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บทคัดย่อ 
 การประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินกระบวนการด าเนินโครงการ
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยากรและวิธีการน าเสนอ วัสดุ/อุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการบริหารจัดการหลักสูตร 2) ประเมินผลการด าเนินงาน
ของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับ
คุณภาพครูทั้งระบบเป็นรายบุคคล โดยเก็บข้อมูลกับผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ โดยใช้
แบบสอบถามและแบบสอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที และการ
วิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินกระบวนการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก และ 2) ประเมินผลการด าเนินงานของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้ง
ระบบในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนอบรม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
Abstract 
 The purposes of An Evaluation Project for Developing the Teacher Quality by using 
the process of Coaching & Mentoring System: The Secondary Educational Service Area office 
9 were 1.) To evaluate the operating processes in raising teacher quality monitoring in 
teaching and learning activities, lecturing and presenting, teaching materials, evaluation and 
measurement and curriculum management. 2.) To evaluate raising teacher quality 
supervisors’ on individually learning achievement. 3.) Supervision on problems and barriers 
of the operating processes of raising teacher quality by using questionnaire and test. The 
obtained data was analyzed by mean, standard deviation, t–test and content analysis.  
 The research results were as follows: 1) The evaluation of the operating processes 
in raising teacher quality were in high level. 2) The evaluation of the overall processes in 
raising teacher quality. The teacher’s posttest score higher than pretest score was 
statistically significant at .05. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของการประเมิน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัตินิยามการศึกษาไว้ในมาตรา 4 ว่า “การศึกษา 
หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก 
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อัน
เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุน ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 
นอกจากนี้ยังได้ก าหนดความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 6 ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  ความรู้ และ คุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” จากนิยามและความมุ่งหมายดังกล่าว จะ
เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ และการเรียนรู้ของมนุษย์
นั้นสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรที่จะมีการพัฒนามนุษย์ให้เป็นบุคคลเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้
สอดคล้องกับนิยามของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
 การฝึกอบรมเป็นการให้การศึกษาตลอดชีวิตประเภทหนึ่งส าหรับทุกคนโดยไม่จ ากัดเพศ อายุ และวุฒิ
การศึกษา เป็นการเพิ่มพูนปรับปรุงคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งวิจิตร อาวะกุล (2540) ได้กล่าว
ว่าการฝึกอบรมเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง พัฒนา พฤติกรรมของบุคคลในองค์การโดยการให้บุคคล 
เรียนรู้ เข้าใจ ให้เกิดทักษะ มีเจตคติที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้อง หรือพึงปรารถนาขององค์การ อย่างไรก็
ตามการฝึกอบรมจะประสบผลส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยความพร้อมทั้งทางด้าน
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติ ที่ต้องมีความสัมพันธ์และต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ  
 รัฐบาลโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
โดยให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาครูตามสมรรถนะให้เป็นครูดี ครูเก่ง มี
คุณภาพ คุณธรรม ในปีงบประมาณ 2556 จึงได้จัดโครงการพัฒนาครูที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งของสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนการสอนในบริบทที่หลากหลายของลักษณะและขนาดของโรงเรียน โดยใช้กระบวนการสร้าง
ระบบพี่เลี้ยง Coaching และให้เป็นไปตามความต้องการจ าเป็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา โดยให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  ประสานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อร่วม
เป็นคู่พัฒนา การจัดพัฒนาให้เน้นรูปแบบการพัฒนาฐานโรงเรียนในขณะปฏิบตัิการสอน (On the Job Training) 
และให้มีระบบสนับสนุนในรูปแบบการ Coaching และ Mentoring โดยให้เน้นการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างจิต
วิญญาณและอุดมการณ์ของความเป็นครู การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้าน Literacy, Numeracy 
และ Reasoning Ability ตามระดับชั้น ควบรวมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ตามแนวทางของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการ
ออกแบบ จัดท า และพัฒนาหลักสูตร สื่อ และวิธีการพัฒนาครู ให้ครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเหมาะสมกับระดับชั้นที่สอน แล้วจึงประเมินสมรรถนะก่อนการพัฒนา และ
ด าเนินการพัฒนาครูตามหลักสูตร โดยก าหนดกรอบระยะเวลาในการพัฒนาไม่น้อยกว่า 5 วันดังนี้ (1) กิจกรรม 
Classroom เน้นด้านเนื้อหาและกระบวนการรวมทั้งการฝึกปฏิบัติ 2 วัน (2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ 
สถานศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง และจะต้องมีกระบวนการนิเทศ ติดตามประเมินผลด้วย 
 โดยการด าเนินโครงการต่างๆ นั้นจ าเป็นต้องมีการประเมินโครงการ เพราะการประเมินโครงการเป็น
กลไกส าคัญในการที่จะได้มาซึ่งสารสนเทศในการตัดสินใจหรือตัดสินคุณค่าของการด าเนินงานโครงการต่างๆ ใน
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ส่วนของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบก็เช่นเดียวกัน ซึ่งการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้ง
ระบบจะท าให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทราบว่าโครงการนี้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และมีความเหมาะสมในด้านต่างๆ หรือไม่ ตลอดจนศึกษาถึงปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นและข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เพื่อจะได้น าผลจากการศึกษาไป
ปรับปรุงเนื้อหาสาระ โครงสร้างของหลักสูตร ตลอดจนการด าเนินการเกี่ยวกับโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้ง
ระบบ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถน าผลจาก
การศึกษาไปแก้ไขและป้องกันปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการจัดโครงการฝึกอบรมในลักษณะนี้ในครั้งต่อไป
ด้วย  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท า
ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์การสร้างและพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนาสมรรถนะความรู้ตามเนื้อหารายวิชากลุ่ม
สาระการเรียนรู้หรือบูรณาการสาระในระดับผู้เรียนขั้นต้น รวมถึงพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสาย
งาน นอกจากนี้ยังก าหนดให้สามารถออกแบบ จัดท าหลักสูตร สื่อ และวิธีการพัฒนาครู จัดกิจกรรมการพัฒนาครู
ตามสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาให้ครอบคลุมการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ตามที่ก าหนด ทั้งนี้
ได้จัดท าคู่มือ องค์ประกอบ โครงสร้าง วิธีการใช้สื่อการเรียนการสอนของครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และครูที่เข้ารับการพัฒนาทุกคน โดยให้มีการด าเนินการประเมิน
สมรรถนะก่อนและหลังการพัฒนา ด าเนินการพัฒนาครูตามหลักสูตรซึ่งเน้นรูปแบบการพัฒนาในขณะปฏิบัติการ
สอน (On the job training) และสนับสนุนการพัฒนาการสอนของครูในรูปแบบของการ Coaching และ 
Mentoring และเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ
ด้าน Literacy, Numeracy และ Reasoning Ability ที่เหมาะสมกับระดับชั้น โดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ที่
มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียน การสอน การให้การฝึกอบรมหรือพัฒนา ให้ครอบคลุมความรู้ เนื้อหาและ
สมรรถนะทางด้านการจัดการเรียนรู้ของครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยก าหนดกรอบระยะเวลาในการพัฒนาไม่
น้อยกว่า 5 วัน และด าเนินการพัฒนาในวันหยุด โดยจัดกิจกรรม Classroom เรื่องวิธีการสอนแบบคิดวิเคราะห์
ขั้นสูง (Higher Order Thinking: HOT) เน้นด้านเนื้อหาและกระบวนการ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ 2 วัน ตลอดจน
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถานศึกษาจ านวน 3 ครั้ง ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารเรียนรู้กระบวนการสร้าง
ระบบพี่เลี้ยง Coaching จัดให้มีกระบวนการนิเทศ ติดตามประเมินผล ท าการประเมินและติดตามผลตลอดการ
พัฒนาเพื่อปรับปรุงรูปแบบการพัฒนา และจัดท ารายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การพัฒนาส่งให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต่อไป  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพื่อน าสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการต่อไป
ในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 1.  เพื่อประเมินกระบวนการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน วิทยากรและวิธีการน าเสนอ วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการ
บริหารจัดการหลักสูตร 
 2.  เพื่อประเมินผลการด าเนินงานของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบเป็นรายบุคคล 
 
ขอบเขตของการประเมิน 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยในครั้งนี้คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใน
ด้านต่างๆ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ขอบเขตด้านเนื้อหาของการศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับโครงการพัฒนาครู 
  โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring ส านักงานเขตพื้นที่ 
  การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

ความคิดเห็น รายละเอียด ตัวชี้วัด 
1. ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วม 

โครงการ 
ผลทดสอบก่อนอบรม (Pretest) และ 
หลังอบรม (Posttest) 

2. กระบวนการด าเนิน 
   โครงการ 

1. กิจกรรมการเรียนการสอน  
2. วิทยากรและวิธีการน าเสนอ  
3. วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน  
4. การวัดและประเมินผล  
5. การบริหารจัดการโครงการ 

1. ความเหมาะสมของหลักสูตร 
2. ความเหมาะสมของวิทยากรและ
วิธีการน าเสนอ 
3. ความเหมาะสมของการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

3. ปัญหาและอุปสรรค  
   และข้อเสนอแนะใน 
   การด าเนินงาน 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
ในกระบวนการด าเนินโครงการ 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
ในกระบวนการด าเนินโครงการ 

 
 ขอบเขตประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ผู้ เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่ เลี้ยง Coaching & Mentoring 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 133 คน จ าแนกเป็น 1) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 
13 คน 2) ศึกษานิเทศก์ จ านวน 10 คน และ 3) ครูผู้สอน จ านวน 110 คน 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ท าให้ทราบว่าโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วม
โครงการหรือไม่ มากน้อยเพียงใด เพื่อใช้เป็นสารสนเทศในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการออกแบบ จัดท า และ
พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งสื่อและวิธีการพัฒนาครู   
 2. ท าให้ทราบว่าโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความเหมาะสมในด้านกระบวนการด าเนินโครงการหรือไม่ เพื่อ
ใช้เป็นสารสนเทศในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการด าเนินโครงการในโอกาสต่อไป  
 
วิธีด าเนินการประเมิน 
 ในการด าเนินการประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & 
Mentoring ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
 1.  กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ขข้อมูลส าคัญ 
  1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดสอบก่อนอบรม (Pretest) และหลังอบรม (Posttest) 
เรื่องวิธีการสอนแบบคิดวิเคราะห์ขั้นสูง (Higher Order Thinking: HOT) 
    ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching 
& Mentoring ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 133 คน ท าการทดสอบก่อนอบรมเรื่อง
วิธีการสอนแบบคิดวิเคราะห์ขั้นสูง (Higher Order Thinking: HOT) ในวันแรกของการอบรม และท าการทดสอบ
หลังอบรมในวันสุดท้ายของการอบรม 
  1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบแบบสอบถามเพื่อประเมินกระบวนการด าเนินโครงการ
และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
    ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching 
& Mentoring ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 133 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วม
อบรมทั้งหมด โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  
  1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินผลการพัฒนาครู 
    ผู้ให้ข้อมูล คือผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching 
& Mentoring ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 133 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วม
อบรมทั้งหมด โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
  1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม 
กระบวนการด าเนิน กระบวนการนิเทศ และติดตามประเมินผล จุดเด่น/จุดด้อยในการด าเนินโครงการ 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินโครงการ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการในคร้ังต่อไป 
    ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
จ านวน 1 คน 2) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จ านวน 2 คน 3) ศึกษานิเทศก์
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จ านวน 2 คน และ 4) ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จ านวน 3 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมัโครงสร้าง 
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 2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย 
  2.1 แบบทดสอบเรื่องวิธีการสอนแบบคิดวิเคราะห์ขั้นสูง (Higher Order Thinking: HOT) 
    เป็นแบบสอบความรู้ก่อนและหลังอบรม เรื่องวิธีการสอนแบบคิดวิเคราะห์ขั้นสูง (Higher 
Order Thinking: HOT) จ านวน 40 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัยแบบหลายตัวเลือก (Multiple 
Choice)  
  2.2 แบบสอบถามเพื่อประเมินกระบวนการด าเนินโครงการและปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน จ านวน 3 ฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 

     ฉบับที่ 1 แบบสอบถามส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  
    เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับการประเมินกระบวนการด าเนินโครงการและปัญหาและอุปสรรคใน
กระบวนการด าเนินโครงการ ประกอบด้วยการประเมินใน 3 ด้านคือ 1) ความเหมาะสมของหลักสูตร 2) ความ
เหมาะสมของวิทยากรและวิธีการน าเสนอ และ 3) ความเหมาะสมของการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ และข้อค าถามปลายเปิด  
    ฉบับที่ 2 แบบการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ 
    เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับแผนการ กลยุทธ์ แนวทาง วิธีการ รูปแบบ ระบบ เครื่องมือ และ
รายงานผล Coaching and Mentoring ซึ่งเป็นแบบสอบถามประเภทแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ และข้อ
ค าถามปลายเปิด  
    ฉบับที่ 3 แบบการประเมินผลการพัฒนาครูตามสมรรถนะ (ส าหรับครู) 
    เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการอบรมและผลลัพธ์ที่เกิดจากการอบรม ซึ่งเป็น
แบบสอบถามประเภทแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ และข้อค าถามปลายเปิด  
  2.3 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการพัฒนาครู (ส าหรับสัมภาษณ์ ผอ./รองผอ.เขตพื้นที่)และ 
ผอ.กลุ่มนิเทศ  
    เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการอบรมและผลลัพธ์ที่เกิดจากการอบรม  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใน
ด้านต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการเป็นหน่วยในการวิเคราะห์  (Unit of 
Analysis) หลังจากได้รับข้อมูลจากการทดสอบ สอบถาม และสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมดมา
จัดระเบียบข้อมูล ลงรหัส และท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ เพื่อค านวณหา
ค่าสถิติ ดังนี้ 
  1. การทดสอบความแตกต่างของคะแนนสอบก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการเรื่องวิธีการสอน
แบบคิดวิเคราะห์ขั้นสูง (Higher Order Thinking: HOT) โดยใช้สถิติทดสอบที (t–test for Dependent 
Samples)  
  2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง 
Coaching & Mentoring ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในด้านต่างๆ โดยการหาค่าความถี่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จ าแนกตามกลุ่มของผู้ตอบแบบประเมิน ซึ่งในการ
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วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1981) มาใช้ใน
การแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.50 - 5.00 หมายความว่า มีความเหมาะสมมากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.50 - 4.49 หมายความว่า มีความเหมาะสมมาก   
    ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50 - 3.49 หมายความว่า มีความเหมาะสมปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50 - 2.49 หมายความว่า มีความเหมาะสมน้อย 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 - 1.49 หมายความว่า มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 

  3. การวิเคราะห์ผลการประเมินการพัฒนาครู โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จ าแนกตามกลุ่มของผู้ตอบแบบประเมิน ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นมาตร
ประเมินค่า 3 ระดับ ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1981) มาใช้ในการแปลความหมายโดยใช้
เกณฑ์ดังนี้  
    ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50 - 3.00 หมายความว่า มีความเหมาะสมมาก 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50 - 2.49 หมายความว่า มีความเหมาะสมปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 - 1.49 หมายความว่า มีความเหมาะสมน้อย 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการเขตพื้นที่ รองผู้อ านวยการเขตพื้นที่
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และจากการจัดสนทนากลุ่มวิทยากรในการอบรมและติดตาม Coaching & Mentoring 
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการประเมินกระบวนการด าเนินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่
เลี้ยง Coaching & Mentoring ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 1.1 ผลการประเมินด้านความเหมาะสมของหลักสูตรพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .41 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า “การจัดรูปเล่มของเอกสาร
ประกอบการอบรม” มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (4.37) รองลงมาคือ “เอกสารประกอบการอบรมสามารถสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติและการน าไปประยุกต์ใช้” (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21) และ “เนื้อหาและการ
น าเสนอเนื้อหา” (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10) ตามล าดับ 
 1.2 ผลการประเมินด้านวิทยากรและการบรรยายพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .55 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า “วิทยากรมีมุมมองแนวคิดที่
ทันสมัย สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ” มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (4.30) รองลงมาคือ “การเปิดโอกาสให้ซักถามและความ
ชัดเจนในการตอบปัญหา” (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19) และ “การน าเสนอเนื้อหาของวิทยากรมีความชัดเจน” 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13) ตามล าดับ 
 1.3 ผลการประเมินด้านความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการพบวา่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .55 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า “ความพึงพอใจใน
ภาพรวมของโครงการฯ” มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (3.99) รองลงมาคือ “คุณภาพของสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์” (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.97) และ “การอ านวยความสะดวกในการอบรม” (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91) ตามล าดับ 
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 1.4 ผลการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า “กลยุทธ์ แนวทาง วิธีการ รูปแบบ 
ระบบการ Coaching and Mentoring ที่สามารถพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน มีความ
เหมาะสม” และ “รายงานผลการ Coaching and Mentoring เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ การวิจัย
ในชั้นเรียนที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน” มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75) รองลงมาคือ “เครื่องมือ
ประกอบการ Coaching and Mentoring มีความเหมาะสม” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 ตามล าดับ 
 นอกจากนี้ยังพบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อผลการพัฒนาครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .35) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า “หลักสูตร คู่มือ สื่อและเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมมีความเหมาะสม” มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (4.11) รองลงมาคือ “ท่านสามารถบริหารจัดการชั้น
เรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ สพฐ. ก าหนดได้” (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11) ตามล าดับ 

 
 ตอนที่ 2 ผลการประเมินผลการด าเนินงานของโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่
เลี้ยง Coaching & Mentoring ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 2.1  ผลการทดสอบก่อนและหลังการอบรม 
   ในการอบรมนั้น ได้ด าเนินการสอบวัดก่อนการอบรม และเมื่อการอบรมสิ้นสุดได้มีการสอบวัด
หลังการอบรม ได้ผลดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการอบรม 
 

 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t ค่า p 
ก่อนอบรม 22.49 4.79 -19.30 .00 

หลังอบรม 28.89 4.12   
 
    จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.89 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.12 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนอบรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
4.79 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.2 ความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  
    ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ระบุตรงกันว่า เป็นโครงการที่มีประโยชน์ ได้รับความรู้ในเนื้อหาที่
วิทยากรบรรยาย แต่เนื่องจากการประสานงานและระยะเวลาในการอบรมค่อนข้างกระชั้นชิด อีกทั้งมีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงระยะเวลาในการนิเทศก ากับติดตามที่ค่อนข้างน้อย ท าให้ความรู้ที่ได้รับอาจไม่เต็มที่ แต่
ก็สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมและจากการปฏิบัติ รวมถึงข้อเสนอแนะในการนิเทศของวิทยากรไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวันได้ ทั้งนี้ส่วนใหญ่เห็นควรให้มีการจัดโครงการในลักษณะเช่นนี้อีก 
แต่ควรขยายระยะเวลาในโครงการให้มากกว่านี้ 
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 ตอนที่ 3 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 
 ในการด าเนินโครงการนั้น ได้มีการสอบถามความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพ
ครูทั้งระบบ ดังต่อไปนี้ 
 3.1  ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องวิทยากรและวิธีการน าเสนอ 
   เนื้อหาในการบรรยายควรเป็นเร่ืองเฉพาะเจาะจง ไม่มากจนเกินไป 
 3.2  ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการวัดและประเมินผล 
   ควรเพิ่มความถี่ในการสังเกต ติดตามหรือการนิเทศ ให้มากกว่า 1 ครั้ง และในการนิเทศนั้น 
ควรเพิ่มการนิเทศโดยให้ข้อเสนอแนะด้วยวาจาเพิ่มเติมจากเอกสาร เพื่อให้สามารถน าไปใช้ได้จริง 
 3.3  ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร 
   ระยะเวลาในการอบรมค่อนข้างสั้น การสื่อสารระหว่างผู้ด าเนินการจัดโครงการและผู้เข้ารับ
การอบรม 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการประเมินกระบวนการด าเนินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง 
Coaching & Mentoring ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความเหมาะสมในระดับมาก 
เนื่องจากกระบวนการด าเนินโครงการมีระบบ สอดคล้องกับความต้องการของเข้ารับการอบรมมีคู่มือ สื่อและ
เอกสารประกอบการฝึกอบรมท าให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับเขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรมและศุภนิตา 
สุดสวาสดิ์ (2555) ที่กล่าวว่า คุณภาพเนื้อหาในการออกแบบจะต้องค านึงถึงความต่อเนื่องของเนื้อหา ความยาก
ง่ายของภาษาต้องให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน น าเสนอข้อมูลครบถ้วน ตรงตามวัตถุประสงค์ และความถูก
ต้องของการใช้ภาษา การใช้ตัวสะกดและการใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับศันสนีย์ 
สังสรรค์อนันต์ (2555) ที่กล่าวว่า เนื้อหาในการฝึกอบรมที่มีล าดับขั้นตอนของการฝึกอบรมเหมาะสมและสะดวก 
มีการแก้ไขให้เหมาะสมก่อนน าไปใช้จริง ปริมาณของเนื้อหาได้ปรับให้มีความเหมาะสมกับเวลา  ท าให้สามารถ
เรียนโดยไม่ต้องรีบเร่ง ความยากง่ายของเนื้อหามีความเหมาะสมช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น และการเลือกวิทยากรที่มี
ความสามารถในการถ่ายทอด ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสอดคล้องกับสาย
ยนต์ จ้อยนุแสง (2552) ที่กล่าวว่า วิทยากรจัดกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนร่วม สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันและกับวิทยากรอย่างเป็นกัลยาณมิตร และสอดคล้อง
กับความต้องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง  ช่วยให้ผู้เข้ารับการได้รับความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการ มีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้วิจัยได้พัฒนาให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่ สามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ทบทวน
บทเรียนได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมจากสื่อได้หลากหลาย ท าให้ผู้อบรมมีความกระตือรือร้น  เกิด
ความสนใจที่จะเรียนรู้ต่อการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งครูผู้สอนต้องพยายามปรับตัวเองให้ทันกับยุคปัจจุบัน ซึ่งท า
ให้ผู้อบรมไม่รู้สึกเบื่อหน่ายและเป็นทางเลือกหนึ่งของการฝึกอบรมที่แตกต่างจากการฝึกอบรมที่เน้นการฟัง
บรรยายจากวิทยากรแต่เพียงอย่างเดียวส่งผลให้ผู้อบรมมีความคิดเห็นที่ดีต่อการฝึกอบรม  
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 2. ผลการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ และผลการพัฒนาครูจากผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน หลังสิ้นสุดโครงการมีคุณภาพในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะตลอดการด าเนิน
โครงการ ผู้วิจัยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสามรถและความสนใจของผู้เข้า
รับการอบรม ส่งผลให้การพัฒนาครูผู้สอนมีคุณภาพมากข้ึน สอดคล้องกับบุษรา สังวาลย์เพ็ชร (2548) ที่กล่าวว่า 
การด าเนินโครงการจะต้องจัดให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ ให้มีความรู้และทักษะที่
เพียงพอ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ส่วนกิจกรรมที่ใช้ในชุดฝึกอบรม ควรมีกิจกรรมที่
หลากหลาย น่าสนใจ ซึ่งท าให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสายยนต์ จ้อยนุแสง (2552) ที่กล่าวว่า การด าเนินโครงการอย่างเป็นขั้นตอน น าเสนอ
อย่างเป็นระบบ มีการเรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เข้าอบรมเป็นส าคัญ 
ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ผลการด าเนินการจัดกิจกรรม ก าหนดกิจกรรมได้
อย่างชัดเจน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ครูทุกคนใช้แผนการจัดการเรียนรู้เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมทุกครั้ง สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญาและก าหนดกิจกรรมได้อย่าง
ชัดเจน และสอดคล้องกับพหุปัญญาแต่ละด้านของผู้เรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sheldon (2013) ที่
ศึกษาผลการฝึกอบรมครูเพื่อการเป็นครูมืออาชีพ โดยใช้การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม 
การใช้คู่มือ จากนั้นในแต่ละขั้นตอนมีการวิเคราะห์การท างานและผลลัพธ์ที่ได้เป็นระยะๆ โดยมีกระบวนการเป็น
ขั้นตอน ผลที่ได้ท าสามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียนและท าให้ผู้สอนมี
ความเป็นมืออาชีพ สามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 3. คะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
น่าจะมีผลมาจากการจัดท าโครงการเป็นการฝึกอบรมโดยความสมัครใจของผู้เรียนและตรงกับความต้องการของ
ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับศักรินทร์ ชนประชา (2550) ที่กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ตรงกับความต้องการ การติดตามผลเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญขั้นตอนหนึ่งในการ
ฝึกอบรมจะต้องติดตามผลของการฝึกอบรมว่าประสบผลส าเร็จหรือไม่เพียงพอประการใด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาจากก่อนการฝึกอบรมอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้นาผลลัพธ์มาใช้ประกอบการพัฒนา
โครงการฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อไป และ Roberts (2013) ที่กล่าวว่า การฝึกอบรมที่มีการจัดหา
ข้อมูลและสารสนเทศให้กับผู้เข้าอบรมที่ง่ายต่อการใช้งาน สามารถน ากลับไป เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม ท าให้เกิดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ที่ดีส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ส่งผลท าให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึนและโครงการประสบผลส าเร็จได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าโครงการไปใช้ 
 1. หลังการเข้าร่วมโครงการผู้เข้าอบรมมีความรู้ เรื่องวิธีการสอนแบบคิดวิเคราะห์ขั้นสูง (Higher 
Order Thinking: HOT) สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งมีข้อเสนอให้มีการจัดอบรมอีก ดังนั้นควรมีการ
ขยายผลโครงการนี้กับครูกลุ่มสาระหลักเหล่านี้โดยขยายให้ครอบคลุมครูที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ แต่ควรมีการจัด
กลุ่มผู้เข้าอบรมตามระดับความสามารถ 
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 2. ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการ Coaching and Mentoring ควรเป็นผู้บริหารของ
โรงเรียนที่ครูที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานอยู่และเป็นศึกษานิเทศก์ที่มีการนิเทศอยู่เดิม 
 3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดโครงการนี้อีกและควรมีการ Coaching and Mentoring 
จากผู้นิเทศภายนอก หรือให้ครูสามารถเลือกผู้นิเทศได้ตามความต้องการ 
 4. ควรมีการเพิ่มระยะเวลาในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฯ ส าหรับคุณครูและมีการขยาย
ช่วงเวลาการนิเทศ Coaching and Mentoring ให้มากข้ึน 
 5. ผู้นิเทศก์ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับพื้นที่ควรมีแนวทางการนิเทศในลักษณะเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยเพื่อประเมินโครงการโดยศึกษาผลของโครงการโดยเฉพาะ ผลการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นวิธีการสอนแบบคิดวิเคราะห์ข้ันสูง (Higher Order Thinking: HOT) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
 2. ควรมีการประเมินผลโครงการ Coaching and Mentoring เร่ือง วิธีการสอนแบบคิดวิเคราะห์ขั้น
สูง (Higher Order Thinking: HOT) เกี่ยวกับผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน และการถ่ายทอด ขยายผล
ของโครงการที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู นักเรียน และผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบโครงการ Coaching and Mentoring เพื่อพัฒนาวิธีการ
สอนแบบคิดวิเคราะห์ข้ันสูง (Higher Order Thinking: HOT) ครูที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 
 4. ควรมีการพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อให้ครูสามารถน าไปปฏิบัติและพัฒนาสู่การท าผลงานวิชาการ การ
วิจัยในชั้นเรียน 
 5. ควรมีการนิเทศ ติดตาม โดยให้บุคคลในสังกัด เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และบุคคล
นอกสังกัด เช่น คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่าย ร่วมกันนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู  และมีการ
ประชุมชี้แจง ผู้ที่ท าหน้าที่นิเทศเพื่อให้มีรูปแบบและวิธีการประเมินไปในทิศทางเดียวกัน และมีการร่วมกันสรุป
เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับกับครูผู้ถูกนิเทศ 
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