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โรงเรียนบ้ านตะวันจาก
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

บทคัดย่อ
การประเมินโครงการโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนบ้านตะวันจาก ครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมของการดาเนินงานโครงการโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วมของ
โรงเรี ยนบ้า นตะวันจาก 2) ประเมิ นปั จจัยเบื้ องต้นของการดาเนิ นโครงการโรงเรี ยนแกนนาจัดการ
เรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนบ้านตะวันจาก 3) ประเมินกระบวนการของการดาเนิ นงานโครงการโรงเรี ยนแกนนา
จัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนบ้านตะวันจาก และ4) ประเมินผลผลิตของการดาเนินงานโครงการโรงเรี ยน
แกนนาจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนบ้านตะวันจาก โดยศึกษากับประชากร ได้แก่ ครู โรงเรี ยนบ้านตะวันจาก
จานวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ที่ไม่ใช่ผแู ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนครู หรื อผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา) จานวน 6 คน นักเรี ยนจานวน 86 คน และผูป้ กครองนักเรี ยนที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ
จานวน 22 คน รวมทั้งสิ้ น 123 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถาม
จานวน 3 ฉบับ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าความถี่ (f) สถิติร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน() และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วมของ
โรงเรี ยนบ้านตะวันจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ตามความคิดเห็นของ
ครู ผู ้ป กครองนัก เรี ย นที่ มี ค วามต้อ งการจ าเป็ นพิ เ ศษและคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
ในภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.45,  = 0.24) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยง
ค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับ ได้แก่ ความสอดคล้องของโครงการกับหลักการของหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ( = 4.62 ,  = 0.49) ความสอดคล้องของโครงการ
กับนโยบายของโรงเรี ยน ( = 4.57 ,  = 0.50) และความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม( = 4.54 ,  = 0.60)
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยน
บ้า นตะวันจาก ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รสงคราม ตามความคิ ดเห็ นของครู
ผูป้ กครองนักเรี ยนที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมมี
ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก( = 4.35,  = 0.25) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย สามอันดับ ได้แก่ แจ้งนโยบายและวัตถุ ประสงค์ของโครงการให้คณะครู ในโรงเรี ยน
ทราบอย่างชัดเจนและทัว่ ถึ ง ( = 4.62,  = 0.49) ผูบ้ ริ หาร ครู ผูร้ ับผิดชอบโครงการและครู ผู ้สอน
ร่ วมกันวางแผนการดาเนินงาน ( = 4.59,  = 0.49) และผูบ้ ริ หาร มีความตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของโครงการ( = 4.70 ,  = 0.46)

3. ผลการประเมิ นด้า นกระบวนการของโครงการโรงเรี ย นแกนนาจัดการเรี ย นร่ วมของ
โรงเรี ยนบ้านตะวันจาก สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษาสมุ ทรสงคราม ตามความคิดเห็ น
ของครู ผูป้ กครองนัก เรี ย นที่ มี ค วามต้องการจาเป็ นพิ เศษ คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานและ
นักเรี ยน ในภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.40,  = 0.24) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดย
เรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับ ได้แก่ จัดทาข้อมูลสารสนเทศนักเรี ยนเรี ยนร่ วมอย่างเป็ นระบบ
และเป็ นปั จจุบนั ( = 4.52,  = 0.54) เตรี ยมความพร้อมด้านวิชาการ อารมณ์ สังคมและการช่วยเหลือ
ตนเองให้กบั นักเรี ยนเรี ยนร่ วม ( = 4.46,  = 0.56) และจัดหาสิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริ การและ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่มีความเหมาะสม( = 4.45,  = 0.49)
4. ผลการประเมิ นด้า นผลผลิ ตของโครงการโรงเรี ย นแกนน าจัด การเรี ย นร่ วมของโรงเรี ย น
บ้า นตะวันจาก ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ทรสงคราม ตามความคิ ดเห็ นของครู
ผูป้ กครองนักเรี ยนที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรี ยนใน
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.42,  = 0.26) โดยเรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสาม
อันดับ ได้แก่ ครู มีทกั ษะในการสื่ อสารกับนักเรี ยนเรี ยนร่ วมได้ดี( = 4.58,  = 0.51) นักเรี ยนเรี ยนร่ วม
มีสุขภาพจิตดี ( = 4.51,  = 0.48) และนักเรี ยนเรี ยนร่ วมมีพฒั นาการด้านสติปัญญาดีข้ ึนตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ( = 4.48,  = 0.47) และระดับ ความพึงพอใจของครู ผูป้ กครองนักเรี ยนที่มีความ
ต้องการจาเป็ นพิเศษและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดาเนินโครงการโรงเรี ยนแกนนา
จัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนบ้านตะวันจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ในภาพรวมมีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก ( = 4.33,  = 0.23) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยง
ค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับได้แก่ กิ จกรรมในโครงการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความพร้ อมใน
ด้านร่ างกาย ( = 4.49,  = 0.50) นักเรี ยนทัว่ ไปมีความรู ้ความเข้าใจสามารถช่วยเหลือและปฏิบตั ิต่อ
นักเรี ยนเรี ยนร่ วมอย่างถูกวิธี ( = 4.46,  = 0.60) กิจกรรมในโครงการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ( = 4.41,  = 0.49)

