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 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เล้ียง
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเฝ้าไร่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินความเหมาะสม และความสอดคล้องของสภาพแวดล้อม (บริบท : Context) 
ด้านความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครู ของโรงเรียนในสังกัด 2) เพื่อประเมินความพร้อมในด้านปัจจัยน าเข้า 
(Input) ของโครงการ ด้านข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการอบรม และกระบวนการระบบพี่เล้ียง 3) เพื่อประเมิน
กระบวนการ (Process) การด าเนินโครงการ ในด้านการวางแผน การน าไปปฏิบัติการนิเทศติดตามประเมินผล 
และการรายงาน 4) เพื่อประเมินผลลัพธ์ (Outcomes : IEST) ของโครงการด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) 
การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation)การประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) และ
การประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation) 
  การประเมินครั้งนี้ได้ใช้รูปแบบการประเมิน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPIEST ของ Daniel L. 
Stufflebeam ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมิน ท่ีเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการฯ ประกอบด้วย ครูผู้สอน ผู้บริหาร มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ประเด็นการสนทนากลุ่ม แบบส ารวจตนเอง และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ 

  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเฝ้าไร่ ท้ัง 10 แห่ง 
จ านวน 40 คน ครูพี่เล้ียง จ านวน 10 คน  

 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
 1. ผู้ให้ข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบการประเมินและตัวชี้วัด รวมทั้งส้ิน 78 คนประกอบด้วย 

ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ครูผู้สอน จ านวน 40 คน ครูพี่เล้ียง จ านวน 10 คน ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 10 คน 
พี่เล้ียงจากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ท่ีมีความเช่ียวชาญในการประเมิน และการ



ด าเนินโครงการ จ านวน 10 คน ผู้บริหารจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
จ านวน 3 คน 
   2. ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินโครงการ รวมท้ังส้ิน จ านวน 50 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน 
จ านวน 40 คน ครูพี่เล้ียง จ านวน 10 คน 
  เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม ส ารวจความคิดเห็น (Checklist) มาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
(Likert, 1932) และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
โดยผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน และทดลองใช้เครื่องมือก่อนน าไปใช้จริง 
 

  ผลกำรประเมินโครงกำร 
 
  1. ผลการประเมินบริบท (Context Evaluation) สภาพแวดล้อมในการจัดท าโครงการ พบว่า 
ความต้องการจ าเป็นของโครงการมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาทุกระดับ มีความต้องการ
จ าเป็นในการจัดท าโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน และมีความเหมาะสมกับสภาพชุมชนท้ังด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ท าให้มีหลักการและเหตุผล ทางด้านนโยบาย ความจ าเป็น และความเหมาะสมในการ
ด าเนินโครงการ และมีความเป็นไปได้ท่ีสามารถจะจัดท าโครงการ และพบว่าพี่เล้ียง และครูพี่เล้ียงมีศักยภาพ 
ความพร้อมและประสบการณ์ในการพัฒนาครู เนื่องจากมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร จัดการศึกษา              
มาเป็นระยะเวลายาวนาน และเป็นครูเช่ียวชาญ 
  ส่วนปัญหาท่ีพบ ครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังไม่น ารูปแบบ เทคนิคการสอนแบบใหม่ๆ ไปใช้ ขาดส่ือ
นวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน และไม่วิเคราะห์ หรือสะท้อนปัญหาท่ีพบจากการสอน เพื่อน ามาท า
วิจัยในช้ันเรียน 
  2. ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการ (Input Evaluation) พบว่า ครูผู้สอนท่ีเข้าร่วม
โครงการมีความพร้อม และมีความสมัครใจท่ีจะพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ซึ่งกระบวนการก ากับติดตามดูแลให้
ค าปรึกษา หรือกระบวนการระบบพี่เล้ียง (Mentoring System) นั้นเปิดโอกาสให้ครูได้ร่วมพัฒนาจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรม ทดลองใช้ในช้ันเรียน ปรับปรุงพัฒนา เย่ียมช้ันเรียนสะท้อนคิดร่วมกัน 
และจัดท ารายงานวิจัยในช้ันเรียน  
   3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการ (Process Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมิน          
การปฏิบัติตามแผน และประเมินในขณะด าเนินงาน เพื่อตรวจสอบกิจกรรมเวลา ทรัพยากรท่ีใช้ในโครงการ และ
มีการตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ ส าหรับจุดท่ีควรพัฒนา คือ ความเหมาะสมของเวลาใน
การจัดกิจกรรม อาจต้องปรับเวลาให้ยืดหยุ่นและเพียงพอเหมาะสมกับกิจกรรม และกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ
สามารถด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ และพบว่า ด้านเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ครูผู้สอนทุกคนมีเวลาครบ การส่ง
งานครบทุกคน โดย ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 1 หน่วย และรายงานวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อย 1 เรื่อง พบว่ามี
ผลการประเมินในระดับ ดี ถึงดีเย่ียม เนื่องจากการติดตามดูแลของครูพี่เล้ียง (Mentor) 



   4. ผลการประเมินผลลัพธ์ (IEST Evaluation) จากการประเมินผลลัพธ์ของโครงการ                       
มีรายละเอียดดังนี้ 
   4.1 ด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) พบว่า จากการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เล้ียง โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเฝ้าไร่ 
ส่งผลให้ครูสามารถสร้างผลงานทางวิชาการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยมิติความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมพัฒนาของครูพี่เล้ียงสู่ครูผู้สอน เกิดครูมืออาชีพ  เกิดเครือข่ายร่วมพัฒนา
วิชาชีพ และเครือข่ายครูร่วมนิเทศ ลดภาระงานของผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศการเรียนการสอน 
เพิ่มทักษะการนิเทศภายในให้ครูโดยใช้ระบบพี่เล้ียง (Mentoring System) และการสอนแนะ (Coaching)  
ครูน าผลงานส่งเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะส่งผลให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2          
มีครู และผู้บริหารท่ีมีวิทยฐานะสูงเพิ่มขึ้น  
   4.2 ด้านประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) การด าเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เล้ียง โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเฝ้าไร่ 
ส่งผล ในการช่วยเหลือครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถ ด้านภาษา (Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy) และเชิงเหตุผล (Reasoning 
Ability) และการท าวิจัยในช้ันเรียน ซึ่งช่วยพัฒนาครูในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีของตนเองได้ดียิ่ง และ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องท่ีมีต่อโครงการ พบว่า ความพึงพอใจของครูผู้สอน ครูพี่เล้ียง และ
ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการด าเนินงานโครงการฯ ในระดับมาก 
   4.3 ด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) การด าเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เล้ียง โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเฝ้าไร่ 
ส่งผลให้ครูมีความมุ่งมั่น มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เกิดความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จ มีความสามารถในการท าวิจัย และผลเชิงประจักษ์ท่ีครูสามารถส่งผลงานเพื่อเล่ือนวิทยฐานะครู 
และผู้บริหารท่ีมีวิทยฐานะสูงเพิ่มขึ้น และส่งผลงานร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมทางวิชาการ ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ ได้รับรางวัลมากมาย ท้ังผู้เรียน และครู   
       4.4 ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation) การด าเนินโครงการ พัฒนา
ศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เล้ียง โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาเฝ้าไร่ ส่งผลให้มีครูพี่เล้ียง (Mentor) เป็นครูต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น มีการ
ขยายผลเกิดระบบการนิเทศภายในท่ีเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบพี่เล้ียง กระบวนการนิเทศแบบ
สอนแนะ เกิดการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ สามารถน าเทคนิคการเรียนการสอนใหม่ๆสู่การพัฒนาผู้เรียน ซึ่งส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น ผลการสอบ RT, NT, O-Net  ผ่านเกณฑ์หลายรายวิชา และ
คะแนนสูงกว่าระดับประเทศหลายรายวิชา 
 
 
 



              ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ 
 

               1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เล้ียง 
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเฝ้าไร่ ในครั้งนี้ ช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาผู้เรียน ช่วยให้ครูมั่นใจในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และการท าวิจัย                     
ในช้ันเรียน ดังนั้นโครงการนี้ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และก าหนดให้ครูน าผลงานเพื่อร่วมส่งเข้าประกวด
แข่งขัน เป็นเกณฑ์การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ 
               2. เปิดโอกาสให้ครูมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันท้ัง 10 โรงเรียนเพิ่มขึ้นในรูปแบบ                    
ท่ีหลากหลายวิธีการ และมีการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เพิ่มรางวัล  การประกวด
แข่งขัน และมีเกณฑ์ก าหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือครูทุกคน ทุกร่วมกิจกรรม  
               3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีจุดเด่นคือ มีผู้บริหารท่ีมี
วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูทุกรูปแบบ ส่งผลให้ครูมีโอกาสในการ
พัฒนาและมีความรู้ความสามารถสูงขึ้น  
  4. รูปแบบการประเมินแบบ CIPIEST เป็นรูปแบบท่ีเหมาะส าหรับการน าไปใช้ในการประเมิน
โครงการ เพราะมีการเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องท่ีหลากหลาย ท าให้ได้ข้อมูลในการน ามาปรับปรุงละพัฒนา
โครงการ  

            ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินโครงกำรคร้ังต่อไป 

 1. ปรับปรุงด้านระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เพื่อให้เวลาส าหรับครูในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ และการเขียนรายงานวิจัยในช้ันเรียน 

 2. เพิ่มรูปแบบ หรือเทคนิคการเรียนการสอนท่ีครูสามารถน าไปปรับเพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนการสอน 

 3. สอบถามความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพของครู เพื่อให้ครูพัฒนาตนเองตามท่ีถนัด และ
สอดคล้องกับความต้องการ 

 4. ควรมีการท าวิจัยติดตามผลการด าเนินงาน โครงการฯ เพื่อศึกษาความคงทน และเป็น
สารสนเทศในการพัฒนาครูให้ยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 


