
บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัการประเมินโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบการ
จดัการเรียนการสอนแบบคละชั$น ของสํานกังานเขตพื$นที�การศึกษาจนัทบุรี  เขต 1  ผูว้ิจยัขอเสนอ     
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั  ดงันี$  
 ตอนที�  1  บริบทพื$นฐานของโรงเรียน 
 ตอนที�  2  ผลการประเมินดา้นบริบท 
 ตอนที�  3  ผลการประเมินดา้นปัจจยันาํเขา้ 
 ตอนที�  4  ผลการประเมินดา้นกระบวนการ 
 ตอนที�  5  ผลการประเมินดา้นผลผลิต 
 

ตอนที� 1   บริบทพื�นฐานของโรงเรียน 
 บริบทพื$นฐานของโรงเรียนที�เข้าร่วมโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบการ
จดัการเรียนการสอนแบบคละชั$น ของสาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 1  ดงัต่อไปนี$  
 โรงเรียนที� 1 
 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจาํนวนนักเรียน 81 คน  โดยเปิดสอนตั$งแต่ระดับชั$นอนุบาล      
ปีที� 1 - 2 ระดบัชั$นประถมศึกษาปีที� 1 - 6  ผูบ้ริหารโรงเรียน 1 คน  ครู 4 คน  มีอาคารเรียนจาํนวน         
1 หลงั แบ่งเป็นห้องเรียน  6  ห้อง ห้องปฏิบติัการ 1 ห้อง  ห้องสมุดและห้องดนตรี  1 ห้อง ห้องพกัครู  
1  หอ้ง  สนามกีฬา  หอ้งส้วม  2  หลงั  บา้นพกัครู  2  หลงั อาคารเอนกประสงค ์1 หลงั (รายละเอียด
ภาพประกอบ 7)  ด้านงบประมาณโรงเรียนได้รับจดัสรรงบประมาณจากหน่วยงานตน้สังกัด       
เป็นเงินรายหัวนักเรียน  และเงินนอกงบประมาณ ไดรั้บการสนบัสนุนจากการบริจาคทรัพยแ์ละ   
เงินค่าบาํรุงการศึกษา และจดัการเรียนรู้แบบคละชั$นเรียนจาํนวน 1 ห้องเรียน คือชั$นประถมศึกษา   
ปีที�  3 - 4  จาํนวน  21 คนต่อครู 1 คน โรงเรียนจดัการศึกษาให้กบัประชาชนวยัเรียนในเขตพื$นที�
บริการ 3 หมู่บา้น  สภาพชุมชน ประชาชนมีอาชีพรับจา้งและการเกษตร ไดแ้ก่  ทาํสวนผลไม ้ สวนยาง  
ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง  ไดรั้บความร่วมมือกบัชุมชนทอ้งถิ�นเพื�อจดัการศึกษาร่วมกนั 
วิทยากรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและอยู่ใกลแ้หล่งเรียนรู้  ดา้นวิชาการและวฒันธรรมประเพณีพื$นบา้น  
การเดินทางเป็นถนนลาดยาง ไม่มีรถรับจา้ง ส่วนใหญ่ใชร้ถยนตส่์วนตวั  เช่าเหมา  นกัเรียนส่วนใหญ่
ใชเ้ดินเทา้และผูป้กครองมารับส่ง โรงเรียนมีการจดัทาํแผนการสอนตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้
แบบคละชั$น  คุณภาพของโรงเรียน ปีการศึกษา 2552  จากการประเมินของสํานักงานรับรอง    
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มาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อยู่ในระดบัดีจุดเด่นของโรงเรียนเป็นโครงการ   
หอ้งเรียนสีเขียว  ดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  7   แผนผงับริเวณโรงเรียนที� 1  
  
 โรงเรียนที� 2 
 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจาํนวนนกัเรียน  82  คน  จดัการศึกษาให้กบัประชาชนวยัเรียน
ในเขตบริการ 3  หมู่บา้นผูบ้ริหารโรงเรียน  1 คน  ครู 3 คน  นกัการภารโรง  1 คน  อาคารเรียน 
จาํนวน  2  หลงั  จดัเป็นห้องเรียน 5 ห้อง  ห้องปฏิบติัการ  3 ห้อง  ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง อาคาร
ห้องสมุด 1 หลงั (รายละเอียดดงัภาพประกอบ 8)  งบประมาณส่วนใหญ่ไดรั้บจดัสรรงบประมาณ
รายหวันกัเรียน จากหน่วยงานตน้สังกดั  และเงินนอกงบประมาณ ไดแ้ก่  เงินบริจาค เงินที�องคก์ร
ส่วนท้องถิ�น ประชาชน เอกชนร่วมสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาและเพื�อสนับสนุนในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา มีการบริหารจดัการตามระบบโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 4 งาน 
ได้แก่ งานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบริหารงานทั�วไป  งานบุคคลงานธุรการ สภาพชุมชน  
เป็นหมู่บา้นเล็กมีประชากรประมาณ  170  ครัวเรือน รอบลอ้ม ดว้ยสวนผลไมแ้ละชุมชนร้านคา้
เล็กๆ  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง และทาํสวนผลไม้ ปลูกยางพารา มีแหล่งเรียนรู้ใกล้
สถานศึกษา  ไดแ้ก่  ศูนยก์ารศึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนในพระราชดาํริ  มหาวิทยาลยับูรพา
วทิยาเขต       สารสนเทศจนัทบุรี  สถานที�ท่องเที�ยวชายหาดแหลมเสด็จ-หาดคุง้กระเบน  ชุมชนให้
การสนบัสนุนดา้นการศึกษา ไดแ้ก่ วดั  ร้านคา้ชุมชนสหกรณ์ประจาํหมู่บา้น และให้การสนบัสนุน
ดา้นการจดั  การศึกษาทุกดา้นและวทิยากรทอ้งถิ�นภูมิปัญญาไทยจุดเด่นของโรงเรียนเป็นโรงเรียนสี

อาคารเรียนสองชั$น 8 หอ้งเรียน 
หอ้งดนตรี ป.5 ป.6 หอ้งคอมพิวเตอร์ 

ป. 4 อนุบาล ป. 2-3 หอ้งพกัครู 
 

สว้ม 

สุขสนัต ์

อาคาร
เอนกประสงค ์

 
สนามกีฬา 

ถนนภายในโรงเรียน 
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ขาว     ปลอดยาเสพติด ใฝ่คุณธรรม  บุคลากรและนักเรียนทุกคน แต่งกายชุดขาว ทุกวนัพระ  
โรงเรียนจดัการศึกษา  2  ระดบั คือ ระดบัการศึกษาก่อนประถมศึกษา ชั$นอนุบาลปีที� 1 - 2  และ
ระดบัประถมศึกษาชั$นประถมศึกษาปีที� 1 - 6  การจดัการเรียนการสอนนาํสื�อการสอนทางไกลผา่น
ดาวเทียมไกลกงัวลและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โรงเรียนจดัการเรียนการเรียนรู้แบบคละชั$น จาํนวน  1  
หอ้งเรียน คือ   ชั$นประถมศึกษาปีที� 2 - 3  มาเรียนรวมกนั  ครูสอน 1 คน  มีแผนพฒันาประสิทธิภาพ
โรงเรียน     ขนาดเล็ก การเรียนรู้แบบคละชั$น  และแผนการสอนแบบบูรณาการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ  8   แผนผงับริเวณโรงเรียนที� 2 
 
 โรงเรียนที� 3 
 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจาํนวนนกัเรียน 103  คน  จดัการศึกษาให้กบัประชาชนวยัเรียน

ในเขตบริการ 5 หมู่บา้นเปิดสอนตั$งแต่ชั$นอนุบาลปีที� 1  ถึงชั$นประถมศึกษาปีที� 6   รวม 8  ชั$นเรียน  
มีนกัเรียนทั$งหมดจาํนวน 103  คน  ผูบ้ริหารโรงเรียน  1 คน  ครู 4 คน  นกัการภารโรง  1 คน  

อาคารเรียน จาํนวน 1 หลงั  จดัเป็นห้องเรียน 6  ห้อง  ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง อาคาร
อเนกประสงค ์1 หลงั หอ้งสมุดและโรงเรียนอาคาร  สนามบาลเกตบอล  สนามฟุตบอล ส้วม 2 หลงั

(ดงัภาพประกอบ 9)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลกัษณะเป็น ภูเขา สวนยาง  ประชากร    

รับจา้งกรีดยางเป็นอาชีพหลกั  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  การศึกษาของผูป้กครอง
ส่วนใหญ่จบประถมศึกษาปีที� 4  มีองคก์ร/ชุมชนให้การสนบัสนุนโรงเรียน ไดแ้ก่ สถานีอนามยั    

ใหค้วามร่วมมือในดา้นการตรวจสุขภาพให้แก่นกัเรียนและเจา้อาวาสให้ความรู้ดา้นธรรมะเป็นการสอน

 

อาคารเอนกประสงค์
(ห้องเรียนคละชั$น) 

อาคารหลงัที� 2 
ห้องสมุด/ห้อง

คอมพิวเตอร์ 

 
สนามกีฬา 

ถนนบริเวณร.ร. 

บา้นพกัครู 2 หลงั 

ห้อง
ดนตรี 

ห้อง 
ปฏิบติัการ

(โสต) 
ป.5 ป.6 

ห้องพกัครู/
ห้อง 

อ.1-2 ป.4 สหกรณ์ ป.1 
ห้องคละ

ชั$น(ป.2-3) 
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คุณธรรม จริยธรรมให้แก่นกัเรียน  งบประมาณส่วนใหญ่มาจากรายหัวนกัเรียน และงบประมาณ

การพฒันาคุณภาพวิชาการ และสนับสนุนจากองค์กรเอกชน วิทยากรท้องถิ�นด้านดนตรีไทย         
ภูมิปัญญา โรงเรียนมีการจดัการเรียนรู้แบบคละชั$นเรียน ในระดบัช่วงชั$น 2 ช่วงชั$น 2 ห้องเรียน    

คือ ช่วงชั$นที� 1 ระดบัชั$นประถมศึกษาปีที� 1 - 3  จาํนวน  1 ห้องเรียน และช่วงชั$นที� 2 ระดบัชั$น
ประถมศึกษาปีที� 4 - 6  จาํนวน 1 ห้องเรียน จดัครูผูส้อน จาํนวน 2  คน เป็นโรงเรียนที�ไดรั้บ        

การสนับสนุนงบประมาณด้านอาคารสถานที�โดยองค์การบริหารส่วนตาํบล และให้องค์กร       

ส่วนทอ้งถิ�นใชส้ถานที�จดัการเรียนของนกัเรียนระดบัปฐมวยัและใชอ้าคารร่วมกนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 9  แผนผงับริเวณโรงเรียนที� 3 
 
 สรุปบริบทพื$นฐานของโรงเรียนที�เขา้ร่วมโครงการคือมีบริบทสภาพปัญหาที�คลา้ยคลึง
กนัทั$ง 3 โรงเรียน  คือ 1) เป็นโรงเรียนที�ขาดแคลนครูผูส้อน  ครูไม่ครบชั$นเรียน  2) เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็กมีนกัเรียนไม่ถึง 120 คน  3) อาคารสถานที�ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ  4) มีการบริหาร 
จดัการเรียนการสอนรูปแบบคละชั$นเรียน 
 
 
 
 

 

ประตทูางเขา้                               ถนนภายในโรงเรียน 

อาคาร อบท.  
หลงัที� 2 

อาคารอนุบาล 3 ขวบ
องคก์รส่วนทอ้งถิ�น 

หอ้งพกั
ครู 

อ.1 ป.1-3 
หอ้ง

ประชุม 
ป.4-6 

หอ้ง
คอม 

 

     สนามกีฬา 

สว้ม 
   2  
หลงั 

อาคารเอนกประสงค ์
ห้องสมุด/โรงอาหาร 
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ตอนที� 2  ผลการประเมินด้านบริบท 

 ผลการประเมินดา้นบริบทของโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบการจดัการเรียน
การสอนแบบคละชั$น ของสาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษาจนัทบุรี  เขต 1 ประกอบดว้ยผลการประเมิน
ตามตวับ่งชี$   2  ตวับ่งชี$   ดงันี$   
 1. ผลการประเมินตัวบ่งชี$ ที�   1  ความสอดคล้องระหว่างนโยบายของสํานักงาน          
คณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน (สพฐ.) ในการแกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
ให้มีประสิทธิภาพกับวตัถุประสงค์ของโครงการในการดําเนินงานระดับสํานักงานเขตพื$นที�         
การศึกษาและระดบัโรงเรียนตน้แบบในการจดัการเรียนการสอนรูปแบบคละชั$นแต่ละโรงเรียน  
  ผลการประเมินโดยวิเคราะห์จากเอกสารคู่มือการการบริหารจดัการเรียนรู้แบบคละ
ชั$นในโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน และแผนการพฒันา       
ประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 1  และความคิดเห็นของ
ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งที�มีต่อการดาํเนินการจดัการเรียนการสอนรูปแบบคละชั$นของโรงเรียนขนาดเล็ก
ตน้แบบ  รายละเอียดดงัตาราง 8 
 
ตาราง  8  ผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั$นพื$นฐาน (สพฐ.)  
 

นโยบายและ 
วตัถุประสงค ์

ของสพฐ. 

วตัถุประสงค ์
โครงการ 

สพป.จนัทบุรี 

วตัถุประสงค ์
โรงเรียนที� 1 

วตัถุประสงค ์
โรงเรียนที� 2 

วตัถุประสงค ์
โรงเรียนที� 3 

- เพื�อพฒันา     
โรงเรียนขนาด
เล็กใหมี้คุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา        
ขั$นพื$นฐาน 

- เพื�อพฒันาโรงเรียน
ขนาดเล็กตน้แบบ
ใหมี้ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จดัการชั$นเรียนที�
เอื$อต่อการเรียนรู้     
แบบคละชั$นและ   
มีคุณภาพตาม      
มาตรฐานการศึกษา
ขั$นพื$นฐาน 

- เพื�อแกปั้ญหา
ครูไม่ครบ   
ชั$นเรียน 

- เพื�อพฒันา    
รูปแบบการ
เรียนการสอน
ใหค้รูไดป้ฏิบติั
หนา้ที�ครบ    
ชั$นเรียน 
 

- เพื�อใชว้ธีิการ
จดัการเรียน   
การสอนแบบ
คละชั$น ในการ
แกปั้ญหาครู   
ไม่ครบชั$นเรียน 
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ตาราง  8  (ต่อ)  
 

นโยบายและ 

วตัถุประสงค ์

ของสพฐ. 

วตัถุประสงค ์

โครงการ 

สพป.จนัทบุรี 

วตัถุประสงค ์

โรงเรียนที� 1 

วตัถุประสงค ์

โรงเรียนที� 2 

วตัถุประสงค ์

โรงเรียนที� 3 

- เพื�อพฒันา     

โรงเรียนขนาด

เล็กตน้แบบใหมี้

ประสิทธิภาพ  

ในการบริหาร

จดัการชั$นเรียนที� 

เอื$อต่อการเรียนรู้

แบบคละชั$น 

- เพื�อแกปั้ญหาครู

ไม่ครบชั$น 

- เพื�อใช้

ทรัพยากรที�มี

อยูใ่หเ้กิด

ประโยชน์   

สูงสุด 

- เพื�อสนบัสนุน

ใหค้รูไดป้ฏิบติั

หนา้ที�การสอน

เตม็เวลา 

- เพื�อให้นกัเรียน

ระดบัชั$น       

ใกลเ้คียงกนัและ

แต่ละช่วงชั$นได้

เรียนร่วมกนั 

- เพื�อพฒันา

บุคลากรทาง

การศึกษาที�

เกี�ยวขอ้งใหมี้

ความรู้ดา้นการ

จดัการเรียนรู้ 

แบบคละชั$น 

 

- เพื�อปรับปรุง

พฒันาครูใหมี้   

ความรู้และ     

ประสบการณ์      

ในกระบวนการ       

การจดัการเรียน   

การสอนแบบ    

คละชั$น 

- เพื�อใหค้รูได้

ปฏิบติัหนา้ที�

การสอนอยา่ง

เตม็เวลา 

 

- เพื�อให้นกัเรียน

ที�ต่างระดบัชั$น 

มีโอกาสได้

เรียนรู้ร่วมกนั

และทาํกิจกรรม

ร่วมกนัภายใต้

หลกัสูตรแบบ

บูรณาการ 

- เพื�อใหค้รู

ทาํงานเป็นทีม

และมีส่วนร่วม

ในการวาง

แผนการจดัการ

เรียนการสอน         

ในแต่ละกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

 - ศึกษาดูงาน       

โรงเรียนตน้แบบ   

ที�มีการบริหาร

จดัการเรียนรู้

รูปแบบคละชั$น 

- เพื�อพฒันา

ผลสัมฤทธิK  

ทางการเรียน

ของนกัเรียน

สูงขึ$น 

- เพื�อพฒันา    

ผลสัมฤทธิK     

ทางการเรียน

ของนกัเรียน   

สูงขึ$น 

- เพื�อพฒันา  

การเรียนรู้ของ

นกัเรียนตาม

หลกัสูตรบูรณา

การแต่ละ     

ช่วงชั$น          

การเรียนรู้ 
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ตาราง  8  (ต่อ)  
 

นโยบายและ 
วตัถุประสงค ์

ของสพฐ. 

วตัถุประสงค ์
โครงการ 

สพป.จนัทบุรี 

วตัถุประสงค ์
โรงเรียนที� 1 

วตัถุประสงค ์
โรงเรียนที� 2 

วตัถุประสงค ์
โรงเรียนที� 3 

 - เพื�อสนบัสนุนสื�อ 
วสัดุ เอื$อต่อการ
จดัการเรียนรู้         
แบบคละชั$น 

- เพื�อสร้าง
ความเชื�อมั�น
แก่ผูป้กครอง
นกัเรียนและ
ชุมชนในการ
พฒันาคุณภาพ 

  

 - เพื�อพฒันานกัเรียน
ใหมี้คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั$นพื$นฐาน 

   

 
หมายเหตุ  ขอ้ความที�เขียน เส้นตรง  แสดงความสอดคล้องของนโยบายและวตัถุประสงค์ของ   

โครงการ 
 
  จากตาราง 8  ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า การดาํเนินงานของโรงเรียน มีความ   
สอดคลอ้งกบันโยบายของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐานและตรงตามวตัถุประสงค์
ของโครงการสาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 1  ซึ� งมีวตัถุประสงคเ์พื�อการพฒันาโรงเรียน
ขนาดเล็กดว้ยวธีิการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั$น  มีการบริหารจดัการเพื�อแกปั้ญหาครูไม่ครบ
ชั$นเรียน  โดยการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนให้ครูไดป้ฏิบติัหน้าที�ครบชั$นเรียน และพฒันา  
ใหค้วามรู้ครู  ศึกษาดูงานโรงเรียนตน้แบบ  ดา้นนกัเรียน จดัห้องเรียนรวมให้นกัเรียนต่างระดบัชั$น   
ชั$ นใกล้เคียงและช่วงชั$ น มาเรียนร่วมกัน โดยจัดทําแผนการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระ         
แบบบูรณาการสอนร่วม กิจกรรมร่วมภายในห้องเรียนเดียวกนั  ส่งผลต่อการพฒันาการผลสัมฤทธิK
ทางการเรียนของนกัเรียนสูงขึ$น   
  และจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาแบบไม่มีโครงสร้าง พบว่า สถานศึกษา     
มีการดาํเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐานและตรงตาม       
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วตัถุประสงค ์มีการจดักิจกรรมแบบคละชั$น นาํนกัเรียนต่างระดบัชั$น ชั$นใกลเ้คียง ช่วงชั$น มาเรียนร่วม
ภายในห้องเดียวกนั โดยใช้วิธีการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  และให้การพฒันาความรู้   
แก่ครูที�สมคัรใจ ศึกษาดูงานเกี�ยวกบัการจดัการเรียนการสอนรูปแบบคละชั$น ดงัคาํกล่าวต่อไปนี$  
  “โรงเรียนมีครูไม่เพียงพอต่อการจดัชั$นเรียน ครูไม่ครบชั$น นาํนกัเรียนชั$นประถมศึกษา
ปีที� 2 - 3  มาเรียนร่วมกนั โดยจดัครูสอน จาํนวน 1 คน โดยดาํเนินการตามนโยบายการพฒันาโรงเรียน
ขนาดเล็กของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน และสํานักงานเขตพื$นที�การศึกษา         
ที�สนบัสนุนใหโ้รงเรียนขนาดเล็กมีการเรียนการสอนแบบคละชั$น” 

ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารโรงเรียนที� 1  
สัมภาษณ์เมื�อวนัที�  11  ตุลาคม  2553 

 
  “โรงเรียนมีการนาํนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐานและ

สํานกังานเขตพื$นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 มาปฏิบติัและมีการจดัทาํโครงการและแผนการสอน
ของโครงการขนาดเล็กตามแนวของหน่วยงานต้นสังกัด  จดัทาํแผนบูรณาการ เพื�อให้ครูสอน       

นกัเรียนต่างชั$น ในหอ้งเรียนเดียวกนั  จดักิจกรรมร่วมกนัตามมุมกิจกรรมภายในหอ้งเรียน” 

ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารโรงเรียนที� 2  
สัมภาษณ์เมื�อวนัที�  11  ตุลาคม  2553 

 
  “โรงเรียนมีการพฒันาการจดัการเรียนการสอน โดยการนาํนโยบายของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐานมีการวางแผนการสอนและแผนการดาํเนินงาน เนื�องจาก         

ครูไม่ครบชั$นเรียน พฒันาใหค้วามรู้ครูที�สมคัรใจ ศึกษาดูงาน และนาํนกัเรียนชั$นใกลเ้คียงมาเรียนรู้
ในห้องเดียวกนั  โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการ  ซึ� งการดาํเนินงานเป็นไปตามแนวทางและ

นโยบายของสาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษา” 

ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารโรงเรียนที� 3  
สัมภาษณ์เมื�อวนัที�  11  ตุลาคม  2553 

 
  สรุปได้ว่าผลการประเมินตวับ่งชี$ ที�  1  จากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์        
ผูบ้ริหารสถานศึกษาแบบไม่มีโครงสร้าง  พบว่า วตัถุประสงค์ของโรงเรียน มีความสอดคล้อง      
กบันโยบายและตรงตามวตัถุประสงค์ของหน่วยงานตน้สังกดั ที�สนับสนุนโครงการการพฒันา    
โรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบคละชั$ น อย่างเช่น นโยบายของ       
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน มีวตัถุประสงค์เพื�อพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กให้มี    
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คุณภาพตามมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนมีการบริหารจดัการชั$นเรียนที�เอื$อต่อการเรียนรู้     
แบบคละชั$น  ซึ� งสอดคลอ้งกบัสํานกังานเขตพื$นที�การศึกษาและสถานศึกษา  ที�มุ่งเนน้การจดัการเรียน
การสอนแบบคละชั$ น กิจกรรมด้านการเรียนการสอนของโรงเรียน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้         
แบบบูรณาการ และส่งเสริมใหบุ้คลากรครู มีการเรียนรู้ ศึกษาดูงานและพฒันาตนเอง 
 2. ผลการประเมินตวับ่งชี$ ที� 2  ความตอ้งการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั$นของครู 

  สรุปไดว้า่ผลการประเมินตวับ่งชี$ ที� 2  จากการสัมภาษณ์ครูผูส้อน พบวา่  ครูในโรงเรียน

มีความตอ้งการให้โรงเรียนพฒันาการเรียนการสอนแบบคละชั$น  เพราะคาดหวงัว่าจะสามารถ      

แก้ไขปัญหาครูไม่ครบชั$นและทาํให้ผลสัมฤทธิK ของนักเรียนสูงขึ$นได้และสามารถดูแลนักเรียน      

ไดอ้ยา่งทั�วถึง   

  ซึ� งสนบัสนุนไดด้ว้ยคาํกล่าวต่อไปนี$  

  “ตอ้งการที�จะสอนแบบคละชั$น เป็นการแกปั้ญหาครูไม่ครบชั$น สะดวกในการดูแล

นกัเรียน” 

 ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ครูคนที� 1 โรงเรียนที� 1 

สัมภาษณ์เมื�อวนัเดือนปี  12  ตุลาคม  2553 

 

  “ต้องการที�จะสอนแบบคละชั$ น  เพราะสามารถนํานักเรียนชั$ นใกล้เคียงมาเรียน       

รวมกนัได ้และนกัเรียนสามารถเรียนรู้และทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มได ้ในลกัษณะพี�สอนน้องและ

คาดหวงัวา่ผลสัมฤทธิK ของนกัเรียนจะดีขึ$น” 

  ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ครูคนที� 2  โรงเรียนที� 2 

สัมภาษณ์ เมื�อวนัที�  12 ตุลาคม  2553 

 

  “ต้องการที�จะสอนแบบคละชั$น  เป็นการทาํให้นักเรียนกล้าแสดงออกในเชิงบวก        

มีความสามารถในกรอบ และนอกกรอบ สามารถดูแลเด็กระดับชั$ นใกล้เคียงได้ นักเรียน               

อยูใ่นสายตาตลอดเวลา  ควบคุมดูแลนกัเรียนง่าย นกัเรียนมีการพฒันาดีขึ$น” 

ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ครูคนที�  3   โรงเรียนที� 3 

สัมภาษณ์ เมื�อวนัที�  13  ตุลาคม  2553 

 
  สรุปผลการประเมินบริบทของโครงการ ประเมินตวับ่งชี$  2 ตวับ่งชี$   พบว่า  ตวับ่งชี$ ที� 1  
วตัถุประสงคข์องโรงเรียนมีความสอดคลอ้งกบัหน่วยงานตน้สังกดั โดยมีการจดัห้องเรียนรูปแบบ
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คละชั$น และจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ส่วนตวับ่งชี$ ที� 2  ครูมีความตอ้งการในการจดัการเรียน
การสอนรูปแบบคละชั$น  
 
ตอนที� 3  ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า 

 ผลการประเมินดา้นปัจจยันาํ  ประเมินดว้ยตวับ่งชี$ เพียง 1 ตวับ่งชี$   คือตวับ่งชี$ความเพียงพอ 
ของปัจจยัเบื$องตน้เพื�อการดาํเนินการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั$น 4 ดา้น โดยการสัมภาษณ์     

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  พบว่า ปัจจยันาํเขา้ของโครงการ อนัประกอบดว้ย  1) งบประมาณ มีความ

เพียงพอต่อการดาํเนินงาน โดยโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานตน้สังกดั 
และการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ�น เอกชน  2) สื� อเทคโนโลยีมีความเพียงพอ        

ต่อการจดัการเรียนการสอนให้กบันกัเรียน  3) บุคลากร โรงเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาขาดแคลนครู  
ครูไม่ครบชั$นเรียน  4) อาคารสถานที� โรงเรียนมีปัญหาในการจดัห้องเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ 

การจดัหอ้งเรียนในรูปแบบคละชั$น เนื�องจากห้องเรียนคบัแคบและอาคารเรียนไม่เพียงพอ  จึงสรุปไดว้า่

การประเมินปัจจยันาํเขา้ มีความเพียงพอในปัจจยัเบื$องตน้ บางส่วน และการดาํเนินงานบางดา้น 
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

 ซึ� งสนบัสนุนดว้ยคาํกล่าวต่อไปนี$  
 “ดา้นงบประมาณและอาคารเรียน โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจดัการ 

งบประมาณส่วนใหญ่มาจากเงินรายหัวนักเรียน และได้รับการสนับสนุนด้านองค์กรเอกชน        

ทอ้งถิ�น” 
 “ด้านอาคารเรียน  มี 1 หลงั  ใช้เป็นห้องเรียน  6 ห้องเรียน  ไม่เพียงพอต่อการจดั         

ห้องเรียน  ห้องเรียนคบัแคบ  ไม่สามารถจดักิจกรรมในห้องเรียนได ้ ตอ้งประยุกต์ใช้สนามเป็นที�

จดักิจกรรมใหแ้ก่นกัเรียน”  
 “สื�อเทคโนโลยี  โรงเรียนมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และโทรทศัน์ทางไกลของไกลกงัวล  

สาํหรับการเรียนการสอนของนกัเรียน มีเพียงพอ....” 
 “บุคลากรครู  มีจาํนวน 4 คน  ครูมีจาํนวนจาํกดัไม่ครบชั$นเรียน ไม่เพียงพอต่อการประจาํ

ชั$นเรียน จึงจดัหลายชั$นต่อครู 1 คน  เพื�อใหค้รูไดส้อนและดูแลเด็กไดท้ั�วถึงและใกลชิ้ด” 

     ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารโรงเรียนที�  1 

สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 11  ตุลาคม  2553 
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 “ดา้นงบประมาณและอาคารเรียน โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจดัการ 
งบประมาณส่วนใหญ่มาจากเงินรายหวันกัเรียน และไดรั้บการสนบัสนุนดา้นบุคลากรทางองค์กร
ส่วนทอ้งถิ�น และภาคเอกชน” 
 “ดา้นอาคารเรียน  มี  1 หลงั  5 ห้องเรียน  ไม่เพียงพอต่อการจดัห้องเรียน  ตอ้งมีการ
ประยุกต์อาคารเอนกประสงค์  มาเป็นห้องเรียนสําหรับการจดัการเรียนการสอนเนื�องจากจดัการ
หอ้งเรียนในรูปแบบคละชั$น ตอ้งใชพ้ื$นที�ในการจดักิจกรรมกวา้งมาก........”  
 “สื�อเทคโนโลยี  โรงเรียนมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องปฏิบติัการภาษา และ
การโทรทศัน์ทางไกลของไกลกงัวล  สําหรับการเรียนการสอนของนกัเรียน มีเพียงพอ และไดรั้บ
การจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก” 
 “บุคลากรครู  มีจาํนวน 3 คน  ครูมีจาํนวนจาํกดัไม่ครบชั$นเรียน ไม่เพียงพอต่อการจดัครู
ประจาํชั$นเรียน ตอ้งใชว้ธีิจดัหอ้งเรียนแบบคละชั$นเรียน” 

     ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารโรงเรียนที�  2 
สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 11  ตุลาคม  2553 

 
 “ด้านงบประมาณและอาคารเรียน โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจดัการ     
งบประมาณส่วนใหญ่มาจากเงินรายหวันกัเรียนและไดรั้บการสนบัสนุนดา้นองคก์รเอกชนทอ้งถิ�น” 
 “ดา้นอาคารเรียน  มี 1 หลงั  ใชเ้ป็นห้องเรียน  6 ห้องเรียน  ไม่เพียงพอต่อการจดัห้องเรียน  
ห้องเรียนคบัแคบ  ไม่สามารถจดักิจกรรมในห้องเรียนได ้ ตอ้งประยุกตใ์ชส้นามเป็นที�จดักิจกรรม
ใหแ้ก่นกัเรียน”  
 “สื� อเทคโนโลยี  โรงเรียนมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์  และการโทรทัศน์ทางไกลของ       
ไกลกงัวล  สาํหรับการเรียนการสอนของนกัเรียน มีเพียงพอ” 
 “บุคลากรครู  มีจาํนวน  4  คน  ครูมีจาํนวนจาํกดัไม่ครบชั$นเรียน ไม่เพียงพอต่อการ
ประจาํชั$นเรียน” 

     ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารโรงเรียนที�  3 
สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 11  ตุลาคม  2553 

 
ตอนที� 4  ผลการประเมินด้านกระบวนการ 
 ผลการประเมินดา้นกระบวนการ  ประกอบดว้ยผลการประเมินตามตวับ่งชี$  3  ตวับ่งชี$    
ดงันี$   
 1. ผลการประเมินตัวบ่งชี$ ที�  1  ผลการดําเนินงานตรงตามภารกิจของสํานักงาน           
คณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน ใน 4 ดา้น 
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  ผลการประเมิน โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา พบวา่ สถานศึกษามีกระบวนการ
ดาํเนินงานตรงตามภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน  อนัประกอบด้วย    
ภารกิจ  4 ด้าน คือ  1)  ดา้นการวางแผนและพฒันาการบริหารจดัการ 2) ดา้นการพฒันาระบบ      
การเรียนการสอนและประกันคุณภาพการศึกษา  3)  ด้านการเสริมสร้างความพร้อมและ            
ความเข้มแข็งของโรงเรียน  4)  ด้านการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  
สาํหรับรายละเอียดของกิจกรรมตามภารกิจแต่ละดา้น แสดงรายละเอียดดงัตาราง 9 
 
ตาราง 9  แสดงผลการประเมินกระบวนการโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบจดัการเรียน

การสอนแบบคละชั$น ของสาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษาจนัทบุรี  เขต 1  
   

ภารกิจ โรงเรียนที� 1 โรงเรียนที� 2 โรงเรียนที� 3 
1. ดา้นการวางแผน 
และพฒันาการบริหาร
จดัการ 

มีการจดัทาํและวาง
แผนการสอนโดยใช้
แผนสาํเร็จรูปจาก
หน่วยงานตน้สังกดั
และมีการพฒันาครู 

มีการวางแผนการ
สอน แผนเพื�อการ
บริหารและพฒันา
บุคลากรและครู
จดัทาํแผนการสอน  
แบบบูรณาสอน 

มีการนาํแผนการสอน
ของหน่วยงานตน้
สังกดัมาบูรณาการ
ร่วมกบัแผนการสอน
ของโรงเรียนและ
บริบทของทอ้งถิ�น 

2. ดา้นการพฒันาระบบ
การเรียนการสอนและ
ประกนัคุณภาพ        
การศึกษา 

ส่งครูเขา้รับการ
พฒันาตามหลกัสูตร 
ศึกษาดูงานและจดัทาํ
ระบบประกนัคุณภาพ 

ส่งครูเขา้รับการ
พฒันาตามหลกัสูตร
และมีระบบการ
ประกนัคุณภาพ    
การศึกษา 

ส่งครูเขา้รับการ
พฒันาตามหลกัสูตร 
ศึกษาดูงานและจดัทาํ
ระบบประกนั       
คุณภาพ 

3. ดา้นการเสริมสร้าง
ความพร้อมและความ
เขม้แขง็ของโรงเรียน 

มีการนิเทศภายใน
โดยผูบ้ริหารโรงเรียน 
และศึกษานิเทศก ์
ของเขตพื$นที�เพื�อ   
ช่วยเหลือดา้น       
การสอน 
 

มีการนิเทศภายใน 
โดยผูบ้ริหารโรงเรียน 
และศึกษานิเทศกข์อง
เขตพื$นที� 
 

มีการนิเทศภายใน
โดยผูบ้ริหารโรงเรียน 
และศึกษานิเทศก ์ 
ของเขตพื$นที� 
- สร้างเครือข่าย     
โรงเรียนเพื�อใหค้วาม
ช่วยเหลือโรงเรียนใน
เครือข่ายแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ 
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ตาราง 9  (ต่อ)  
   

ภารกิจ โรงเรียนที� 1 โรงเรียนที� 2 โรงเรียนที� 3 
 - ใหค้รูไดศึ้กษาดูงาน

และเขา้รับการ
ฝึกอบรมครูแกนนาํ
จากหน่วยงานตน้
สังกดั 

- ประชุมร่วมกบั   
โรงเรียนตน้แบบ 
และโรงเรียนเครือข่าย 
เพื�อแลกเปลี�ยน   
เรียนรู้ ใหก้บัครูผูส้อน
และนกัเรียน ระหวา่ง
โรงเรียน 

 

4. ดา้นการส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษา 

ไดรั้บความร่วมมือ
จากชุมชนและ   
หน่วยงานเอกชน 
สนบัสนุนทรัพยากร 
ทุนการ ศึกษา เพื�อใช้
เป็นกิจกรรมการเรียน
การสอนและช่วยเหลือ
นกัเรียนดอ้ยโอกาส 

ไดรั้บความร่วมมือ
จากองคก์ร         
ส่วนทอ้งถิ�น  วดั  
และปกครองนกัเรียน     
มีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมการเรียน  
การสอนและกิจกรรม
ร่วมการพฒันา     
โรงเรียน 

ไดรั้บความร่วมมือ
จากองคก์ร         
ส่วนทอ้งถิ�น 
สนบัสนุนทรัพยากร 
อาคารเรียน อุปกรณ์
ทางการศึกษา และ
ทุนการศึกษาใหก้บั
นกัเรียนที�ดอ้ยโอกาส 

 
  จากตาราง 9   สรุปภารกิจของสถานศึกษา ไดด้งันี$   1) ดา้นการวางแผนและพฒันาการ
บริหารจดัการ โรงเรียนนาํแผนการสอนของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน  มาใช้
เป็นแผนการสอน แผนพฒันาด้านการบริหารและการพฒันาบุคลากรที�สอดคล้องกับบริบท        
ด้านการสอนของโรงเรียนและทอ้งถิ�น  2) ด้านการพฒันาระบบการเรียนการสอนและประกัน      
คุณภาพการศึกษา  โรงเรียนส่งครูเขา้รับการพฒันาตามหลกัสูตร และมีระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนการศึกษาดูงาน  3) ดา้นการเสริมสร้างความพร้อมและความเขม้แข็งของโรงเรียน 
โรงเรียนมีการนิเทศภายใน โดยผูบ้ริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ของสํานกังานเขตพื$นที�การศึกษา
จนัทบุรี เขต 1  และสร้างเครือข่ายการเรียนการสอนแบบคละชั$นร่วมกับโรงเรียนที�อยู่บริเวณ      
ใกลเ้คียง  4) ดา้นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โรงเรียนไดรั้บความ
ร่วมมือจากองคก์รส่วนทอ้งถิ�น  เอกชน  วดั  ผูป้กครองนกัเรียนและกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน   
เพื�อใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากร อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา  
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  ซึ� งสนบัสนุนดว้ยคาํกล่าวต่อไปนี$  
  “โรงเรียนใชแ้ผนการสอนของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน ที�จดัทาํให้
โรงเรียน (แผนสาํเร็จรูป)” 
  “ให้ครูที�รับผิดชอบการสอนในรูปแบบคละชั$น ไปศึกษาดูงานและเขา้รับการฝึกอบรม
ตามที�หน่วยงานตน้สังกดักาํหนดในฐานะครูแกนนาํ” 
  “ใหค้รูผูส้อนจดบนัทึกการสอนและมีการนิเทศภายในห้องเรียน  ให้การช่วยเหลือครู
ดา้นการสอน และแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียนเครือข่าย” 
  “ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานเอกชน  ดา้นการสนับสนุนทรัพยากร  
ทุนการศึกษา  เพื�อใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนและการช่วยเหลือนกัเรียนดอ้ยโอกาส” 

    ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารโรงเรียนที� 1 
สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 11  ตุลาคม  2553 

 
  “ โรงเรียนมีการจดัทาํแผนการสอน โดยนาํแผนการสอนของหน่วยงานตน้สังกดัมา
บูรณาการใหเ้ขา้กบับริบทการสอนของโรงเรียน และจดัทาํแผนเพื�อการบริหารและพฒันาบุคลากร
.......” 
  “ กาํหนดให้ครูเตรียมแผนการสอนไปบูรณาการสอนในชั$นเรียน จาํแนกรายชั$นและ 
มีการจดัทาํประกนัคุณภาพนกัเรียน ...”  
  “ มีการนิเทศภายในชั$นเรียน เพื�อสร้างความมั�นใจให้กบัครูผูส้อน และให้การช่วยเหลือ
โดยศึกษานิเทศก ์ของเขตพื$นที�......” 
  “ประชุมร่วมกบัโรงเรียนตน้แบบ และโรงเรียนเครือข่าย เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้ให้กบั
ครูผูส้อนและนกัเรียน ระหวา่งโรงเรียน” 
  “ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานส่วนท้องถิ�น  วดั  และผู ้ปกครองนักเรียน          
ร่วมกิจกรรมการจดัการเรียนการสอน และกิจกรรมร่วมพฒันา....” 

    ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารโรงเรียนที� 2 
สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 11  ตุลาคม  2553 

 
  “มีการจดัทาํแผนการสอนโดยนาํแผนการสอนของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั$นพื$นฐาน มาบูรณาการร่วมกบัแผนการสอนของโรงเรียน สอนตามบริบทของทอ้งถิ�น  มีการนิเทศ
ภายในห้องเรียนโดยผูบ้ริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ และจดักิจกรรมศึกษาดูงานจากโรงเรียน
ตน้แบบการสอนคละชั$น” 
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  “สร้างเครือข่ายโรงเรียน เพื�อใหก้ารช่วยโรงเรียนในเครือข่าย และแลกเปลี�ยนเรียนรู้” 
  “ด้านความร่วมมือกบัองค์กรส่วนทอ้งถิ�น มีการสนับสนุนทรัพยากร  อาคารเรียน 
อุปกรณ์ทางการศึกษา และทุนการศึกษาใหก้บันกัเรียนที�ดอ้ยโอกาส” 

    ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารโรงเรียนที� 3 
สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 11  ตุลาคม  2553 

 
  สรุปผลการประเมินตวับ่งชี$ ที� 1  โรงเรียนมีการดาํเนินงานตรงตามภารกิจของสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน 4 ดา้น โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดงัต่อไปนี$   1) ดา้นการ

วางแผนและพฒันาการบริหารจดัการโรงเรียนนําแผนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการ        

การศึกษาขั$นพื$นฐาน  มาประยุกต์เป็นแผนการสอน แผนพฒันาด้านการบริหารและการพฒันา
บุคลากรที�สอดคล้องกบับริบทด้านการสอนของโรงเรียนและทอ้งถิ�น  2) ด้านการพฒันาระบบ    

การเรียนการสอนและประกนัคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนส่งครูเขา้รับการพฒันาตามหลกัสูตร และ
มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการศึกษาดูงาน  3) ดา้นการเสริมสร้างความพร้อม

และความเขม้แข็งของโรงเรียน โรงเรียนมีการนิเทศภายในโดยผูบ้ริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์

ของสํานกังานเขตพื$นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 1  และสร้างเครือข่ายการเรียนการสอนแบบคละชั$น
ร่วมกับโรงเรียนที�อยู่บริเวณใกล้เคียง  4) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน

การศึกษา โรงเรียนไดรั้บความร่วมมือจากองคก์รส่วนทอ้งถิ�น เอกชน  วดั  มีการประชุมผูป้กครอง    
นักเรียนและกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน  เพื�อให้การสนับสนุนทรัพยากร อุปกรณ์การเรียน      

ทุนการศึกษา  ซึ� งโรงเรียนมีการดาํเนินงานตรงตามภารกิจของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั$นพื$นฐาน  
 2. ผลการประเมินตวับ่งชี$ ที� 2  การจดัการเรียนการสอนแบบคละชั$น  

  ผลการประเมินตวับ่งชี$ ที� 2  โดยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างจากผูบ้ริหารโรงเรียน 

และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมจากการเรียนการสอนพบว่า โรงเรียนมีการจดัห้องเรียนและ      
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบคละชั$ น  ซึ� งสามารถอธิบายลักษณะของการจดัห้องเรียนและ        

กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบคละชั$นดว้ยองคป์ระกอบ 4 องคป์ระกอบ  คือ 1) ลกัษณะการจดั
ห้องเรียน  2) ขั$นตอนการดาํเนินงานตามแผน การสอน  3) ลกัษณะของกิจกรรมการจดัการเรียน

การสอน 4) ลกัษณะแผนการสอนแบบคละชั$นซึ� งสามารถสรุปตามลกัษณะการจดัห้องเรียนและ   

กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบคละชั$น ดงัตาราง 10 

 



 98

ตาราง 10   แสดงรายละเอียดขององค์ประกอบจากรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั$น
ของโรงเรียน 

 

องคป์ระกอบ โรงเรียนที� 1 โรงเรียนที� 2 โรงเรียนที� 3 
1. ลกัษณะการ
จดัหอ้งเรียน 

รูปแบบการรวมชั$นคู่ 
หรือรวม 2 ชั$นคือ       
ชั$นติดกนัโดยนาํนกัเรียน 
ชั$น ป.3 - 4 มาเรียน   
รวมกนัจดัเป็น 1 
หอ้งเรียน ครู 1 คน 

รูปแบบการรวมชั$นคู่ หรือ
รวม 2 ชั$นคือ ชั$นติดกนั 
โดยนาํนกัเรียนชั$น ป. 2 - 
3 เรียนรวมกนั จดัเป็น 1 
หอ้งเรียน ครู 1 คน 
 

รูปแบบเรียนรวมช่วงชั$น 
ที� 1 (ป.1 - 3) และช่วง
ชั$นที� 2 (ป.4 - 6) จดัเป็น
สองหอ้ง  ครู 2 คน 

2. ขั$นตอน
ดาํเนินการตาม
แผนการสอน 

- เตรียมการสอนและ
สถานที�เรียน 
- กาํหนดเป้าหมาย      
การเรียน 
- แบ่งกลุ่มนกัเรียน 
- เรียนจากระบบ        
การสอนไกลกงัวล 
- จดักิจกรรมตาม         
ตารางเรียน เช่น ใหใ้บงาน 

- เตรียมการสอนและ
สถานที�เรียน 
- กาํหนดเป้าหมายการเรียน 
- แบ่งกลุ่มนกัเรียน 
- เรียนจากระบบการสอน
ไกลกงัวล 
- จดักิจกรรมตาม            
ตารางเรียน เช่น ใหใ้บงาน 

- เตรียมการสอนและ
สถานที�เรียน 
- กาํหนดเป้าหมาย      
การเรียน 
- แบ่งกลุ่มนกัเรียน 
- จดักิจกรรมตาม        
ตารางเรียน เช่น           
ใหใ้บงาน- ใบความรู้ 

 - ใบความรู้กบันกัเรียน
ตามกลุ่มสาระ ตาม
ระดบัชั$นเรียน  

- ใบความรู้กบันกัเรียน
ตามกลุ่มสาระ ตาม
ระดบัชั$นเรียน 

- กิจกรรมกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ 

 - ตรวจใบงาน และแจง้
ผลการทาํใบงานให้
นกัเรียนทราบ 

- ตรวจใบงาน และแจง้ผล
การทาํใบงานใหน้กัเรียน
ทราบ 

- กิจกรรมกลุ่มความ      
สนใจ 

 - ปรับปรุงแกไ้ขใบงาน
และกิจกรรมใหถู้กตอ้ง
ตามเกณฑ์ 
- ทดสอบ 
- แจง้ผลการทดสอบ 

- ปรับปรุงแกไ้ขใบงาน
และกิจกรรมใหถู้กตอ้ง
ตามเกณฑ์ 
- ทดสอบรายสัปดาห์ 
- แจง้ผลการทดสอบ 

- ตรวจใบงานแจง้ผล
และปรับปรุงแกไ้ข 
- ทดสอบ 
- แจง้ผลการทดสอบ 
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ตาราง 10   (ต่อ) 
    

องคป์ระกอบ โรงเรียนที� 1 โรงเรียนที� 2 โรงเรียนที� 3 
3. ลกัษณะของ
กิจกรรมการ
จดัการเรียนการ
สอน 

- ใชว้ธีิสอนแบบให ้   
นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง 
โดยใหน้กัเรียนคิดงาน
เป็นกลุ่มและแสดงผลงาน 
- มีการตั$งหวัหนา้กลุ่ม
แต่ละสาระการเรียนรู้ 
- ใหน้กัเรียนคน้หา  
ความรู้ดว้ยตนเอง และคิด    
กิจกรรมหลากหลาย 

- สอนโดยยดึเด็กเป็น
ศูนยก์ลางในการจดั
กิจกรรม การเรียนรู้ 
- มอบใบงาน ใบความรู้ให้
นกัเรียนร่วมคิดกิจกรรม 
- จดักลุ่มนกัเรียนใหแ้สดง
ความคิดเป็นภายในกลุ่ม 
 
 

- ยดึเด็กเป็นสาํคญั 
- มอบใบงาน ใบความรู้ 
ใหแ้สดงความคิดเห็น 
ในกลุ่ม 
- กิจกรรมการคน้ควา้หา
ความดว้ยตนเอง  
- การแสดงออกและ   
การนาํเสนอผลงานของ
ตนเอง 

4. ลกัษณะ
แผนการสอน
แบบคละชั$น 

 - มีการจดัทาํแผนการ
สอนของสพฐ. มาบูรณา
การการสอนให้เหมาะสม
เขา้กบับริบทในชั$นเรียน 
- เตรียมใบความรู้-ใบงาน 
- จดัทาํตารางเรียนเตรียม
ไวล่้วงหนา้ 

- มีแผนการสอน ภาคเรียน
การศึกษาและแผนการ
สอนรายสัปดาห์โดยใช้
แผน การสอนของสพฐ. 
- เตรียมใบความรู้-ใบงาน 
- จดัทาํตารางสอน      
บูรณาการในชั$นเรียน 

- มีแผนการสอนโดยใช้
แผนของสพฐ.และ
แผนการสอนที�โรงเรียน      
จดัทาํขึ$น 
- เตรียมใบความรู้-       
ใบงาน 
- มีตารางสอน และ     
ตารางกิจกรรมนกัเรียน 

 
  จากตาราง 10  สรุปได้ว่าการดาํเนินงานในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน     
ตน้แบบตามโครงการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบจดัการเรียนการสอนแบบคละชั$น ของสํานกังาน
เขตพื$นที�การศึกษาจนัทบุรี  เขต 1  มีรายละเอียดในการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั$น โดยมี  
องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) ดา้นลกัษณะการจดัห้องเรียน โรงเรียนมีการจดัห้องเรียนที�มีลกัษณะ
คล้ายกันคือนํานักเรียนชั$นติดกัน หรือระดับชั$นใกล้กัน  มาเรียนรวมกันและนํานักเรียนแต่ละ      
ช่วงชั$นเรียนมาเรียนหอ้งเดียวกนั โดยจดัครูผูส้อน 1 หอ้งต่อ 1 คน  2) ขั$นตอนการดาํเนินการจดัการ
แผนการสอน โรงเรียนมีการเตรียมการสอนและสถานที�เรียน กาํหนดกลุ่มเป้าหมายและแบ่งกลุ่ม
นักเรียนเพื�อจดักิจกรรมตามใบงาน  ทดสอบ แจง้ผลการทดสอบ  3) ด้านลกัษณะของกิจกรรม     
การเรียนการสอน โรงเรียน มีวิธีสอนแบบให้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง  มอบใบงานใบความรู้ เพื�อให้
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นกัเรียนทาํร่วมกนั 4) ลกัษณะแผนการสอน โรงเรียนมีการจดัทาํแผนการสอนเป็นรายภาคเรียน 
รายสัปดาห์ นําแผนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐานมาประยุกต ์      
บูรณาการใหเ้ขา้กบับริบทของโรงเรียนนั$น 
  ซึ� งสนบัสนุนดว้ยคาํกล่าวต่อไปนี$  

  “รูปแบบการจัดการเรียนการสอน จะใช้รูปแบบการรวมชั$ นคู่หรือรวมสองชั$ น          

ในห้องเรียนเดียวกัน ในระดับชั$น 3 - 4 มาเรียนด้วยกัน และสอนตามแผนการสอนที�โรงเรียน        

จดัเตรียมไว ้ แบ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้...” 

  “ ขั$นตอนการดาํเนินงาน มีการเตรียมสอนล่วงหน้า จดัเตรียมใบความรู้-ใบงาน และ

กิจกรรมการเรียนรู้  ตามตารางเรียนที�กาํหนดในแต่ละวนั  ตรวจสอบใบงาน  จดักิจกรรมกลุ่มให ้   

ผูเ้รียนและให้ผูเ้รียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง แสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม  รายงานผล

หนา้ชั$นเรียนหรือแต่ละกลุ่มอภิปรายผลงาน....” 

    ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ :  ครูผูส้อนโรงเรียนที� 1  

สัมภาษณ์เมื�อวนัที�  11  ตุลาคม  2553 

 

  “รูปแบบการจัดการเรียนการสอน จะใช้รูปแบบการรวมชั$ นคู่หรือรวมสองชั$ น          

ในห้องเรียนเดียวกนั ในระดบัชั$น 2 - 3 มาเรียนดว้ยกนัและแบ่งกลุ่มตามความสามารถของผูเ้รียน   

มีการนาํแผนการสอนของหน่วยงานตน้สังกดั มาบูรณาการสอนนกัเรียน และจดัทาํแผนการสอน

ล่วงหนา้เพื�อเตรียมการสอน การดาํเนินการสอน มีการจดักิจกรรมตามตารางสอน และบูรณาการสอน 

ตามสถานการณ์ จัดกิจกรรมการเรียนภายในและภายนอกห้องเรียน สอนระบบทางไกลจาก         

โรงเรียนไกลกงัวล...” 

  “ด้านการเรียนการสอน จะยึดเด็กเป็นศูนยก์ลาง และส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

โดยจะมีใบงานให้นักเรียนไปค้นควา้ ทาํกิจกรรมร่วมกันเพื�อน ทาํด้วยตนเอง คิดร่วมกับครู         

เพื�อส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้คิดกลา้แสดงออก..” 

    ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ :  ครูผูส้อนโรงเรียนที� 2 
สัมภาษณ์เมื�อวนัที�  11  ตุลาคม  2553 

 
  “รูปแบบการสอน ลกัษณะแบ่งห้องเรียนเป็นช่วงชั$น คือช่วงชั$นที� 1 และช่วงชั$นที� 2  
จาํนวน 6 ชั$นเรียน  จดัเป็น 2 ห้องเรียน ใช้ครูผูส้อน 2 คน  มีการจดัทาํแผนการสอนเป็นรายวนั  
กาํหนดตารางสอนให้นกัเรียน จดักิจกรรมให้นกัเรียน ใช้ระบบการแบบพี�ช่วยเหลือน้อง  ฝึกให ้  
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นักเรียนจดัทาํแผนและนําเสนอภายในกลุ่ม  ให้รับผิดชอบการเตรียมอุปกรณ์การเรียนมาเอง         
คิดกิจกรรมภายในกลุ่ม…” 

    ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ :  ครูผูส้อนโรงเรียนที� 3 
สัมภาษณ์เมื�อวนัที�  11  ตุลาคม  2553 

 
  สรุปผลการประเมินตามตวับ่งชี$ ที�  2  สถานศึกษามีลกัษณะห้องเรียนและกิจกรรม   
การเรียนการสอนแบบคละชั$น  ซึ� งมีรายละเอียดในการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั$น โดยมี   
องค์ประกอบ 4 ดา้น  คือ 1) ดา้นลกัษณะการจดัห้องเรียน โรงเรียนมีการจดัห้องเรียนที�มีลกัษณะ
คล้ายกันคือนํานักเรียนชั$นติดกัน หรือระดับชั$นใกล้กัน  มาเรียนรวมกันและนํานักเรียนแต่ละ      
ช่วงชั$นเรียนมาเรียนห้องเดียวกนั และจดัครูผูส้อน 1 ห้องต่อ 1 คน   2) ขั$นตอนการดาํเนินการจดัการ
แผนการสอน โรงเรียนมีการเตรียมการสอนและสถานที�เรียน กาํหนดกลุ่มเป้าหมายและแบ่งกลุ่ม
นักเรียนเพื�อจดักิจกรรมตามใบงาน  ทดสอบ แจง้ผลการทดสอบ  3) ด้านลกัษณะของกิจกรรม     
การเรียนการสอน โรงเรียน  มีวธีิสอนแบบให้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง  มอบใบงานใบความรู้ เพื�อให้
นกัเรียนทาํร่วมกนั 4) ลกัษณะแผนการสอน โรงเรียนมีการจดัทาํแผนการสอนเป็นรายภาคเรียน  
รายสัปดาห์ นาํแผนการสอนของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐานมาประยุกตบ์ูรณาการ
ใหเ้ขา้กบับริบทของโรงเรียนนั$น 
 3. ผลประเมินตวับ่งชี$ ที� 3  สภาพปัญหาของกระบวนการจดัการเรียนการสอนรูปแบบ
คละชั$น 
  ผลการประเมินตวับ่งชี$ ที� 3  จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน และ
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม พบวา่ โรงเรียนมีสภาพปัญหาที�คลา้ยคลึงกนัสรุปไดด้งันี$   1) ปัญหา
ดา้นบุคลากรครู  2) ดา้นบริหารจดัการและการเรียนการสอน  3) ดา้นอาคารสถานที�  4)  ดา้นชุมชน  
รายละเอียดดงัตารางต่อไปนี$  
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ตาราง  11   แสดงสภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กตน้แบบคละชั$น 
 

รายดา้น โรงเรียนที� 1 โรงเรียนที� 2 โรงเรียนที� 3 
ดา้นบุคลากรครู - ครูไม่ครบชั$นเรียน 

- ครูผูส้อน ยงัขาด
ความรู้ความเขา้ใจใน
ระบบการจดัการเรียน
การสอนรูปแบบคละชั$น 

- ขาดแคลนครู 
- ครูผูส้อน ยงัไม่เขา้ใจ
วธีิการสอนและการบูรณา
การหลกัสูตรอยา่งแทจ้ริง 
 

- ครูไม่ครบชั$นเรียน    
ไม่เพียงพอ 
- ครูผูส้อน ขาดทกัษะ 
การสอน และทกัษะ   
การพฒันาผูเ้รียน 

ดา้นการบริหาร
จดัการและ  
การเรียน     
การสอน 

-ไม่สามารถจดักิจกรรม 
การเรียนตามตารางเรียน
ได ้
- ครูผูส้อนมีภารกิจ   
งานอื�นนอกเหนือจาก
งานสอน ทาํใหก้ารสอน
ไม่เป็นไปตามตารางเรียน 

- นกัเรียนต่างระดบัความรู้ 
ต่างชั$นเรียน มาเรียนร่วมกนั 
ตอ้งมีการควบคุมและ   
ฝึกฝนใหอ้ยูร่่วมกนัได ้
- นกัเรียนมีผลการเรียน  
ตํ�ากวา่เกณฑ์ 

- ความยุง่ยากในการ
จดัทาํหลกัสูตร มีการนาํ
หลกัสูตรของหน่วยงาน
ตน้สังกดัมาบูรณาการ
กบัหลกัสูตรทอ้งถิ�น 

ดา้นอาคาร
สถานที� 

- โรงเรียนใชอ้าคาร
อเนกประสงค ์ เป็น   
หอ้งเรียนแบบคละชั$น
ไม่สะดวกต่อการจดั  
การเรียนรู้แบบคละชั$น  
เนื�องจากไม่มีฝากั$น     
ทาํใหล้มพดัเอกสาร  
และฝนตกสาดหอ้งเรียน 

- มีหอ้งเรียนคบัแคบ        
ไม่เหมาะกบัการจดั       
กิจกรรมภายในห้องเรียน 
- การจดัมุมกิจกรรม       
ไม่ตามเกณฑก์ารจดั     
การเรียนรู้รูปแบบคละชั$น 
 

- สภาพหอ้งเรียนมีเนื$อที�
ไม่เพียงพอแก่การจดั   
กิจกรรมและมุมความรู้
ต่างๆ ตอ้งจดักิจกรรม
บางกิจกรรมนอก
หอ้งเรียนทาํใหค้วบคุม      
นกัเรียนไดอ้ยาก 
 

ดา้นชุมชน - ผูป้กครองส่วนใหญ่  
ไม่เห็นดว้ยกบัการเรียน
การสอนแบบคละชั$น 
- มีฐานะยากจน
สนบัสนุนงบประมาณ
ไดน้อ้ย 

- ผูป้กครองตอ้งการให้
โรงเรียนสอนในรูปแบบ
ปกติ 
 

- ผูป้กครองและชุมชน
ยงัไม่เขา้ใจวธีิการเรียนรู้
แบบคละชั$น 
- นกัเรียนเคลื�อนยา้ยตาม
ผูป้กครองบ่อย 
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  จากตาราง 11   สรุปสภาพปัญหาของกระบวนการจดัการเรียนการสอนรูปแบบคละชั$น  

และแนวทางการแกปั้ญหา ไดด้งันี$  1) ปัญหาดา้นบุคลากรครู โรงเรียนมีครูไม่เพียงพอ  และครูผูส้อน 

ไม่เข้าใจ ขาดทักษะ วิธีการสอนและการบูรณาการสอนแบบบูรณาการหลักสูตร  2) ปัญหา         

ดา้นบริหารจดัการและการเรียนการสอน  การจดัทาํหลกัสูตรมีความยุง่ยากตอ้งบูรณากบัหลกัสูตร

ท้องถิ�น  ครูมีภารกิจนอกเหนือจาการสอน  การเรียนรู้นักเรียนต่างชั$นเรียนต่างระดับความรู้       

ตอ้งเรียนร่วมกนั และมีผลการเรียนตํ�ากว่าเกณฑ์  3)  ปัญหาด้านอาคารสถานที�มีความคบัแคบ       

ไม่เหมาะสมกบัการจดัหอ้งเรียนรูปแบบคละชั$น และไม่สามารถจดักิจกรรมไดต้ามที�กาํหนดภายใน

บริเวณหอ้งเรียนทุกกิจกรรมได ้4) ปัญหาดา้นชุมชน  ผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ย และนกัเรียน

มีการเคลื�อนยา้ยบ่อย ประชาชนในทอ้งถิ�นมีฐานะยากจน 

  ซึ� งสนบัสนุนดว้ยคาํกล่าวต่อไปนี$  

  “ห้องเรียนไม่เพียงพอ  ครูไม่ครบชั$น  พื$นที�ภายในห้องเรียนน้อยเกินไม่สามารถจดั  

กิจกรรมและการจดัมุมความรู้ต่างๆ ภายในห้องเรียนได้ แต่ก็ได้แก้ปัญหาโดยบางกิจกรรมและ     

มุมความรู้บางอย่างตอ้งไปจดันอกห้องเรียน เช่น ห้องสมุด อาคารอเนกประสงค์ ระเบียงอาคาร     

ครูขาดความเขา้ใจในการให้ความรู้กบัผูเ้รียน ปัญหาผูป้กครองไม่เขา้ใจและไม่อยากให้บุตรหลาน

เรียน” 

    ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารโรงเรียนที� 1 
สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 11  ตุลาคม  2553 

 
  “ห้องเรียนคบัแคบ ไม่เหมาะกบัการจดักิจกรรมภายในห้องเรียน  การสอนไม่เป็นไป

ตามตามตารางสอน  ครูมีกิจกรรมนอกเหนือจากการสอนและไม่สามารถสอนตามตารางสอนได”้ 

  ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ครูโรงเรียนที� 1 

สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 11  ตุลาคม  2553 

 
  “ปัญหาในการสอน ครูไม่ครบชั$นเรียนและไม่ได้รับจดัสรรบุคลากรเพิ�ม นักเรียน    

ลดลง งบประมาณเพื�อการใช้จ่ายในการซื$ออุปกรณ์การเรียนไม่เพียงพอ ตอ้งขอสนับสนุนจาก

หน่วยงานอื�นหรือเอกชน”         

    ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารโรงเรียนที� 2 

สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 11  ตุลาคม  2553 
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  “ห้องเรียนเล็กคบัแคบ  ผูป้กครองขาดความมั�นใจในตวัครูผูส้อน และหากครูสอน
เกินเวลาเรียน หรือเลิกเรียนช้า ผูป้กครองมกัไม่พอใจ นักเรียนมีผลการเรียนตํ�ากว่าเกณฑ์และ      
ตอ้งฝึกนกัเรียนต่างระดบัชั$น ใหส้ามารถเรียนรู้ร่วมกนัและช่วยเหลือกนัได”้ 

     ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ครูโรงเรียนที� 2 
สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 11  ตุลาคม  2553 

 
  “ครูผูส้อนมีจาํนวนจาํกดั ไม่เพียงต่อการจดัหอ้งเรียน ตอ้งเสียเวลาจดัทาํแผนการสอน
แบบบูรณาการ ตอ้งควบคุมนกัเรียนและฝึกวินยัให้นกัเรียนต่างระดบัความรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกนั
ไดอ้ยา่งมีความสุข และนกัเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนตํ�า” 

     ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ผูบ้ริหารโรงเรียนที�  3 
สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 11  ตุลาคม  2553 

 
  “ช่วงแรกมีปัญหา ที�นกัเรียนต่างระดบัชั$น รุ่นพี�จะแยง่รุ่นนอ้งตอบคาํถาม  ดา้นการฝึก
วินยัของนกัเรียนให้อยูร่่วมกนั ปัญหาการเรียนต่างระดบัชั$นของนกัเรียน ตอ้งใชว้ิธีบูรณาการสอน
ใหรุ่้นพี�ช่วยรุ่นนอ้ง” 

     ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ : ครูโรงเรียนที�  3 
สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 11  ตุลาคม  2553 

 
  ผลการประเมินตามตวับ่งชี$ ที�  3   ผลการประเมินสภาพปัญหาของกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนรูปแบบคละชั$นและแนวทางการแกปั้ญหา  พบวา่ 1)  ปัญหาดา้นบุคลากรครู โรงเรียน
มีครูไม่เพียงพอ  และครูผูส้อน ไม่เขา้ใจ ขาดทกัษะ วิธีการสอนและการบูรณาการสอนแบบบูรณาการ
หลักสูตร  โรงเรียนแก้ปัญหาด้วยการจดัการเรียนการสอนรูปแบบคละชั$นเรียนและพฒันาครู        
2) ปัญหาดา้นบริหารจดัการและการเรียนการสอน  การจดัทาํหลกัสูตรมีความยุง่ยากตอ้งบูรณาการ
กบัหลกัสูตรทอ้งถิ�น  ครูมีภารกิจนอกเหนือจาการสอน  การเรียนรู้นกัเรียนต่างชั$นเรียนต่างระดบั 
ความรู้ตอ้งเรียนร่วมกนั และมีผลการเรียนตํ�ากว่าเกณฑ์ แกปั้ญหาโดยใช้หลกัสูตรของหน่วยงาน 
ตน้สังกดัและบูรณาการสอน สอนตวัต่อตวั  3) ปัญหาดา้นอาคารสถานที� มีความคบัแคบ ไม่เหมาะสม
กบัการจดัห้องเรียนรูปแบบคละชั$น และไม่สามารถจดักิจกรรมได้ตามที�กาํหนดภายในบริเวณ    
ห้องเรียนทุกกิจกรรมได้ แก้ปัญหาโดยการจดักิจกรรมบางประเภทนอกห้องเรียน  4)  ปัญหา     
ดา้นชุมชน  ผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ย และนกัเรียนมีการเคลื�อนยา้ยบ่อย ประชาชนในทอ้งถิ�น
มีฐานะยากจนแนวทางแก้ปัญหาด้วยการสร้างความเข้าใจ ประชุมชี$ แจง และให้ชุมชนเข้ามา           
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
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  สรุปผลการประเมินกระบวนการ  ประเมินด้วยตวับ่งชี$  3 ตวับ่งชี$   ผลการประเมิน    
ตวับ่งชี$ ที� 1   สถานศึกษามีกระบวนการดาํเนินงานตรงตามภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการ   
การศึกษาขั$นพื$นฐาน โดยมีการการวางแผนและพฒันาการบริหารจดัการมีการพฒันาระบบการเรียน
การสอนและประกนัคุณภาพการศึกษา  มีการเสริมสร้างความพร้อมและความเขม้แข็งของโรงเรียน
และมีการดา้นการส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  ผลการประเมินตวับ่งชี$ ที� 2  
สถานศึกษามีลักษณะการจดัห้องเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบคละชั$น  มีขั$นตอน       
การจดัทาํแผนการสอน และมีลกัษณะของการจดักิจกรรมและแผนการเรียนการสอน   และผลการ
ประเมินตวับ่งชี$ ที� 3  สามารถระบุสภาพปัญหาของกระบวนการจดัการเรียนการสอนรูปแบบคละชั$น
และแนวทางการแกปั้ญหาได ้ 
 
ตอนที�  5  ผลการประเมินด้านผลผลติ 

 ผลการประเมินดา้นผลผลิต ประกอบดว้ยผลการประเมินตามตวับ่งชี$   2 ตวับ่งชี$   ดงันี$  
 1. ผลการประเมินตวับ่งชี$ ที� 1  ผลสัมฤทธิK ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์ 
 
ตาราง 12  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิK ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยและคณิตศาสตร์     

ของนกัเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 3  และชั$นประถมศึกษาปีที� 6   
 

ชั$นเรียน ชั$นประถมศึกษาปีที� 3 ชั$นประถมศึกษาปีที� 6 
กลุ่มสาระ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

ปีการศึกษา 
โรงเรียน 

2551 2552 +/- 2551 2552 +/- 2551 2552 +/- 2551 2552 +/- 

โรงเรียนที� 1 64.72 62.22 -2.50 65.56 64.81 -0.75 51.99 57.88 +5.94 56.00 56.53 +0.53 

โรงเรียนที� 2 51.94 63.89 +11.95 51.94 71.67 +19.73 47.14 53.70 +6.56 45.71 36.89 -8.82 

โรงเรียนที� 3 42.92 56.25 +13.33 57.92 70.00 +12.08 36.07 33.03 -3.04 40.29 44.36 +4.07 

ภาพรวม 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 +/-  แสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนปีการศึกษา 2551 กบัปีการศึกษา 2552 
                   ((+) หมายถึง ผลการเรียนเพิ�มขึ$น  และ (-)  หมายถึงผลการเรียนลดลง) 
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  จากตาราง 12  พบว่า ภาพรวมผลสัมฤทธิK ทางการเรียนชั$ นประถมศึกษาปีที�  3          
กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ มีผลการเรียนสูงขึ$น คิดเป็นร้อยละ 7.59  และ 10.35      
ตามลาํดบั ส่วนชั$นประถมศึกษาปีที� 6  มีผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยสูงขึ$น คิดเป็นร้อยละ 
3.15  แต่กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ลดลง คิดเป็นร้อยละ 1.40  เมื�อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน พบวา่ 
ระดบัชั$นประถมศึกษาปีที� 3  และชั$นประถมศึกษาปีที� 6  มีผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย   
และคณิตศาสตร์เพิ�มขึ$น 2 โรงเรียน   
 2. ผลการประเมินตวับ่งชี$ ที� 2  ความความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั$น
ของผูมี้ส่วนร่วมในการวจิยั 
 
ตาราง  13  แสดงความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั$นของผูมี้ส่วนร่วมในการวจิยั 
 

ผูมี้ส่วนร่วมในการวจิยั 
ค่าเฉลี�ย 

( X ) 
ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
แปลผล 

นกัเรียน 4.13 0.37 มาก 
ผูป้กครองนกัเรียน 4.28 0.35 มาก 
กรรมการสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน 3.89 0.25 มาก 

. 
  จากตาราง 13   ผลการประเมินความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนแบบคละชั$น
ของผูมี้ส่วนเกี�ยวข้อง 3 กลุ่ม  ได้แก่ นักเรียน  ผูป้กครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษา           
ขั$นพื$นฐาน  พบวา่ ทั$ง 3 กลุ่ม  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย X = 4.13,  X = 4.28  และ 
X = 3.89  ตามลาํดบั   
  สรุปผลการประเมินผลผลิต  ประเมินตามตัวบ่งชี$  2 ตัวบ่งชี$   ดังนี$   ตัวบ่งชี$ ที�   1         
ผลสัมฤทธิK ทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์  พบวา่  ปีการศึกษา 
2552   กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ นักเรียนชั$นประถมศึกษาปีที� 3  มีผลการเรียน
ภาพรวมสูงกว่าปีการศึกษา 2551  ส่วนชั$นประถมศึกษาปีที� 6  ผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
สูงขึ$น แต่กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ลดลง   ตวับ่งชี$ ที�  2  ดา้นความพึงพอใจในการจดัการเรียนการ
สอนแบบคละชั$นของผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่  นกัเรียนและผูป้กครอง และกรรมการสถานศึกษาขั$น
พื$นฐาน พบวา่ มีผลความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  




