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 การประเมินโครงการครั้งนี้ ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) 
ประเมินโครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา
จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อโครงการ และ (3) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการ ท่ีเป็นผลจากการด าเนินงานตามคู่มือนิเทศ การด าเนินการ
พัฒนาศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2564 โดยใช้
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ PAOR ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นเครือข่ายความร่วมมือของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของสถานศึกษา จากหน่วยงาน
การศึกษาทุกสังกัดของจังหวัดจันทบุรี เครื่องมือท่ีใช้ประเมินโครงการ ประกอบด้วย (1) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อโครงการ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process)    
ด้านผลผลิต (Product) และส่วนปรับขยาย ด้านผลกระทบ (Impact) ด้านประสิทธิผล (Effectiveness)    
ด้ านความยั่ งยื น (Sustainable) และด้ านการถ่ ายโยงความรู้  (Transportation) (2) แบบสอบถาม           
ความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการ และ (3) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการ 
 ผลการประเมินโครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา 
เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ด้านบริบท มีความเหมาะสม
และความสอดคล้องในระดับมากท่ีสุด (  = 4.61) ด้านปัจจัยน าเข้า มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.51) ด้านกระบวนการ มีความสอดคล้องและความเหมาะมในระดับมาก
ท่ีสุด (  = 4.65) ด้านผลผลิต มีผลการประเมินในระดับมากท่ีสุด (  = 4.55) โดยมีจ านวนและ
คุณภาพของผลงานนวัตกรรมการศึกษาวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพท้ัง    
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการนิเทศภายใน นอกจากนี้    
ผลการประเมินส่วนปรับขยายด้านผลผลิต ประกอบด้วย ด้านผลกระทบ มีความคิดเห็นในระดับมาก
ท่ีสุด (  = 4.53) ด้านประสิทธิผล มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด (  = 4.63) ด้านความยั่งยืน     
มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด (  = 4.58) และด้านการถ่ายโยงความรู้ มีความคิดเห็นในระดับมาก
ท่ีสุด ท่ีสุด (  = 4.53) โดยทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนด   
 ผลการ ศึกษ าความพึ งพ อ ใจ ต่อ โครงก าร IFTE (Innovation For Thai Education) 
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า 



ในระยะระหว่างการด าเนินงานโครงการ มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมด าเนินงานในระดับมากท่ีสุด   
(  = 4.68) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนด โดยเฉพาะต่อ ต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง   
องค์ความรู้แบบ Online ครั้งท่ี 3 หัวข้อ เทคนิคการโค้ชและเครื่องมือจัดการเรียนรู้ในยุค New 
Normal  (  = 4.73) และการประชุมนิเทศ แบบ Online ครั้งท่ี 2 หัวข้อ รายงานการใช้นวัตกรรม
การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับมากท่ีสุด (  = 4.69) ส่วนในระยะหลังส้ินสุดโครงการ         
มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากท่ีสุด (  = 4.75) และผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนด  
 ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อโครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรม
การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า กิจกรรมตาม
โครงการหรือผลการปฏิบัติด าเนินงานได้ส่งถึงผู้ท่ีควรได้รับประโยชน์ เกิดประโยชน์ตามท่ีต้องการ 
โดยประโยชน์ ท่ีเกิดจากการบริหารจัดการโครงการมีความยั่งยืน สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับ        
ความต่อเนื่องของโครงการ และจุดเน้นของกิจกรรมตามโครงการเพื่อรายงานผลท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดจาก
กิจกรรมต่าง ๆ และตอบสนองกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ สามารถน าไปปรับหรือประยุกต์ไปใช้    
ให้เกิดประสิทธิผลในท่ีอื่นได้ ตลอดจนสามารถน าสารสนเทศท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ไปใช้เพื่อ 
การปรับปรุงหรือขยายผลในทิศทางใดในอนาคตต่อไปได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
  
 ส่ิงส ำคัญในกำรพัฒนำคนเพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำรเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21   
กำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้และกำรเสริมสร้ำงปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรพัฒนำคุณภำพของคน       ตำม 
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) ท่ีก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ ดังนี้ “ประเทศชำติมั่นคง 
ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” 
ส ำหรับพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม  สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และมีภำครัฐของประชำชน   
เพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) ในแผนแม่บทด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ซึ่งมีเป้ำหมำยให้วัยเรียน วัยรุ่น มีควำมรู้ และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม        
มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว ส่ือสำรและท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผล  
 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพประกอบด้วย 3 กระบวนกำร ได้แก่ กระบวนกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ ซึ่งจะต้องมีควำมร้อยรัด
สัมพันธ์กันเป็นอย่ำงดี อำศัยควำมร่วมมือกันของบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้องจำกทุกภำคส่วน กำรสร้ำงเครือข่ำย     
ในกำรท ำงำนในแต่ละพื้นท่ีจึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งจะต้องร่วมคิด ร่วมท ำ 
ร่วมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน และนวัตกรรมท่ีเหมำะสม สอดคล้องกับ
สภำพบริบทและควำมต้องกำรของแต่ละพื้นท่ี รองรับกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 
21 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล จึงได้จัดท ำคู่มือกำรนิเทศ
กำรด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 
2564 ส ำหรับคณะกรรมกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีเป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
สำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน ถูกต้องสอดคล้องกัน และมีแนวทำงร่วมกันในกำรสนับสนุน ส่งเสริม 
กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนโครงกำร  IFTE (Innovation For 
Thai Education) นวัตกรรมกำรศึกษำกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดจันทบุรี  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดจันทบุรีให้เกิดประสิทธิผลจนส่งผลต่อคุณภำพ
ผู้เรียนต่อไป 
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คู่มือนิเทศ กำรด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ 

จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2564 ด้วยกระบวนกำรวิจัยปฏิบัติกำร PAOR เป็นเอกสำรท่ีจัดท ำขึ้นส ำหรับใช้เป็น
ส่ือแนวทำงประกอบกำรด ำเนินงำนโครงกำร IFTE ( Innovation For Thai Education) นวัตกรรม
กำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดจันทบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รวมท้ังส ำหรับเป็นคู่มือ
ให้คณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
สำมำรถศึกษำหลักกำร รูปแบบกิจกรรม ขั้นตอนวิธีกำร ในกำรด ำเนินงำนร่วมกันอย่ำงเป็นรูปธรรมและ
ถูกต้องตรงตำมเป้ำหมำยโครงกำร สำมำรถส่งเสริม สร้ำงบรรยำกำศในกำรพัฒนำวิชำชีพครูท่ีมีกำรเกื้อกูล
กันและกันอย่ำงเป็นมิตรโดยมีผู้สอนงำน (Coach) ซึ่งเป็นผู้รู้ท่ีเข้ำมำส่งเสริมควำมรู้และฝึกฝนทักษะท่ี
สัมพันธ์กับเป้ำหมำยท่ีต้องกำรพัฒนำก่อนด ำเนินงำน ท ำกำรสังเกตและกระตุ้นกำรวิเครำะห์และสะท้อน
ผลกำรปฏิบัติ จนสำมำรถพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำของตนได้ตรงตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำนวัตกรรม
กำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนให้กำรนิเทศ
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และทันต่อควำมต้องกำรของผู้รับกำรนิเทศ โดยเฉพำะระบบเครือข่ำยสังคม
ออนไลน์ทำงกำรศึกษำท่ีสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่ำง ๆ ของกำรนิเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรติดต่อส่ือสำร กำรให้ค ำปรึกษำ กำรเสนอแนะแหล่งกำรเรียนรู้และกำรนิเทศออนไลน์    
ซึ่งช่วยท ำให้ผู้นิเทศสำมำรถติดตำมพัฒนำกำรของผู้บริหำรและครูผู้สอนได้อย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
กระบวนกำรนิเทศดังกล่ำวจะช่วยพัฒนำทักษะกำรสะท้อนคิด กำรประสำนควำมร่วมมือ และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศของท้ังผู้นิเทศและผู้รับกำรนิเทศ ได้แก่ ผู้บริหำรและครูผู้สอน อันจะน ำไปสู่      กำร
พัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหำรและครูผู้สอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ในกำรใช้คู่มือนิเทศ กำรด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำ
กำรศึกษำ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2564 มีแนวด ำเนินกำรใน 3 ระยะ ดังนี ้
 ระยะท่ี 1 ก่อนด ำเนินกำร โดยผู้รับผิดชอบโครงกำรประชุมช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจถึงแนวทำง  
กำรด ำเนินงำนโครงกำรและรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนกำรนิเทศตำมกระบวนกำรวิจัยปฏิบัติกำร PAOR 
โดยใช้คู่มือนิเทศกำรด ำเนินกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 
2564 เพื่อขอควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุง แก้ไข พัฒนำกำรด ำเนินงำนก่อน
น ำไปใช้ 
 ระยะท่ี 2 ระหว่ำงด ำเนินกำร โดยคณะกรรมกำรนิเทศด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
 ระยะท่ี 3 ส้ินสุดกำรด ำเนินงำน โดยด ำเนินกำรตรวจสอบและสะท้อนผลกำรพัฒนำศักยภำพ
กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดจันทบุรีตำมกิจกรรมด ำเนินงำนและขั้นตอนท่ี
ได้ระบุไว้ ร่วมกับกำรใช้แบบประเมินโครงกำรรูปแบบ CIPPIEST และแบบประเมินควำมพึงพอใจท่ีมีต่อ
กิจกรรมด ำเนินงำนโครงกำรเพื่อให้ทรำบถึงผลกำรด ำเนินกำร 

ค าชี้แจงการใช้คู่มือ 


