําแผนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน มาใช้
เป็ นแผนการสอน แผนพัฒ นาด้า นการบริ ห ารและการพัฒ นาบุ ค ลากรที สอดคล้อ งกับ บริ บ ท
ด้านการสอนของโรงเรี ยนและท้องถิ น 2) ด้านการพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนและประกัน
คุณภาพการศึกษา โรงเรี ยนส่ งครู เข้ารับการพัฒนาตามหลักสู ตร และมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนการศึกษาดูงาน 3) ด้านการเสริ มสร้ างความพร้ อมและความเข้มแข็งของโรงเรี ยน
โรงเรี ยนมี การนิ เทศภายใน โดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและศึกษานิ เทศก์ของสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษา
จันทบุ รี เขต 1 และสร้ างเครื อข่า ยการเรี ย นการสอนแบบคละชั$นร่ วมกับ โรงเรี ย นที อยู่บ ริ เวณ
ใกล้เคียง 4) ด้านการส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา โรงเรี ยนได้รับความ
ร่ วมมือจากองค์กรส่ วนท้องถิน เอกชน วัด ผูป้ กครองนักเรี ยนและกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน
เพือให้การสนับสนุนทรัพยากร อุปกรณ์การเรี ยน ทุนการศึกษา
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ซึ งสนับสนุนด้วยคํากล่าวต่อไปนี$
“โรงเรี ยนใช้แผนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน ทีจัดทําให้
โรงเรี ยน (แผนสําเร็ จรู ป)”
“ให้ครู ทีรับผิดชอบการสอนในรู ปแบบคละชั$น ไปศึกษาดูงานและเข้ารับการฝึ กอบรม
ตามทีหน่วยงานต้นสังกัดกําหนดในฐานะครู แกนนํา”
“ให้ครู ผสู ้ อนจดบันทึกการสอนและมีการนิ เทศภายในห้องเรี ยน ให้การช่วยเหลือครู
ด้านการสอน และแลกเปลียนเรี ยนรู ้ระหว่างโรงเรี ยนเครื อข่าย”
“ได้รับความร่ วมมือจากชุ มชนและหน่ วยงานเอกชน ด้านการสนับสนุ นทรัพยากร
ทุนการศึกษา เพือใช้กิจกรรมการเรี ยนการสอนและการช่วยเหลือนักเรี ยนด้อยโอกาส”
ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ : ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที 1
สัมภาษณ์เมือวันที 11 ตุลาคม 2553
“ โรงเรี ยนมีการจัดทําแผนการสอน โดยนําแผนการสอนของหน่วยงานต้นสังกัดมา
บูรณาการให้เข้ากับบริ บทการสอนของโรงเรี ยน และจัดทําแผนเพือการบริ หารและพัฒนาบุคลากร
.......”
“ กําหนดให้ครู เตรี ยมแผนการสอนไปบูรณาการสอนในชั$นเรี ยน จําแนกรายชั$นและ
มีการจัดทําประกันคุณภาพนักเรี ยน ...”
“ มีการนิ เทศภายในชั$นเรี ยน เพือสร้ างความมันใจให้กบั ครู ผูส้ อน และให้การช่ วยเหลื อ
โดยศึกษานิเทศก์ ของเขตพื$นที......”
“ประชุมร่ วมกับโรงเรี ยนต้นแบบ และโรงเรี ยนเครื อข่าย เพือแลกเปลียนเรี ยนรู ้ให้กบั
ครู ผสู ้ อนและนักเรี ยน ระหว่างโรงเรี ยน”
“ ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานส่ ว นท้อ งถิ น วัด และผู ้ป กครองนัก เรี ยน
ร่ วมกิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอน และกิจกรรมร่ วมพัฒนา....”
ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ : ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที 2
สัมภาษณ์เมือวันที 11 ตุลาคม 2553
“มีการจัดทําแผนการสอนโดยนําแผนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั$นพื$นฐาน มาบูรณาการร่ วมกับแผนการสอนของโรงเรี ยน สอนตามบริ บทของท้องถิน มีการนิ เทศ
ภายในห้องเรี ยนโดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและศึกษานิ เทศก์ และจัดกิ จกรรมศึกษาดูงานจากโรงเรี ยน
ต้นแบบการสอนคละชั$น”
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“สร้างเครื อข่ายโรงเรี ยน เพือให้การช่วยโรงเรี ยนในเครื อข่าย และแลกเปลียนเรี ยนรู ้”
“ด้านความร่ วมมื อกับองค์กรส่ วนท้องถิ น มี ก ารสนับ สนุ นทรั พยากร อาคารเรี ย น
อุปกรณ์ทางการศึกษา และทุนการศึกษาให้กบั นักเรี ยนทีด้อยโอกาส”
ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ : ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที 3
สัมภาษณ์เมือวันที 11 ตุลาคม 2553
สรุ ปผลการประเมินตัวบ่งชี$ ที 1 โรงเรี ยนมีการดําเนิ นงานตรงตามภารกิ จของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังต่อไปนี$ 1) ด้านการ
วางแผนและพัฒนาการบริ ห ารจัด การโรงเรี ย นนํา แผนการสอนของสํา นัก งานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั$นพื$นฐาน มาประยุกต์เป็ นแผนการสอน แผนพัฒนาด้านการบริ หารและการพัฒนา
บุ คลากรที สอดคล้องกับบริ บทด้านการสอนของโรงเรี ยนและท้องถิ น 2) ด้านการพัฒนาระบบ
การเรี ยนการสอนและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรี ยนส่ งครู เข้ารับการพัฒนาตามหลักสู ตร และ
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการศึกษาดูงาน 3) ด้านการเสริ มสร้ างความพร้อม
และความเข้มแข็งของโรงเรี ยน โรงเรี ยนมีการนิ เทศภายในโดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและศึกษานิ เทศก์
ของสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 และสร้างเครื อข่ายการเรี ยนการสอนแบบคละชั$น
ร่ ว มกับ โรงเรี ย นที อยู่บ ริ เ วณใกล้เ คี ย ง 4) ด้า นการส่ ง เสริ ม การมี ส่ วนร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ วนใน
การศึกษา โรงเรี ยนได้รับความร่ วมมือจากองค์กรส่ วนท้องถิน เอกชน วัด มีการประชุ มผูป้ กครอง
นักเรี ย นและกรรมการการศึ กษาขั$นพื$นฐาน เพือให้ก ารสนับ สนุ นทรั พยากร อุ ปกรณ์ ก ารเรี ย น
ทุนการศึกษา ซึ งโรงเรี ยนมีการดําเนิ นงานตรงตามภารกิ จของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั$นพื$นฐาน
2. ผลการประเมินตัวบ่งชี$ที 2 การจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั$น
ผลการประเมินตัวบ่งชี$ ที 2 โดยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
และการสั งเกตแบบไม่มี ส่วนร่ วมจากการเรี ย นการสอนพบว่า โรงเรี ย นมี ก ารจัดห้องเรี ย นและ
กิ จกรรมการเรี ย นการสอนแบบคละชั$น ซึ งสามารถอธิ บ ายลัก ษณะของการจัด ห้องเรี ย นและ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบคละชั$นด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ 1) ลักษณะการจัด
ห้องเรี ยน 2) ขั$นตอนการดําเนิ นงานตามแผน การสอน 3) ลักษณะของกิ จกรรมการจัดการเรี ยน
การสอน 4) ลักษณะแผนการสอนแบบคละชั$นซึ งสามารถสรุ ปตามลักษณะการจัดห้องเรี ยนและ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบคละชั$น ดังตาราง 10
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ตาราง 10 แสดงรายละเอียดขององค์ประกอบจากรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั$น
ของโรงเรี ยน
องค์ประกอบ
1. ลักษณะการ
จัดห้องเรี ยน

โรงเรี ยนที 1
รู ปแบบการรวมชั$นคู่
หรื อรวม 2 ชั$นคือ
ชั$นติดกันโดยนํานักเรี ยน
ชั$น ป.3 - 4 มาเรี ยน
รวมกันจัดเป็ น 1
ห้องเรี ยน ครู 1 คน
2. ขั$นตอน
- เตรี ยมการสอนและ
ดําเนินการตาม สถานทีเรี ยน
แผนการสอน - กําหนดเป้ าหมาย
การเรี ยน
- แบ่งกลุ่มนักเรี ยน
- เรี ยนจากระบบ
การสอนไกลกังวล
- จัดกิจกรรมตาม
ตารางเรี ยน เช่น ให้ใบงาน
- ใบความรู ้กบั นักเรี ยน
ตามกลุ่มสาระ ตาม
ระดับชั$นเรี ยน
- ตรวจใบงาน และแจ้ง
ผลการทําใบงานให้
นักเรี ยนทราบ
- ปรับปรุ งแก้ไขใบงาน
และกิจกรรมให้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์
- ทดสอบ
- แจ้งผลการทดสอบ

โรงเรี ยนที 2
รู ปแบบการรวมชั$นคู่ หรื อ
รวม 2 ชั$นคือ ชั$นติดกัน
โดยนํานักเรี ยนชั$น ป. 2 3 เรี ยนรวมกัน จัดเป็ น 1
ห้องเรี ยน ครู 1 คน

โรงเรี ยนที 3
รู ปแบบเรี ยนรวมช่วงชั$น
ที 1 (ป.1 - 3) และช่วง
ชั$นที 2 (ป.4 - 6) จัดเป็ น
สองห้อง ครู 2 คน

- เตรี ยมการสอนและ
สถานทีเรี ยน
- กําหนดเป้ าหมายการเรี ยน
- แบ่งกลุ่มนักเรี ยน
- เรี ยนจากระบบการสอน
ไกลกังวล
- จัดกิจกรรมตาม
ตารางเรี ยน เช่น ให้ใบงาน

- เตรี ยมการสอนและ
สถานทีเรี ยน
- กําหนดเป้ าหมาย
การเรี ยน
- แบ่งกลุ่มนักเรี ยน
- จัดกิจกรรมตาม
ตารางเรี ยน เช่น
ให้ใบงาน- ใบความรู ้

- ใบความรู ้กบั นักเรี ยน
ตามกลุ่มสาระ ตาม
ระดับชั$นเรี ยน
- ตรวจใบงาน และแจ้งผล
การทําใบงานให้นกั เรี ยน
ทราบ
- ปรับปรุ งแก้ไขใบงาน
และกิจกรรมให้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์
- ทดสอบรายสัปดาห์
- แจ้งผลการทดสอบ

- กิจกรรมกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้
- กิจกรรมกลุ่มความ
สนใจ
- ตรวจใบงานแจ้งผล
และปรับปรุ งแก้ไข
- ทดสอบ
- แจ้งผลการทดสอบ

99
ตาราง 10 (ต่อ)
องค์ประกอบ
3. ลักษณะของ
กิจกรรมการ
จัดการเรี ยนการ
สอน

4. ลักษณะ
แผนการสอน
แบบคละชั$น

โรงเรี ยนที 1
- ใช้วธิ ี สอนแบบให้
นักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
โดยให้นกั เรี ยนคิดงาน
เป็ นกลุ่มและแสดงผลงาน
- มีการตั$งหัวหน้ากลุ่ม
แต่ละสาระการเรี ยนรู ้
- ให้นกั เรี ยนค้นหา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง และคิด
กิจกรรมหลากหลาย
- มีการจัดทําแผนการ
สอนของสพฐ. มาบูรณา
การการสอนให้เหมาะสม
เข้ากับบริ บทในชั$นเรี ยน
- เตรี ยมใบความรู ้-ใบงาน
- จัดทําตารางเรี ยนเตรี ยม
ไว้ล่วงหน้า

โรงเรี ยนที 2
- สอนโดยยึดเด็กเป็ น
ศูนย์กลางในการจัด
กิจกรรม การเรี ยนรู ้
- มอบใบงาน ใบความรู ้ให้
นักเรี ยนร่ วมคิดกิจกรรม
- จัดกลุ่มนักเรี ยนให้แสดง
ความคิดเป็ นภายในกลุ่ม

โรงเรี ยนที 3
- ยึดเด็กเป็ นสําคัญ
- มอบใบงาน ใบความรู ้
ให้แสดงความคิดเห็น
ในกลุ่ม
- กิจกรรมการค้นคว้าหา
ความด้วยตนเอง
- การแสดงออกและ
การนําเสนอผลงานของ
ตนเอง
- มีแผนการสอน ภาคเรี ยน - มีแผนการสอนโดยใช้
การศึกษาและแผนการ
แผนของสพฐ.และ
สอนรายสัปดาห์โดยใช้
แผนการสอนทีโรงเรี ยน
แผน การสอนของสพฐ. จัดทําขึ$น
- เตรี ยมใบความรู ้-ใบงาน - เตรี ยมใบความรู ้- จัดทําตารางสอน
ใบงาน
บูรณาการในชั$นเรี ยน
- มีตารางสอน และ
ตารางกิจกรรมนักเรี ยน

จากตาราง 10 สรุ ปได้ว่า การดํา เนิ นงานในการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ย น
ต้นแบบตามโครงการพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็กต้นแบบจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั$น ของสํานักงาน
เขตพื$นทีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 มีรายละเอียดในการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั$น โดยมี
องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) ด้านลักษณะการจัดห้องเรี ยน โรงเรี ยนมี การจัดห้องเรี ยนทีมีลกั ษณะ
คล้า ยกันคื อนํา นัก เรี ย นชั$นติ ดกัน หรื อระดับ ชั$นใกล้ก ัน มาเรี ย นรวมกันและนํา นัก เรี ย นแต่ ล ะ
ช่วงชั$นเรี ยนมาเรี ยนห้องเดียวกัน โดยจัดครู ผสู ้ อน 1 ห้องต่อ 1 คน 2) ขั$นตอนการดําเนิ นการจัดการ
แผนการสอน โรงเรี ยนมีการเตรี ยมการสอนและสถานทีเรี ยน กําหนดกลุ่มเป้ าหมายและแบ่งกลุ่ม
นักเรี ยนเพือจัดกิ จกรรมตามใบงาน ทดสอบ แจ้งผลการทดสอบ 3) ด้านลักษณะของกิ จกรรม
การเรี ยนการสอน โรงเรี ยน มีวิธีสอนแบบให้นกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง มอบใบงานใบความรู ้ เพือให้
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นักเรี ยนทําร่ วมกัน 4) ลักษณะแผนการสอน โรงเรี ยนมี การจัดทําแผนการสอนเป็ นรายภาคเรี ยน
รายสั ป ดาห์ นํา แผนการสอนของสํ า นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั$น พื$ น ฐานมาประยุ ก ต์
บูรณาการให้เข้ากับบริ บทของโรงเรี ยนนั$น
ซึ งสนับสนุนด้วยคํากล่าวต่อไปนี$
“รู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอน จะใช้ รู ป แบบการรวมชั$น คู่ ห รื อ รวมสองชั$น
ในห้องเรี ยนเดี ยวกัน ในระดับชั$น 3 - 4 มาเรี ย นด้วยกัน และสอนตามแผนการสอนที โรงเรี ย น
จัดเตรี ยมไว้ แบ่งเป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้...”
“ ขั$นตอนการดําเนิ นงาน มีการเตรี ยมสอนล่วงหน้า จัดเตรี ยมใบความรู ้ -ใบงาน และ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตามตารางเรี ยนทีกําหนดในแต่ละวัน ตรวจสอบใบงาน จัดกิ จกรรมกลุ่มให้
ผูเ้ รี ยนและให้ผูเ้ รี ยนใช้ความคิดสร้ างสรรค์ของตนเอง แสดงความคิดเห็ นภายในกลุ่ม รายงานผล
หน้าชั$นเรี ยนหรื อแต่ละกลุ่มอภิปรายผลงาน....”
ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ : ครู ผสู ้ อนโรงเรี ยนที 1
สัมภาษณ์เมือวันที 11 ตุลาคม 2553
“รู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอน จะใช้ รู ป แบบการรวมชั$น คู่ ห รื อ รวมสองชั$น
ในห้องเรี ยนเดียวกัน ในระดับชั$น 2 - 3 มาเรี ยนด้วยกันและแบ่งกลุ่มตามความสามารถของผูเ้ รี ยน
มีการนําแผนการสอนของหน่ วยงานต้นสังกัด มาบูรณาการสอนนักเรี ยน และจัดทําแผนการสอน
ล่วงหน้าเพือเตรี ยมการสอน การดําเนิ นการสอน มีการจัดกิจกรรมตามตารางสอน และบูรณาการสอน
ตามสถานการณ์ จัดกิ จ กรรมการเรี ย นภายในและภายนอกห้ อ งเรี ย น สอนระบบทางไกลจาก
โรงเรี ยนไกลกังวล...”
“ด้านการเรี ยนการสอน จะยึดเด็กเป็ นศูนย์กลาง และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง
โดยจะมี ใ บงานให้ นัก เรี ย นไปค้น คว้า ทํา กิ จ กรรมร่ ว มกัน เพื อน ทํา ด้ว ยตนเอง คิ ด ร่ ว มกับ ครู
เพือส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนกล้าคิดกล้าแสดงออก..”
ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ : ครู ผสู ้ อนโรงเรี ยนที 2
สัมภาษณ์เมือวันที 11 ตุลาคม 2553
“รู ปแบบการสอน ลักษณะแบ่งห้องเรี ยนเป็ นช่ วงชั$น คือช่ วงชั$นที 1 และช่ วงชั$นที 2
จํานวน 6 ชั$นเรี ยน จัดเป็ น 2 ห้องเรี ยน ใช้ครู ผูส้ อน 2 คน มี การจัดทําแผนการสอนเป็ นรายวัน
กําหนดตารางสอนให้นกั เรี ยน จัดกิ จกรรมให้นกั เรี ยน ใช้ระบบการแบบพีช่ วยเหลื อน้อง ฝึ กให้
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นัก เรี ย นจัดทํา แผนและนํา เสนอภายในกลุ่ ม ให้ รับ ผิ ดชอบการเตรี ย มอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นมาเอง
คิดกิจกรรมภายในกลุ่ม…”
ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ : ครู ผสู ้ อนโรงเรี ยนที 3
สัมภาษณ์เมือวันที 11 ตุลาคม 2553
สรุ ปผลการประเมิ นตามตัวบ่งชี$ ที 2 สถานศึ กษามี ลกั ษณะห้องเรี ยนและกิ จกรรม
การเรี ยนการสอนแบบคละชั$น ซึ งมี รายละเอี ยดในการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั$น โดยมี
องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) ด้านลักษณะการจัดห้องเรี ยน โรงเรี ยนมีการจัดห้องเรี ยนทีมีลกั ษณะ
คล้า ยกันคื อนํา นัก เรี ย นชั$นติ ดกัน หรื อระดับ ชั$นใกล้ก ัน มาเรี ย นรวมกันและนํา นัก เรี ย นแต่ ล ะ
ช่วงชั$นเรี ยนมาเรี ยนห้องเดี ยวกัน และจัดครู ผสู ้ อน 1 ห้องต่อ 1 คน 2) ขั$นตอนการดําเนิ นการจัดการ
แผนการสอน โรงเรี ยนมีการเตรี ยมการสอนและสถานทีเรี ยน กําหนดกลุ่มเป้ าหมายและแบ่งกลุ่ม
นักเรี ยนเพือจัดกิ จกรรมตามใบงาน ทดสอบ แจ้งผลการทดสอบ 3) ด้านลักษณะของกิ จกรรม
การเรี ยนการสอน โรงเรี ยน มีวธิ ี สอนแบบให้นกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง มอบใบงานใบความรู ้ เพือให้
นักเรี ยนทําร่ วมกัน 4) ลักษณะแผนการสอน โรงเรี ยนมี การจัดทําแผนการสอนเป็ นรายภาคเรี ยน
รายสัปดาห์ นําแผนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐานมาประยุกต์บูรณาการ
ให้เข้ากับบริ บทของโรงเรี ยนนั$น
3. ผลประเมินตัวบ่งชี$ ที 3 สภาพปั ญหาของกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบ
คละชั$น
ผลการประเมินตัวบ่งชี$ที 3 จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผสู ้ อน และ
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม พบว่า โรงเรี ยนมีสภาพปั ญหาทีคล้ายคลึงกันสรุ ปได้ดงั นี$ 1) ปั ญหา
ด้านบุคลากรครู 2) ด้านบริ หารจัดการและการเรี ยนการสอน 3) ด้านอาคารสถานที 4) ด้านชุ มชน
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี$
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ตาราง 11 แสดงสภาพปั ญหาของโรงเรี ยนขนาดเล็กต้นแบบคละชั$น
รายด้าน
โรงเรี ยนที 1
ด้านบุคลากรครู - ครู ไม่ครบชั$นเรี ยน
- ครู ผสู ้ อน ยังขาด
ความรู ้ความเข้าใจใน
ระบบการจัดการเรี ยน
การสอนรู ปแบบคละชั$น
ด้านการบริ หาร -ไม่สามารถจัดกิจกรรม
จัดการและ
การเรี ยนตามตารางเรี ยน
การเรี ยน
ได้
การสอน
- ครู ผสู ้ อนมีภารกิจ
งานอืนนอกเหนือจาก
งานสอน ทําให้การสอน
ไม่เป็ นไปตามตารางเรี ยน
ด้านอาคาร
- โรงเรี ยนใช้อาคาร
สถานที
อเนกประสงค์ เป็ น
ห้องเรี ยนแบบคละชั$น
ไม่สะดวกต่อการจัด
การเรี ยนรู ้แบบคละชั$น
เนืองจากไม่มีฝากั$น
ทําให้ลมพัดเอกสาร
และฝนตกสาดห้องเรี ยน
ด้านชุมชน
- ผูป้ กครองส่ วนใหญ่
ไม่เห็นด้วยกับการเรี ยน
การสอนแบบคละชั$น
- มีฐานะยากจน
สนับสนุนงบประมาณ
ได้นอ้ ย

โรงเรี ยนที 2
- ขาดแคลนครู
- ครู ผสู ้ อน ยังไม่เข้าใจ
วิธีการสอนและการบูรณา
การหลักสู ตรอย่างแท้จริ ง

โรงเรี ยนที 3
- ครู ไม่ครบชั$นเรี ยน
ไม่เพียงพอ
- ครู ผสู ้ อน ขาดทักษะ
การสอน และทักษะ
การพัฒนาผูเ้ รี ยน
- นักเรี ยนต่างระดับความรู ้ - ความยุง่ ยากในการ
ต่างชั$นเรี ยน มาเรี ยนร่ วมกัน จัดทําหลักสู ตร มีการนํา
ต้องมีการควบคุมและ
หลักสู ตรของหน่วยงาน
ฝึ กฝนให้อยูร่ ่ วมกันได้
ต้นสังกัดมาบูรณาการ
- นักเรี ยนมีผลการเรี ยน
กับหลักสู ตรท้องถิน
ตํากว่าเกณฑ์
- มีหอ้ งเรี ยนคับแคบ
ไม่เหมาะกับการจัด
กิจกรรมภายในห้องเรี ยน
- การจัดมุมกิจกรรม
ไม่ตามเกณฑ์การจัด
การเรี ยนรู ้รูปแบบคละชั$น

- สภาพห้องเรี ยนมีเนื$อที
ไม่เพียงพอแก่การจัด
กิจกรรมและมุมความรู ้
ต่างๆ ต้องจัดกิจกรรม
บางกิจกรรมนอก
ห้องเรี ยนทําให้ควบคุม
นักเรี ยนได้อยาก

- ผูป้ กครองต้องการให้
โรงเรี ยนสอนในรู ปแบบ
ปกติ

- ผูป้ กครองและชุมชน
ยังไม่เข้าใจวิธีการเรี ยนรู ้
แบบคละชั$น
- นักเรี ยนเคลือนย้ายตาม
ผูป้ กครองบ่อย
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จากตาราง 11 สรุ ปสภาพปั ญหาของกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบคละชั$น
และแนวทางการแก้ปัญหา ได้ดงั นี$ 1) ปั ญหาด้านบุคลากรครู โรงเรี ยนมีครู ไม่เพียงพอ และครู ผสู ้ อน
ไม่ เ ข้า ใจ ขาดทัก ษะ วิ ธี ก ารสอนและการบู ร ณาการสอนแบบบู ร ณาการหลัก สู ต ร 2) ปั ญ หา
ด้านบริ หารจัดการและการเรี ยนการสอน การจัดทําหลักสู ตรมีความยุง่ ยากต้องบูรณากับหลักสู ตร
ท้อ งถิ น ครู มี ภ ารกิ จ นอกเหนื อ จาการสอน การเรี ย นรู ้ นัก เรี ย นต่ า งชั$น เรี ย นต่ า งระดับ ความรู ้
ต้องเรี ย นร่ วมกัน และมี ผ ลการเรี ยนตํากว่าเกณฑ์ 3) ปั ญหาด้า นอาคารสถานที มี ความคับ แคบ
ไม่เหมาะสมกับการจัดห้องเรี ยนรู ปแบบคละชั$น และไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามทีกําหนดภายใน
บริ เวณห้องเรี ยนทุกกิจกรรมได้ 4) ปั ญหาด้านชุ มชน ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ไม่เห็นด้วย และนักเรี ยน
มีการเคลือนย้ายบ่อย ประชาชนในท้องถินมีฐานะยากจน
ซึ งสนับสนุนด้วยคํากล่าวต่อไปนี$
“ห้องเรี ยนไม่เพียงพอ ครู ไม่ครบชั$น พื$นทีภายในห้องเรี ยนน้อยเกิ นไม่สามารถจัด
กิ จกรรมและการจัดมุ มความรู ้ ต่างๆ ภายในห้องเรี ยนได้ แต่ก็ได้แก้ปัญหาโดยบางกิ จกรรมและ
มุมความรู ้ บางอย่างต้องไปจัดนอกห้องเรี ยน เช่ น ห้องสมุ ด อาคารอเนกประสงค์ ระเบี ยงอาคาร
ครู ขาดความเข้าใจในการให้ความรู ้ กบั ผูเ้ รี ยน ปั ญหาผูป้ กครองไม่เข้าใจและไม่อยากให้บุตรหลาน
เรี ยน”
ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ : ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที 1
สัมภาษณ์เมือวันที 11 ตุลาคม 2553
“ห้องเรี ยนคับแคบ ไม่เหมาะกับการจัดกิจกรรมภายในห้องเรี ยน การสอนไม่เป็ นไป
ตามตามตารางสอน ครู มีกิจกรรมนอกเหนือจากการสอนและไม่สามารถสอนตามตารางสอนได้”
ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ : ครู โรงเรี ยนที 1
สัมภาษณ์เมือวันที 11 ตุลาคม 2553
“ปั ญหาในการสอน ครู ไม่ครบชั$นเรี ยนและไม่ได้รับจัดสรรบุ คลากรเพิ ม นักเรี ย น
ลดลง งบประมาณเพือการใช้จ่ายในการซื$ ออุ ป กรณ์ การเรี ยนไม่เพี ยงพอ ต้องขอสนับ สนุ นจาก
หน่วยงานอืนหรื อเอกชน”
ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ : ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที 2
สัมภาษณ์เมือวันที 11 ตุลาคม 2553
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“ห้องเรี ยนเล็กคับแคบ ผูป้ กครองขาดความมันใจในตัวครู ผูส้ อน และหากครู สอน
เกิ นเวลาเรี ย น หรื อเลิ ก เรี ย นช้า ผูป้ กครองมัก ไม่พ อใจ นัก เรี ย นมี ผลการเรี ย นตํากว่า เกณฑ์และ
ต้องฝึ กนักเรี ยนต่างระดับชั$น ให้สามารถเรี ยนรู ้ร่วมกันและช่วยเหลือกันได้”
ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ : ครู โรงเรี ยนที 2
สัมภาษณ์เมือวันที 11 ตุลาคม 2553
“ครู ผสู ้ อนมีจาํ นวนจํากัด ไม่เพียงต่อการจัดห้องเรี ยน ต้องเสี ยเวลาจัดทําแผนการสอน
แบบบูรณาการ ต้องควบคุมนักเรี ยนและฝึ กวินยั ให้นกั เรี ยนต่างระดับความรู ้สามารถเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุ ข และนักเรี ยนส่ วนใหญ่มีผลการเรี ยนตํา”
ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ : ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที 3
สัมภาษณ์เมือวันที 11 ตุลาคม 2553
“ช่วงแรกมีปัญหา ทีนักเรี ยนต่างระดับชั$น รุ่ นพีจะแย่งรุ่ นน้องตอบคําถาม ด้านการฝึ ก
วินยั ของนักเรี ยนให้อยูร่ ่ วมกัน ปั ญหาการเรี ยนต่างระดับชั$นของนักเรี ยน ต้องใช้วิธีบูรณาการสอน
ให้รุ่นพีช่วยรุ่ นน้อง”
ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ : ครู โรงเรี ยนที 3
สัมภาษณ์เมือวันที 11 ตุลาคม 2553
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี$ที 3 ผลการประเมินสภาพปั ญหาของกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนรู ปแบบคละชั$นและแนวทางการแก้ปัญหา พบว่า 1) ปั ญหาด้านบุคลากรครู โรงเรี ยน
มีครู ไม่เพียงพอ และครู ผสู ้ อน ไม่เข้าใจ ขาดทักษะ วิธีการสอนและการบูรณาการสอนแบบบูรณาการ
หลัก สู ตร โรงเรี ย นแก้ปั ญหาด้วยการจัดการเรี ย นการสอนรู ป แบบคละชั$นเรี ย นและพัฒนาครู
2) ปั ญหาด้านบริ หารจัดการและการเรี ยนการสอน การจัดทําหลักสู ตรมีความยุง่ ยากต้องบูรณาการ
กับหลักสู ตรท้องถิ น ครู มีภารกิจนอกเหนื อจาการสอน การเรี ยนรู ้ นกั เรี ยนต่างชั$นเรี ยนต่างระดับ
ความรู ้ ตอ้ งเรี ยนร่ วมกัน และมีผลการเรี ยนตํากว่าเกณฑ์ แก้ปัญหาโดยใช้หลักสู ตรของหน่ วยงาน
ต้นสังกัดและบูรณาการสอน สอนตัวต่อตัว 3) ปั ญหาด้านอาคารสถานที มีความคับแคบ ไม่เหมาะสม
กับการจัดห้องเรี ยนรู ป แบบคละชั$น และไม่ สามารถจัดกิ จกรรมได้ตามที กําหนดภายในบริ เวณ
ห้องเรี ย นทุ ก กิ จกรรมได้ แก้ปั ญหาโดยการจัดกิ จกรรมบางประเภทนอกห้องเรี ย น 4) ปั ญหา
ด้านชุมชน ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ไม่เห็นด้วย และนักเรี ยนมีการเคลือนย้ายบ่อย ประชาชนในท้องถิน
มี ฐานะยากจนแนวทางแก้ปั ญ หาด้วยการสร้ า งความเข้า ใจ ประชุ ม ชี$ แจง และให้ชุ ม ชนเข้า มา
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน
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สรุ ปผลการประเมิ นกระบวนการ ประเมินด้วยตัวบ่งชี$ 3 ตัวบ่งชี$ ผลการประเมิ น
ตัวบ่งชี$ ที 1 สถานศึ กษามีกระบวนการดําเนิ นงานตรงตามภารกิ จของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั$นพื$นฐาน โดยมีการการวางแผนและพัฒนาการบริ หารจัดการมีการพัฒนาระบบการเรี ยน
การสอนและประกันคุณภาพการศึกษา มีการเสริ มสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของโรงเรี ยน
และมีการด้านการส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ผลการประเมินตัวบ่งชี$ ที 2
สถานศึ ก ษามี ล ัก ษณะการจัดห้อ งเรี ย นและกิ จกรรมการเรี ย นการสอนแบบคละชั$น มี ข$ นั ตอน
การจัดทําแผนการสอน และมีลกั ษณะของการจัดกิ จกรรมและแผนการเรี ยนการสอน และผลการ
ประเมินตัวบ่งชี$ ที 3 สามารถระบุสภาพปั ญหาของกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบคละชั$น
และแนวทางการแก้ปัญหาได้
ตอนที 5 ผลการประเมินด้ านผลผลิต
ผลการประเมินด้านผลผลิต ประกอบด้วยผลการประเมินตามตัวบ่งชี$ 2 ตัวบ่งชี$ ดังนี$
1. ผลการประเมิ นตัวบ่ งชี$ ที 1
ผลสัม ฤทธิK ทางการเรี ย นกลุ่ ม สาระภาษาไทยและ
คณิ ตศาสตร์
ตาราง 12 แสดงการเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิK ทางการเรี ย นกลุ่ มสาระภาษาไทยและคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนชั$นประถมศึกษาปี ที 3 และชั$นประถมศึกษาปี ที 6
ชั$นเรี ยน
กลุ่มสาระ
ปี การศึกษา
โรงเรี ยน
โรงเรี ยนที 1
โรงเรี ยนที 2
โรงเรี ยนที 3
ภาพรวม

ชั$นประถมศึกษาปี ที 3
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
2551 2552 +/-

2551 2552

+/-

ชั$นประถมศึกษาปี ที 6
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
2551 2552 +/-

2551 2552

+/-

64.72 62.22 -2.50 65.56 64.81 -0.75 51.99 57.88 +5.94 56.00 56.53 +0.53
51.94 63.89 +11.95 51.94 71.67 +19.73 47.14 53.70 +6.56 45.71 36.89 -8.82
42.92 56.25 +13.33 57.92 70.00 +12.08 36.07 33.03 -3.04 40.29 44.36 +4.07
53.19 60.78 +7.59 58.47 68.82 +10.35 45.05 48.20 +3.15 47.33 45.93 -1.40

หมายเหตุ : ช่องตาราง +/- แสดงการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนปี การศึกษา 2551 กับปี การศึกษา 2552
((+) หมายถึง ผลการเรี ยนเพิมขึ$น และ (-) หมายถึงผลการเรี ยนลดลง)
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จากตาราง 12 พบว่ า ภาพรวมผลสั ม ฤทธิK ทางการเรี ย นชั$ น ประถมศึ ก ษาปี ที 3
กลุ่ ม สาระวิช าภาษาไทยและคณิ ตศาสตร์ มี ผ ลการเรี ยนสู ง ขึ$น คิ ดเป็ นร้ อยละ 7.59 และ 10.35
ตามลําดับ ส่ วนชั$นประถมศึกษาปี ที 6 มีผลการเรี ยนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยสู งขึ$น คิดเป็ นร้อยละ
3.15 แต่กลุ่มสาระวิชาคณิ ตศาสตร์ ลดลง คิดเป็ นร้อยละ 1.40 เมือพิจารณาเป็ นรายโรงเรี ยน พบว่า
ระดับชั$นประถมศึ กษาปี ที 3 และชั$นประถมศึกษาปี ที 6 มี ผลการเรี ยนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
และคณิ ตศาสตร์ เพิมขึ$น 2 โรงเรี ยน
2. ผลการประเมินตัวบ่งชี$ที 2 ความความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั$น
ของผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั
ตาราง 13 แสดงความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั$นของผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั
ผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั
นักเรี ยน
ผูป้ กครองนักเรี ยน
กรรมการสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน

ค่าเฉลีย
(X)
4.13
4.28
3.89

ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
0.37
0.35
0.25

แปลผล
มาก
มาก
มาก

.
จากตาราง 13 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั$น
ของผูม้ ี ส่ ว นเกี ยวข้อ ง 3 กลุ่ ม ได้แ ก่ นัก เรี ย น ผูป้ กครองนัก เรี ย น และกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั$นพื$นฐาน พบว่า ทั$ง 3 กลุ่ม มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย X = 4.13, X = 4.28 และ
X = 3.89 ตามลําดับ
สรุ ป ผลการประเมิ น ผลผลิ ต ประเมิ น ตามตัว บ่ ง ชี$ 2 ตัว บ่ ง ชี$ ดัง นี$ ตัว บ่ ง ชี$ ที 1
ผลสัมฤทธิK ทางการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยและคณิ ตศาสตร์ พบว่า ปี การศึกษา
2552 กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยและคณิ ตศาสตร์ นักเรี ยนชั$นประถมศึ กษาปี ที 3 มี ผลการเรี ยน
ภาพรวมสู งกว่าปี การศึ กษา 2551 ส่ วนชั$นประถมศึ กษาปี ที 6 ผลการเรี ยนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
สู งขึ$น แต่กลุ่มสาระวิชาคณิ ตศาสตร์ ลดลง ตัวบ่งชี$ ที 2 ด้านความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการ
สอนแบบคละชั$นของผูม้ ีส่วนเกี ยวข้อง ได้แก่ นักเรี ยนและผูป้ กครอง และกรรมการสถานศึกษาขั$น
พื$นฐาน พบว่า มีผลความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก

