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บทคัดยอ 
 การประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring ของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ

ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของผูเขารวมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 2) 

ประเมินกระบวนการดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในดานกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยากรและ

วิธีการนําเสนอ วัสดุ/อุปกรณประกอบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการบริหารจัดการหลักสูตร 3) 

ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เก็บรวบรวมขอมูลจากผูเขารวม

โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring จํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใชใน

การประเมิน ประกอบดวย 1) แบบทดสอบ ในการวัดความรูเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใชสมองเปนฐาน 2) 

แบบสอบถามเพ่ือประเมินกระบวนการดําเนินโครงการและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน วิเคราะหขอมูลดวย

คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สถิติทดสอบที (t – test dependent) และ

การวิเคราะหเนื้อหา  

 ผลการศึกษาพบวา 

 1. ผลสัมฤทธิ์ในการอบรมของผูเขารวมโครงการกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง Coaching & Mentoring  

กอนและหลังการอบรมแตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึน

กวากอนการอบรม         

 2. ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอการจัดอบรมอยูในระดับมาก และพบวา ผูเขารับการอบรมมีความ

พึงพอใจตอความเหมาะสมของหลักสูตรอยูในระดับมาก มีความพึงพอใจตอวิทยากรและการบรรยายอยูในระดับมาก

ที่สุด และมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการโครงการอยูในระดับมาก  

 3. ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ผูบริหาร 

ศึกษานิเทศก และครูผูเขารวมโครงการ คือ ระยะเวลาในการจัดอบรมมีนอย ครูบางคนไมเขาใจขั้นตอนการสอนโดย

ใชสมองเปนฐาน (BBL) อยางแทจริง ทําใหไมสามารถนําแนวคิดและวธิีการไปใชในการจดัการเรียนการสอนได ครูมี

ภาระงานมาก ทําใหการจัดการเรียนการสอนโดยใชสมองเปนฐาน (BBL) ยังไมไดผลเทาท่ีกําหนดไว การจัดการ

เรียนการสอนโดยใชสมองเปนฐาน (BBL) เหมาะสมสําหรับสอนนักเรียนจํานวนนอยตอกลุม แตในสภาพความเปน

จริงมีนักเรียนมากเกินไป รวมทั้งโรงเรียนขาดงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ และซ้ืออุปกรณ ส่ือตาง ๆ ท่ี

เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนไดครบทุกชั้นและทุกสาระวิชา 
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Abstract 
 The purposes of evaluation project for developing teachers quality by using the process of 

coaching & mentoring system of Suphanburi primary educational service area office I were,           

1) to evaluate the overall results of raising teachers’ quality project in learning achievement part,    

2) to evaluate the overall processes of raising teachers’ quality project in learning activities, lectures, 

the approaches for presentation, materials, assessment and curriculum management, 3) to study 

problems and obstacles for operating processes of raising teachers’ quality project. The collected 

data from 100 participants in evaluation project for developing the teachers quality by using the 

process of coaching & mentoring system. The research instruments were pre–test and posttest in 

brain based learning, 2) the three questionnaires to evaluate the process of development, problems 

and obstacles. The data were analyzed by frequency, percentage, mean ( x ), standard deviation 

(S.D.), t–test dependent and content analysis 

 The research of results found that: 

 1. The achievement from training of the participants in the process of coaching & mentoring 

system before and after training had different statistically significant at .05 level and after training 

had higher than one. 

 2. The participants were highly satisfied toward training in high level, when considered in 

each facet found that the participants of training were highly satisfied  toward curriculum, 

the trainers and presentation were highest level, and had satisfied toward curriculum management at 

high level. 

 3. The problems, obstacles and suggestions of development project teachers quality system, 

the administrators, the supervisors and the participants were time for training was too short, some 

teachers did not truly understand the process of BBL teaching. Teachers' workload was problem for 

BBL teaching. The teaching and learning using BBL suitable for teaching few students per group but 

in fact, there are too many students. Schools lack of budgets for renovation and purchased the 

appropriate equipment to handle the course. Media training did not complete all the subjects. Some 

teachers could to apply the concepts and methods used in teaching it. 

 

บทนํา 
 การศึกษาเปน เค ร่ืองมือสําคัญที่จะทําให

ทรัพยากรมนุษยมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน และการศึกษาควร

มีการพัฒนาอยูเสมอ เพ่ือทําใหทรัพยากรมนุษยมีความ

รอบรู  ทันตอความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของ

เทคโนโลยีและสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

แล ะก า ร ศึ กษ ายั ง เ ป น ป จ จั ย ที่ ช ว ย สร า ง ค ว า ม

เจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ นอกเหนือจาก

ทรัพยากร แรงงาน และทุน ซ่ึงถือไดวาการศึกษาเปน

ปจจัยที่สําคัญที่สุดในการสรางความเจริญกาวหนาทาง

เศรษฐกิจใหแกสังคมและประเทศชาติ นอกจากนั้น 

การศึกษายังเปนการถายทอดวิชาความรู ปลูกฝงความมี

คุณธรรม จริยธรรม และเปนแบบอยางท่ีดีใหกับคนรุน

หลัง ตลอดจนการศึกษายังเปนการพัฒนาผูเรียนทุกดาน 

ทั้งความเจริญงอกงามทางดานรางกาย จิตใจ และ

สติปญญา ตลอดจนการเสริมสรางและรักษาวัฒนธรรม

อันดีงามใหคงอยูตลอดไป (รสรินทร อมรรัตน, 2545) 

นอกจากนี้ ชนิตา รักษพลเมือง (2532) ไดกลาววา 

“การศึกษาไดรับการยอมรับวาเปนกลไกหรือวถิีทาง อันมี

ประสิทธิภาพอันหนึ่งท่ีจะทําใหบรรลุจุดหมาย (Ends) 

แหงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามเปาหมายของ

ประเทศ นอกจากนี้ยังมีความเห็นโดยท่ัวไปวาการพัฒนา

คนจําเปนตองมีการศึกษา และการศึกษาคือ “บันได” 
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ไปสูความสําเร็จทั้งในดานสวนตัวและสวนรวม ดังนั้น

การศึกษาจึงเปนปจจัยท่ี 5 ของมนุษย” 

 รัฐบาลโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  

โดยใหมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ัง

ระบบเพ่ือพัฒนาครูตามสมรรถนะใหเปนครูดี ครูเกง มี

คุณภาพ คุณธรรม ในปงบประมาณ 2556 จึงไดจัด

โครงการพัฒนาครูที่เนนการสรางความเขมแข็งของ

สมรรถนะดานการจัดการเรียนการสอนในบริบทที่

หลากหลายของลักษณะและขนาดของโรงเรียน โดยใช

กระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง Coaching และใหเปนไป

ตามความตองการจํา เปนของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา โดยใหสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ประสาน

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อรวมเปนคูพัฒนา การจัดพัฒนาให

เนนรูปแบบการพัฒนาฐานโรงเรียนในขณะปฏิบัติการ

สอน (On the Job Training) และใหมีระบบสนับสนุน

ในรูปแบบการ Coaching และ Mentoring โดยใหเนน

การพัฒนาเพื่อเสริมสรางจิตวิญญาณและอุดมการณของ

ความเปนครู การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ

ดาน Literacy, Numeracy และ Reasoning Ability 

ตามระดับชั้น ควบคูกับกระบวนการจัดการเรียนรูกลุม

สาระการเรียนรู หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 ตามแนวทางของการเรียนรู ใน

ศตวรรษที่ 21 ดวยการออกแบบ จัดทํา และพัฒนา

หลักสูตร ส่ือ และวิธีการพัฒนาครู ใหครอบคลุมตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 และเหมาะสมกับระดับชั้นที่สอน แลวจึงประเมิน

สมรรถนะกอนการพัฒนา แลวดําเนินการพัฒนาครูตาม

หลักสูตร โดยกําหนดกรอบระยะเวลาในการพัฒนาไม

นอยกวา 5 วันดังนี้ (1) กิจกรรม Classroom เนนดาน

เนื้อหาและกระบวนการรวมท้ังการฝกปฏิบัติ 2 วัน (2) 

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู ณ สถานศึกษาไมนอยกวา 3 

ครั้ง พรอมฝกใหครูทํา Action Research (วิจัยในชั้น

เรี ยน ) และจะตอง มีกระบวนการนิ เทศ ติดตาม

ประเมินผลดวย 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 1 รวมกับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ออกแบบ จัดทํา และพัฒนาหลักสูตรเพื่อ

พัฒนาสมรรถนะความรูตามเนื้อหารายกลุมสาระการ

เรียนรู คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ แบบ BBL 

กิจกรรมการพัฒนาครู ออกแบบส่ือในการฝกอบรม 

วิธีการและกิจกรรมการฝกอบรมของครูรายกลุมสาระ

การเรียนรู  ใหครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 และมีทักษะ

พื้นฐานดาน Literacy, Numeracy และ Reasoning 

Ability พรอมกับจัดการเรียนรูกับผูเรียน คือ Learning 

to Question, Learning to Search, Learning to 

Construct, Learning to Communicate and 

Learning to Serve จัดใหมีทดสอบ ประเมินผล

ระหวางการฝกอบรม และจัดทํารายงานผลคะแนน

รายบุคคลของครูตลอดจนดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์

การฝกอบรมของครู ตลอดจนศึกษาปญหาและอุปสรรค

ในการดําเนินโครงการ เพ่ือตรวจสอบวาในการจัด

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบบรรลุวัตถุประสงค

ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเขารวมโครงการ

หรือไม มากนอยเพียงใด เพ่ือใชเปนสารสนเทศในการ

ปรับเปล่ียนและพัฒนาการออกแบบ จัดทํา และพัฒนา

หลักสูตร รวมทั้งส่ือและวิธีการพัฒนาครู ตลอดจนการ

จัดโครงการฯ มีความเหมาะสมในดานกระบวนการ

ดําเนินโครงการหรือไม เพื่อใชเปนสารสนเทศในการ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการดําเนินโครงการในโอกาส

ตอไป 

 โดยการดําเนินโครงการตางๆ นั้นจําเปนตองมี

การประเมินโครงการ เพราะการประเมินโครงการเปน

กลไกสําคัญในการที่จะไดมา ซ่ึงสารสนเทศในการ

ตัดสินใจหรือตัดสินคุณคาของการดําเนินงานโครงการ

ตางๆ ในสวนของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบก็

เชนเดียวกัน ซ่ึงการประเมินโครงการจะทําใหสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดทราบวาโครงการนี้

สามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวหรือไม มาก

นอยเพียงใด และมีความเหมาะสมหรือไม ตลอดจน

ศึกษาถึงปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและขอเสนอแนะท่ีมีตอ

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เพ่ือจะไดนําผล

จากการศึกษาไปปรับปรุงเนื้อหาสาระ โครงสรางของ

หลักสูตร ตลอดจนการดําเนินการเกี่ยวกับโครงการ

ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ใหมีความเหมาะสมกับ

สภาพการณปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

นอกจากนี้ยังสามารถนําผลจากการศึกษาไปแกไขและ
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ปองกันปญหาอุปสรรคที่จะเกิดข้ึนในการจัดโครงการ

ฝกอบรมในลักษณะนี้ในครั้งตอไปดวย  

 

วัตถุประสงคของการประเมิน 
 1. เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ

ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในดานผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรูของผูเขารวมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้ง

ระบบ  

 2. เพื่อประเมินกระบวนการดําเนินโครงการ

ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในดานกิจกรรมการเรียน

การสอน วิทยากรและวิธีการนําเสนอ วัสดุ/อุปกรณ

ประกอบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และ

การบริหารจัดการหลักสูตร 

 3. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนิน

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 

 
ขอบเขตของการประเมิน 
 ขอบเขตดานเน้ือหา 
 การวิจัยในครั้งนี้คณะผูวิจัยมุงประเมินผลการ

ดําเนินงาน กระบวนการดําเนินโครงการ ปญหาและ

อุปสรรคในการดําเนินงานจากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในดานตางๆ ดัง

แสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงขอบเขตการประเมินและตัวชีว้ัดโครงการยกระดับคณุภาพครูทั้งระบบในดานตางๆ 
 

ประเมินผลเกี่ยวกับ รายละเอียด ตัวช้ีวัด 
1. เพื่อประเมินผลการดาํเนนิงาน - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของ

ผูเขารวมโครงการ 

1. ผลทดสอบ Pre - test และ 

Post - test 

2. ความสามารถในการจัดทํา 

Action Research (วิจัยในชัน้เรียน) 

3. ความรูความเขาใจและประโยชน

ที่ไดรับจากโครงการ 

2. เพ่ือประเมินกระบวนการดําเนิน

โครงการ 

- กิจกรรมการเรียนการสอน  

- วิทยากรและวิธีการนาํเสนอ  

- วัสดุ/อปุกรณประกอบการเรียน

การสอน  

- การวัดและประเมินผล  

- การบริหารจัดการโครงการ 

1. พึงพอใจตอหลักสูตร 

2. ความพึงพอใจตอวิทยากรและ

วิธีการนาํเสนอ 

3. ความพึงพอใจตอการบริหาร

จัดการหลักสูตร 

3. เพื่อศึกษาปญหาและอปุสรรคใน

การดําเนนิงาน 

- ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ในการดําเนินโครงการ 

- ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ในการดําเนินโครงการ 

 

 ขอบเขตประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ 
 1.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดสอบ 
Pre - test และ Post - test ผูใหขอมูล คือ 

ผูเขารวมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ จํานวน 

100 คน ซ่ึงจะทําการทดสอบ Pre - test ในวันแรกของ

การอบรม และเก็บแบบทดสอบกลับคืนทุกฉบับ และทํา

การทดสอบ Post - test ในวันสุดทายของการอบรม 

และเก็บแบบทดสอบกลับคืนทุกฉบับ 

 1 . 2  ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล โ ด ย ใ ช
แบบสอบถามเพื่อประเมินกระบวนการดําเนิน

โครงการและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ผูให

ขอมูล คือ ผูเขารวมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้ง

ระบบ จํานวน 100 คน และเก็บแบบสอบถามกลับคืนมา

จํานวน 100 ฉบับ 

 
วิธีดําเนินการประเมิน 
 1. ประเภทของเคร่ืองมือการประเมินคร้ังน้ี 
มี 2 ชนิด คือ 

1.1 แบบทดสอบ Pre-test และ Post– 
test ในการวัดความรูเร่ืองการจัดการเรียนการสอน
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โดยใชสมองเปนฐาน เปนแบบทดสอบความรูกอนเรียน 

(Pre – test) จํานวน 40 ขอ และแบบทดสอบความรู

หลังเรียน (Post – test) ในการวัดความรูเรื่องการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชสมองเปนฐาน จํานวน 40 

ขอ ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบทดสอบปรนัยแบบหลาย

ตัวเลือก (Multiple Choice)  

1 . 2  แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการดําเนินโครงการและปญหาอุปสรรคใน
การดําเนินงาน จํานวน 3 ฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 

ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสําหรับผูเขารวม
โครงการ  เป นข อคํ าถ าม เ ก่ียวกั บการประ เ มิน

กระบวนการดําเนินโครงการและปญหาและอุปสรรคใน

กระบวนการดําเนินโครงการ ประกอบดวยการประเมิน

ความพึงพอใจ 3 ดานคือ 1) หลักสูตร 2) วิทยากรและ

วิธีการนําเสนอ 3) การบริหารจัดการหลักสูตร 4) 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการดําเนิน

โครงการ ซ่ึงเปนแบบสอบถามประกอบดวย 3 ตอนคือ 

1) ขอมูลทั่วไปเปนแบบตรวจสอบรายการ 2) ความพึง

พอใจตอโครงการเปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ 

และ3)ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เปนขอคําถาม

ปลายเปด 

ฉบับที่ 2 แบบประเมินผลการพัฒนาครู
ตามสมรรถนะ (สําหรับครู) เปนขอคําถามเกี่ยวกับ 
หลักสูตร คูมือ ส่ือ และเอกสารประกอบการฝกอบรมมี

ความเหมาะสม ระยะเวลาในการดําเนินการทั้งโครงการ 

(อบรม 2 วัน/นิเทศ ติดตาม 3 คร้ัง) มีความเหมาะสม 

ความสามารถการจัดการเรียนรู/การวิจัยชั้นเรียนตาม

เนื้อหาที่อบรม ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมี

คุณลักษณะที่ สพฐ.กําหนด การบริหารจัดการชั้นเรียน

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่ สพฐ.กําหนด ซ่ึง

เปนแบบสอบถามประเภทแบบตรวจสอบรายการ แบบ

มาตรประเมินคา 5 ระดับ และขอคําถามปลายเปด 

ฉบั บที่  3  แบบสั มภาษณ เ ก่ี ย วกั บ
โครงการพัฒนาครู (สําหรับสัมภาษณ ผอ.กลุมนิเทศ 
และ ผอ./รองผอ.เขตพื้นที่) เปนขอคําถามเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมมีความชัดเจน มี

ความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการจําเปนของ

ผูรับการอบรม และสามารถนําไปใชในการปฏิบัติไดจริง

หรือไม มีความเหมาะสมหรือไม กระบวนการดําเนินมี

ความพรอม และเหมาะสมหรือไม กระบวนการพัฒนา

สงเสริมใหครูฝกปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนโดยใช

สมอง เป นฐาน กระบวนการนิ เทศ และติดตาม

ประเมินผล มีความเหมาะสมหรือไม จุดเดน/จุดดอยใน

การดําเนินโครงการคืออะไร ปญหา/อุปสรรคในการ

ดําเนินโครงการนี้คืออะไร ขอเสนอแนะเก่ียวกับการ

บริหารจัดการโครงการในครั้งตอไป 

ซ่ึงแบบสอบถาม แบบประเมินและแบบ

สัมภาษณ เ ม่ือสราง เสร็จแล ว ผูประเ มินนํา ไปให

ผูเชี่ยวชาญทางดานการประเมินผล ผูเชี่ยวชาญทางดาน

ศึกษา และผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เก่ียวของ จํานวน 3 

คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) ในดานความครอบคลุมครบถวนของเนื้อหาใน

ประเด็นและสาระสําคัญตรงตามพฤติกรรมท่ีตองการวัด 

รวมท้ังความเหมาะสมของสํานวนภาษา หลังจากนั้นจึง

นํามาขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรงุแกไขเพื่อให

ไดแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณพรอมนําไปเก็บขอมูล

จริง 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวม

ขอมูล ผูประเมินไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลผลสัมฤทธ์ิ  
2.2.1 ผูวิจัยนําแบบทดสอบที่จัดเตรียม

ไวใหสําหรับการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเขารวม

โครงการ จัดเตรียมใหเพียงพอกับจํานวนผูเขารวม

โครงการ เพื่อทดสอบ Pre - test และ Post - test 

และกําหนดหมายเลขของแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบ 

2.2.2 ทําการทดสอบ Pre - test ใน

วันแรกของการอบรม และเก็บแบบสอบกลับคืนทุกฉบับ 

2.2.3 ทําการทดสอบ Post - test ใน

วันสุดทายของการอบรม และเก็บแบบสอบกลับคืนทุก

ฉบับ 

2.2.4 ตรวจใหคะแนน Pre - test และ 

Post - test ตามเฉลยท่ีใหไว ทําใหไดคะแนนสอบกอน

การเขารวมโครงการ (Pre) และคะแนนสอบหลังการเขา

รวมโครงการ (Post) 

2.2 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบ
ประเมินกระบวนการดําเนินโครงการและปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาน ผูประเมินแจกแบบสอบถาม
ดวยตนเองพรอมชี้แจงใหผูเขารวมโครงการทุกทาน

ทราบถึงวัตถุประสงคของการประเมินและประโยชนที่

ไดรับจากการตอบแบบประเมินในคร้ังนี้ ตลอดจนวิธีการ
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ตอบแบบประเมิน และแจงระยะเวลาในการสงแบบ

ประเมินกลับคืนดวย โดยผูประเมินใหผูเขารวมโครงการ

ตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอดาน 1) หลักสูตร 2) 

วิทยากรและวิธีการนําเสนอ 3) การบริหารจัดการ

หลักสูตร 4) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการ

ดําเนินโครงการ ผูประเมินใหผูเขารวมโครงการตอบเม่ือ

ส้ินสุดโครงการฝกอบรมทันที โดยผูประเมินรับแบบ

ประเมินในแตละสวนคืนดวยตนเอง  

2.3 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบ
ประเมินผลการพัฒนาครู และแบบสัมภาษณ
ผู บ ริหาร  ผู อํ านวยการกลุ ม นิ เทศ และรอง
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผูประเมินแจกแบบ

ประเมินการพัฒนาครู และแบบสัมภาษณผูบริหาร 

ผูอํานวยการกลุมนิเทศ และรองผูอํานวยการเขตพ้ืนที่

การศึกษา ดวยตนเองพรอมชี้แจงใหคณะกรรมการ

ดําเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบหรือผูที่

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

ทุกทานซ่ึงเปนผูประเมินทราบถึงวัตถุประสงคของการ

ประเมินและประโยชนที่ไดรับจากการประเมินในครั้งนี้ 

ตลอดจนวิธีการประเมิน และเก็บแบบประเมินกลับคืน 

 3. การวิเคราะหขอมูล 
การวิ เคราะหขอมูลในการศึกษาความ

คิดเห็นของผูที่ มีสวนเก่ียวของกับโครงการยกระดับ

คุณภาพครูทั้ งระบบในดานตางๆ โดยมีผู เข ารวม

โครงการและคณะกรรมการดําเนินงานโครงการเปน

หนวยในการวิเคราะห (Unit of Analysis) หลังจาก

ไดรับแบบประเมินแลว ผูประเมินนําขอมูลท้ังหมดมาจัด

ระเบียบขอมูล ลงรหัส และทําการวิเคราะหขอมูล โดย

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร เพื่อคํานวณหา

คาสถิติ ดังนี ้

3.1 การทดสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเขารวม

โครงการ กอนและหลังการเขารวมโครงการ โดยใชสถิติ

ทดสอบ t (t – test for Dependent Samples) และ

การรายงานผลการพัฒนารายบุคคล 

3.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นตอ

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในดานตางๆ โดย

การหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย ( x ) และคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนกตามกลุมของผูตอบ

แบบประเมิน ซ่ึงในการวิ เคราะหขอมูลท่ีเปนมาตร

ประเมินคา 5 ระดับ ผูวิจัยไดใชเกณฑตามแนวคิดของ

เบสท (Best, 1981 อางถึงใน มาเรียม นิลพันธุ, 2555) 

มาใชในการแปลความหมายโดยใชเกณฑดังนี้   

คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 - 5.00 หมายความ

วา มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 - 4.49 หมายความ

วา มีความเหมาะสมมาก   

คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 - 3.49 หมายความ

วา มีความเหมาะสมปานกลาง 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 - 2.49 หมายความ

วา มีความเหมาะสมนอย 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.49 หมายความ

วา มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 

3.3 การวิเคราะหแบบประเมินการพัฒนา

ครู โดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( x ) และ

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนกตามกลุมของ

ผูตอบแบบประเมิน ซ่ึงในการวิเคราะหขอมูลท่ีเปนมาตร

ประเมินคา 3 ระดับ ผูวิจัยไดใชเกณฑตามแนวคิดของ

เบสท (Best, 1981 อางถึงใน มาเรียม นิลพันธุ, 2555) 

มาใชในการแปลความหมายโดยใชเกณฑดังนี้  

คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 - 3.00 หมายความ

วา มีความเหมาะสมมาก 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 - 2.49 หมายความ

วา มีความเหมาะสมปานกลาง 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.49 หมายความ

วา มีความเหมาะสมนอย 

3.4 การวิ เคราะหขอมูลจากการตอบ

แบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณ ใชการ

วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

 

ผลการประเมิน 
 1. ผลสัมฤทธิ์ในการอบรม เรื่อง การจัดการ

เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (BBL) ของผูเขารวม

โครงการกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง Coaching & 

Mentoring กอนและหลังการเขารวมโครงการแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์

ในการอบรมหลังจากการเขารวมโครงการสูงกวากอน

การเขารวมโครงการ และกอนเขารวมโครงการ ดัง

รายละเอียดในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการอบรม เรื่องการจดัการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (BBL) 

กอนและหลังการเขารวมโครงการ 

ผลสัมฤทธิ ์ n คะแนนเต็ม      x    S.D t Sig. 
กอนเขารวมโครงการ 100 40 24.14 3.71 

11.43* .000 
หลังเขารวมโครงการ 100 40 29.48 4.09 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 2. การประเมินหลังการจัดอบรมใหความรู ใน

ดานความพึงพอใจตอของหลักสูตร วิทยากรและการ

บรรยาย และการบริหารจัดการโครงการ โดยผูเขารับการ

อบรมมีความพึงพอใจตอการจัดอบรมอยูในระดับมาก  

( x  =4.47, S.D.=.36) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ผู

เขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอความเหมาะสมของ

หลักสูตร อยูในระดับมาก ( x = 4.43, S.D.=.35) ผูเขารับ

การอบรมมีความพึงพอใจตอวิทยากรและการบรรยาย อยู

ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.68, S.D.=.42) และผูเขารับการ

อบรมมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการโครงการอยูใน

ระดับมาก ( x = 4.39 ,S.D.=.53)  

 นอกจากนี้ผูเขารับการอบรมยังไดใหขอเสนอแนะ

ตอการอบรม เพิ่มเติม ไดแก ควรเพิ่มระยะเวลาในการ

อบรม ควรมีส่ือการสอนแตละกลุมสาระการเรียนรู ควรมี

การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใชสมองเปนฐาน 

(BBL) ทุกสาระการเรียนรู ทุกระดับชั้น มีหนังสือเรียน

รายวิ ชาภาษาไทย ชั้ นประถมศึกษาปที่  5 และ ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 และควรใหครูทุกคนไดเขามาอบรม 

 3. การประเมินหลักสูตรหลังการพัฒนา เกี่ยวกับ 

หลักสูตร คูมือ ส่ือ และเอกสารประกอบการฝกอบรมมี

ความเหมาะสม ระยะเวลาในการดําเนินการท้ังโครงการ 

(อบรม 2 วัน/นิเทศ ติดตาม 3 คร้ัง) มีความเหมาะสม 

ความสามารถการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (BBL) 

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะที่ สพฐ.

กําหนด การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อสงเสริมใหนักเรียน

มีคุณลักษณะที่ สพฐ. กําหนด พบวา  

3.1 ครูผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอ

หลักสูตรในการพัฒนา พบวา ครูผูเขารับการอบรมมีความ

พึงพอใจตอหลักสูตรในการพัฒนา อยูในระดับมาก ( x = 

3.53, S.D.=.42) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ครูผูเขา

รับการอบรมมีความพึงพอใจตอหลักสูตร คูมือ ส่ือ และ

เอกสารประกอบการฝกอบรมมีความเหมาะสมอยูในระดับ

ปานกลาง ( x = 3.22, S.D.=.68) สามารถจัดการเรียนรู

ตามเนื้อหาท่ีอบรมอยูในระดับมาก ( x = 3.64, S.D.=.59) 

สามารถจัดการเรียนรูตามเนื้อหาท่ีอบรม ทําใหสามารถ

พัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะที่ สพฐ.กําหนดอยูในระดับ

มาก ( x = 3.53, S.D.=.55) และสามารถบริหารจัดการชั้น

เรียนเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่ สพฐ. กําหนด

อยูในระดับมาก ( x = 3.78, S.D.=.48)  

3.2 ผูบริหารและศึกษานิเทศกไดรับการ

อบรมความรูเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใชสมองเปน

ฐาน (BBL) และไดนิเทศติดตามครูผูสอน พบวา ผูบริหาร

และศึกษานิเทศกผูเขาโครงการเห็นวา คุณภาพของการ

ดําเนินการนิเทศติดตามในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  

( x =2.64, S.D.=.38) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  

กลยุทธ แนวทาง วิธีการ รูปแบบ ระบบการ Coaching 

and Mentoring ที่สามารถพัฒนาสมรรถนะการจัดการ

เรียนรู การวิจัยในช้ันเรียน มีความเหมาะสม มีระดับ

คุณภาพมากท่ีสุด ( x =2.79, S.D.=.42) รองลงมาไดแก 

รายงานผลการ Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนา

สมรรถนะการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูโดยใชสมอง

เปนฐาน (BBL) ที่สงเสริมคุณภาพผูเรียน ( x =2.71, 

S.D.=.46) แผนการ Coaching and Mentoring มีความ

เหมาะสม ( x =2.56, S.D.=36) และเคร่ืองมือประกอบการ 

Coaching & Mentoring มีความเหมาะสม ( x =

2.51,S.D.=42) มีระดับคุณภาพมากท่ีสุด  

3.3 ครู ผูบริหารและศึกษานิเทศก ท่ีเขารวม

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เห็นวาการจัดการ

เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (BBL) ทําใหครูมีการปรับ

วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ ซ่ึงสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนไดเปนการกระตุนการเรียนรูนักเรียน นักเรียนมี

ความสุขตอการเรียนมากข้ึน นักเรียนเกิดความคิด
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สรางสรรค มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการพัฒนา

ผูเรียน เกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ซ่ึงทําใหนักเรียนมี

สมรรถนะสําคัญ ในดานการส่ือสาร การคิด การแกปญหา 

การใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

 4. ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะในการดําเนิน

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้ งระบบ ผู บริ หาร 

ศึ กษานิ เทศก  และครู ผู เข าร วมโครงการ พบว า 

กระบวนการพัฒนาครูในกระบวนการ Coaching & 

Mentoring ที่เนนการจัดการเรียนการสอนแบบใชสมองเปน

ฐาน (BBL) มีความเหมาะสม มีการใหความรูและมีการ

ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน การนิเทศติดตาม  

การใหความชวยเหลือ มีแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ มีนวัตกรรมใหม ๆ ทําใหสามารถนําไปทําผลงาน

วิชาการได แตเห็นวา ระยะเวลาในการจัดอบรมมีนอย ครู

บางคนไมเขาใจข้ันตอนการสอนโดยใชสมองเปนฐาน (BBL) 

อยางแทจริง ทําใหไมสามารถนําแนวคิดและวิธีการไปใชใน

การจัดการเรียนการสอนได ครูมีภาระงานมาก ทําใหการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชสมองเปนฐาน (BBL) ยังไม

ไดผลเทาที่กําหนดไว การจัดการเรียนการสอนโดยใชสมอง

เปนฐาน (BBL) เหมาะสมสําหรับสอนนักเรียนจํานวนนอย

ตอกลุม แตในสภาพความเปนจริงมีนักเรียนมากเกินไป 

รวมทั้งโรงเรียนขาดงบประมาณในการปรับปรุงสถานท่ี 

และซ้ืออุปกรณ ส่ือตาง ๆ ที่เหมาะสมตอการจัดการเรียน

การสอนไดครบทุกชั้นและทุกสาระวิชา  

  

อภิปรายผล 
 1. การประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ

ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในดานผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรูของผูเขารวมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 

พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมมีคาเฉลี่ยสูงกวาคะแนน

เฉลี่ยกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งนี้ เนื่องจากกระบวนการพัฒนาครูในกระบวนการ 

Coaching & Mentoring ที่เนนการจัดการเรียนการสอน

แบบใชสมองเปนฐาน (BBL) ครั้งนี้นอกจากการจัดอบรมให

ความรูแลว ยังมีกระบวนการนิเทศ และติดตามประเมินผล 

การปฏิบัติการสอน (On the Job Training) เปนการ

ฝกอบรมในงานสามารถชวยพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 

ความสามารถในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งใหสูงข้ึน อีกท้ังเปน

นโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนและ

สงเสริมใหครูทุกคนการจัดการเรียนการสอน แบบใชสมอง

เปนฐาน (BBL) ซ่ึงสอดคลองกับ ดาราวรรณ สุวรรณชฎ 

(2540) ที่ไดทําการวิจัยเร่ืองการประเมินความคิดเห็นของ

นายทหารสัญญาบัตรเหลาสารบรรณท่ีมีตอการฝกอบรม

หลักสูตรชั้นนายรอยเหลาสารบรรณ โดยประเมินความ

คิดเห็นของผูเขารับการอบรมเก่ียวกับความสัมฤทธิผลของ

โครงการฝกอบรมหลักสูตรชั้นนายรอยเหลาสารบรรณ 

ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการ 

ผลการวิจัยพบวา การจัดฝกอบรมหลักสูตรนี้ประสบ

ความสําเร็จดวยดีตามที่กําหนดในวัตถุประสงคทุกประการ 

ผูผานการฝกอบรมสามารถนําความรูความสามารถท่ีไดรับ

จากการฝกอบรมไปใชปฏิบัติหนาที่ นายทหารสารบรรณใน

หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังไดพัฒนาภาวะ

ผูนําอีกดวย โดยผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวาหลัง

ผานการฝกอบรมแลว ผูผานการฝกอบรมมีความรูความ

เขาใจมากกวาเม่ือกอนเขาฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05  

 2. การประเมินกระบวนการดําเนินโครงการ

ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในดานกิจกรรมการเรียนการ

สอน วิทยากรและวิ ธี การนํ าเสนอ วั สดุ /อุ ปกรณ

ประกอบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการ

บริหารจัดการหลักสูตร 

2.1 ผูบริหาร ศึกษานิเทศก และครูผูสอน  มี

ความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินโครงการยกระดับ

คุณภาพครูทั้งระบบในภาพรวมอยู ในระดับมาก ทั้งนี้

เนื่องจากโครงการดังกลาวเปนโครงการที่มีวัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาครูตามสมรรถนะใหเปนครูดี ครูเกง มีคุณภาพ 

คุณธรรม สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนตาม

ระดับชั้น บริบท และขนาดท่ีหลากหลายของโรงเรียน และ

ความตองการจําเปนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ซ่ึงเปนโครงการท่ีสามารถ

ตอบสนองความตองการจําเปนของบุคลากรทางการศึกษา

ตางๆ อีกท้ังยังเปนโครงการท่ีชวยใหบุคลากรทางการ

ศึกษามีการพัฒนาตนเองและเปนโอกาสในการแสวงหา

ความรูใหมๆ เพื่อใหเกิดสัมฤทธิผลทางการศึกษาท่ีดี 

2.2 ครูผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอ

หลักสูตร พบวา ครูผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอ

หลักสูตรอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับยุทธนา พันธมี

(2552) ได ประเมินผลโครงการฝกอบรมครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัย 
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ราชภัฏกําแพงเพชร พบวาผูรวมโครงการมีความรูความ

เขาใจรอยละ 100 มีความพึงพอใจของตอการเขารวม

โครงการ รอยละ 98.30 สามารถนําความรูไปใช รอยละ 

100 

2.3 ผูบริหาร ศึกษานิเทศก และครูที่เขารวม

โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง 

Coaching & Mentoring ที่เนนการจัดการเรียนการสอน

แบบใชสมองเปนฐาน (BBL) สวนใหญมีความเห็นวาเปน

โครงการที่มีประโยชน เพราะครูจะไดความรูเกี่ยวกับ

เทคนิคการสอนแบบใหม และครูยังไดมีการพัฒนาตนเอง

มากข้ึน สอดคลองกับ ดาราวรรณ  สุวรรณชฎ (2540) ได

ทําการวิจัยเรื่องการประเมินความคิดเห็นของนายทหาร

สัญญาบัตรเหลาสารบรรณท่ีมีตอการฝกอบรมหลักสูตรชั้น

นายรอยเหลาสารบรรณ พบวาการจัดฝกอบรมหลักสูตรนี้

ประสบความสําเร็จดวยดีตามท่ีกําหนดในวัตถุประสงคทุก

ประการ ผู ผ านการฝ กอบรมสามารถนํ าความรู

ความสามารถท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปใชปฏิบัติหนาท่ี

นายทหารสารบรรณในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งไดพัฒนาภาวะผูนําอีกดวย  

 3. การศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนิน

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้ งระบบ ผู บริ หาร 

ศึกษานิ เทศก  และครูที่ เข ารวมโครงการสวนใหญ มี

ความเห็นวาโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสราง

ระบบพ่ีเล้ียง Coaching & Mentoring มีปญหาและ

อุปสรรคในเร่ืองตางๆ ดังนี้ ระยะเวลาในการจัดอบรมมี

นอย ครูบางคนไมเขาใจข้ันตอนการสอนอยางแทจริง ครูมี

ภาระงานมาก บางครั้งทําไมไดดีที่ควร ในการจัดการเรียน

การสอนโดยใชสมองเปนฐาน (BBL) เหมาะสมสําหรับสอน

นักเรียนจํานวนนอยตอกลุม แตในสภาพความเปนจริงมี

นักเรียนมากเกินไป ส่ือในการอบรมไมครบทุกชั้น ทุกสาระ

วิชา โรงเรียนขาดงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ และ

ซ้ืออุปกรณใหเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน ครูบาง

คนไมสามารถนําแนวคิดและวิธีการไปใชในการจัดการเรียน

การสอนได ซ่ึงสอดคลองกับ อุบลวรรณ โตอวยพร (2555) 

ไดรายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมนาฏศิลปแก 

ครู- อาจารยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พบวา  

ผลการดําเนิน เปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว แตผูเขารวม

โครงการมีจํานวนมาก ทําใหไมสามารถรับไดทั้งหมด 

เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไมเพียงพอ ผูเขา

รับการอบรมตองการให เพ่ิมระยะเวลา และตองการใหจัด

ในเดือนเมษายน เพราะเปนชวงโรงเรียนปดเทอม 

 

ขอเสนอแนะในการนําผลการประเมินไปใช 
 1. หลังการเขารวมโครงการผูเขาอบรมมีความรู

เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใชสมองเปนฐาน สูงกวา

กอนการเขารวมโครงการ รวมท้ังมีขอเสนอใหมีการจัด

อบรมอีก ดังนั้นควรมีการขยายผลโครงการนี้กับครูกลุม

สาระการเรียนรูหลักเหลานี้โดยขยายใหครอบคลุมครูที่ยัง

ไมเขารวมโครงการ  

 2. ผูบริหารและศึกษานิเทศกที่เขารวมโครงการ

เปน mentoring and coaching ควรเปนผูบริหารของ

โรงเรียนที่ครูที่เขารวมโครงการปฏิบัติงานอยูและเปน

ศึกษานิเทศกท่ีมีการนิเทศกอยูเดิม 

 3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดโครงการ

นี้อีกและควรจัดใหมีการmentoring and coaching จากผู

นิเทศภายนอก หรือใหครูสามารถเลือกผูนิเทศไดตามความ

ตองการ หรือใหมีการ Coaching & Mentoring ในลักษณะ

ของการนิ เทศแบบผสมผสานเทคโนโลยี จาก social 

network เชน tango line facebook skype 

 4. ในการจัดโครงการนี้ตอไปควรมีการเพ่ิม

ระยะเวลาในการจัดอบรม และมีการขยายชวงเวลาการ

นิเทศ mentoring and coaching ใหมากข้ึน 

 5. กระบวนการพัฒนาครู ในกระบวนการ 

Coaching & Mentoring เพ่ือใหครูสามารถจัดการเรียน

การสอนโดยใชสมองเปนฐานมีความเหมาะสมมากทําให

สามารถออกแบบรูปแบบการ Coaching & Mentoring ได

ทําใหผูนิเทศม่ันใจข้ึน ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ควรจัดโครงการนี้อีกโดยเฉพาะกับกลุมผูบริหารและ

ศึกษานิเทศก 

 6. ผูนิเทศกในระดับมหาวิทยาลัยและระดับพื้นที่

ควรมีแนวทางการนิเทศในลักษณะเดียวกัน 

 7. ผู นิ เทศก ควรพัฒนารูปแบบ แนวทาง  

กลยุทธ วิธีการ mentoring and coaching เพื่อสงเสริม

การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (BBL) ใหเหมาะกับ

บริบทของแตละสถานศึกษา 
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