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             โครงการต่างๆ ในโรงเรยีนถอืวา่เป็นเครื่องมอือย่างหน่ึงในการบรหิารโรงเรยีน

ของผู้บริหารโรงเรียน หรือเป็นเครื่องมือในการแก้ปญัหาหรือพฒันาการต่างๆ ของ

โรงเรยีน เป้าหมายหลกัของการบรหิารโรงเรยีนอยูท่ีก่ารพฒันาครแูละนกัเรยีน ทาํอย่างไร

จงึจะใหค้รูมปีระสทิธภิาพในการสอน ทําอย่างไรจงึจะใหน้ักเรยีนมคีุณภาพทัง้ดา้นพุทธิ

พสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยัทัง้สองเรื่องน้ีเป็นหน้าที่ของผูบ้รหิารโรงเรยีนที่ต้องคดิอยู่

ตลอดเวลาว่าจะทําอย่างไร เมื่อคดิไดแ้ลว้ว่าจะทําอย่างไรกจ็ะเขยีนออกมาเป็นโครงการ

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัอิยา่งไร 

 

โครงรา่งเน้ือหา 

1.1 ความหมายและสว่นประกอบของโครงการ 

1.2    แนวการเขยีนโครงการ 

1.3    การเขยีนโครงการ 

 

สาระสาํคญั 

1. โครงการ หมายถงึ แผนการปฏบิตังิานอย่างละเอยีด ซึง่ประกอบดว้ยหวัขอ้

ต่างๆ เป็นแนวทางสาํหรบัการพฒันาหรอืแกป้ญัหาอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

2. แนวการเขยีนโครงการในโรงเรยีน เป็นแนวทางในการเขยีนแต่ละหวัขอ้ของ

โครงการควรจะเขยีนอย่างไรหรอืแต่ละหวัขอ้ของโครงการสาระสาํคญัคอือะไร ซึง่จะทาํให้

ผูเ้ขยีนโครงการสามารถเขยีนหวัขอ้ต่างๆ ของโครงการไดช้ดัเจนและสอดคลอ้งกนั 

3. ในโรงเรยีนมโีครงการต่างๆ หลายโครงการ ในที่น้ีจะยกตวัอย่างโครงการ

นิเทศภายในโรงเรยีนทีม่หีวัขอ้ครบตามแนวการเขยีนโครงการในโรงเรยีน 

 

บทท่ี 1 

การเขียนโครงการในโรงเรียน 
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จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

 เมือ่ศกึษาบทน้ีจบแลว้ผูอ้่านจะสามารถ 

 1.  บอกความหมายและสว่นประกอบของโครงการได ้

 2.  เขยีนโครงการในโรงเรยีนได ้

 

 

  เน้ือหา 1.1              ความหมายและส่วนประกอบของโครงการ 

 

 โครงการ  หมายถงึ  แผนการปฏบิตังิานอย่างละเอยีดทีผู่เ้ขยีนโครงการเขยีนขึน้

เพื่อใชใ้นการพฒันาหรอืแกป้ญัหาอย่างใดอย่างหน่ึงในหน่วยงานของตนเองตามนโยบาย

หรอืเพื่อปฏบิตัิงานอย่างใดอย่างหน่ึงตามนโยบายของผู้บงัคบับญัชา ในโรงเรยีนจะมี

โครงการต่างๆ หลายโครงการ เป็นโครงการที่จดัทําขึน้ตามนโยบายของผูบ้งัคบับญัชา

หน่วยเหนือขึน้ไปบา้ง โครงการตามนโยบายของผูบ้รหิารโรงเรยีนเองบา้งเป็นตน้ ซึง่แต่

ละโครงการจะมแีผนการปฏบิตังิานอยา่งละเอยีด ซึง่ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

1. โครงการ 

2. หลกัการและเหตุผล 

3. วตัถุประสงค ์

4. เป้าหมาย 

5. เน้ือหา 

6. วธิกีารดาํเนินการ 

7. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

8. งบประมาณ 

9. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

10. การประเมนิโครงการ 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

      กิจกรรม  1.1 

     ตามความคดิของทา่นโครงการในโรงเรยีนหมายถงึอะไร และมสีว่นประกอบอะไรบา้ง 
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   เน้ือหา 1.2                แนวการเขียนโครงการ 

 

 หวัขอ้ต่างๆ ของโครงการทีก่ล่าวมาในเน้ือหา 1.1 แต่ละหวัขอ้มแีนวการเขยีน

หรอืสาระสาํคญัทีจ่ะตอ้งเขยีนมดีงัน้ี 

 

1. ช่ือโครงการ  ก่อนทีจ่ะตัง้ชือ่โครงการ ผูเ้ขยีนโครงการจะตอ้งมาพจิารณา

ดูนโยบายของโรงเรียนก่อนว่า มนีโยบายที่จะพฒันาอะไรบ้าง เช่น มีนโยบายที่จะ

พฒันาการสอนของครู กจ็ะต้องมาพจิารณาดูว่าการสอนของครูมปีญัหาอะไรบา้ง เช่น 

พฤติกรรมการสอนเป็นไปตามหลกัสูตรหรือไม่ การสอนเน้นให้นักเรียนเป็นสําคญั

หรอืไม่ สรา้งสือ่การเรยีนการสอนไดไ้หม เป็นตน้ เสรจ็แลว้จงึตอ้งมาพจิารณาตดัสนิใจ

เลอืกวธิกีารทีจ่ะพฒันาว่าจะเลอืกวธิใีด เช่น การอบรม การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร หรอื

การนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรยีน เป็นต้น ดงันัน้การตัง้ชื่อโครงการจะตัง้ชื่อตาม

วิธีการพัฒนาที่เลือก เช่น โครงการอบรมการสอนแบบเน้นให้นักเรียนเป็นสําคัญ 

โครงการสร้างสื่อการสอน โครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน เป็นต้น ถ้า

โรงเรียนมีนโยบายที่จะพฒันานักเรียนก็ต้องมาพิจารณาดูก่อนว่านักเรียนมีปญัหา

อะไรบา้ง เช่น มปีญัหาในเรื่องขาดแคลนตําราสาํหรบัคน้ควา้ในหอ้งสมุด นักเรยีนขาด

คุณธรรม-จรยิธรรม นกัเรยีนตดิยาเสพตดิ เป็นตน้ เสรจ็แลว้ตอ้งมาพจิารณาตดัสนิใจว่า

จะเลอืกวธิกีารพฒันาหรอืแก้ปญัหาแบบใด เช่น จดัหาหนังสอืเขา้หอ้งสมุดโดยการซื้อ 

รบับรจิาค หรอืจดัทอดผา้ปา่หนงัสอื จดักจิกรรมหรอืพานกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ 

ทีเ่กีย่วกบัคุณธรรม-จรยิธรรม การจดัแขง่ขนักฬีาในโรงเรยีนเพือ่ป้องกนัไมใ่หน้กัเรยีนมี

เวลาว่างไปมัว่สุมเสพยา เป็นต้น  การตัง้ชื่อโครงการกจ็ะตัง้ชื่อตามวธิกีารพฒันา เช่น 

โครงการพฒันาห้องสมุดโรงเรียน โครงการสร้างเสริมคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน 

โครงการกฬีาป้องกนัยาเสพตดิ เป็นตน้ 

 

ตวัอย่างการตัง้ช่ือโครงการ 

1. โครงการเกีย่วกบัการพฒันาคร ู

1.1 โครงการอบรมการสอนแบบเน้นใหน้กัเรยีนเป็นสาํคญั 

1.2 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร การเขยีนเอกสารการสอน 
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1.3 โครงการสมัมนาการสอนตามแนวปฏริปูการศกึษา 

1.4 โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การทาํวจิยัในชัน้เรยีน 

1.5 โครงการนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรยีน 

2. โครงการเกีย่วกบัการพฒันานกัเรยีน 

2.1 โครงการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรยีน 

2.2 โครงการสรา้งเสรมิคุณธรรม-จรยิธรรมนกัเรยีน 

2.3 โครงการกฬีาป้องกนัภยัยาเสพตดิ 

2.4 โครงการโรงเรยีนสขีาว 

2.5 โครงการสง่เสรมิความสามารถพเิศษนกัเรยีน 

2.6 โครงการรว่มมอืระหวา่งครกูบัผูป้กครองป้องกนัภยัยาเสพตดิ 

 จากตัวอย่างชื่อโครงการที่กล่าวมามีชื่อหลากหลาย วิธีดําเนินการก็จะมี

กิจกรรมหลักที่แตกต่างกัน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับโครงการ เช่น โครงการอบรม 

กจิกรรมหลกัหรอืเวลาส่วนใหญ่อยู่ที่การให้ความรู้แก่ผู้เขา้รบัการอบรมโดยวทิยากร 

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร กจิกรรมหลกัจะม ี2 อย่างคอื ใหค้วามรูก้บัการทาํกจิกรรม 

ซึง่ทัง้ 2 อย่างน้ีจะใชเ้วลาพอๆ กนั โครงการสมัมนากจิกรรมหลกัอยู่ทีผู่เ้ขา้รว่มประชุม

จะต้องร่วมกนัแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถในเรื่องเดยีวกนัหรอืลงมอืทํากจิกรรม

รว่มกนั โดยอาจจะตัง้ชือ่เป็นโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร โครงการนิเทศงานวชิาการ

ภายในโรงเรยีน กจิกรรมหลกัตอ้งใหค้รูในโรงเรยีนนิเทศกนัเองใหไ้ดแ้ต่ก่อนทีจ่ะมาถงึ

ตรงน้ีได้อาจจะมกีจิกรรมต่างๆ เกดิขึน้มาก่อน เช่น การอบรม การสมัมนา การดูงาน

ของครใูนโรงเรยีนก่อน เป็นตน้ 

 

 2.  หลกัการและเหตผุล  เป็นการเขยีนเพือ่จะตอบคาํถามวา่ “ทาํไมจงึทํา

โครงการน้ี” ซึ่งลกัษณะของคําตอบอาจจะเริม่ต้นด้วยความเชื่อ แนวคดิ หรอืนโยบาย

ของกรมของโรงเรยีนก่อนแลว้ต่อดว้ย เหตุผลหรอืสภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้ในโรงเรยีนซึ่ง

จะต้องสอดคล้องกบัชื่อโครงการด้วย เช่น โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการสอนแบบ

เน้นใหน้กัเรยีนเป็นสาํคญั ในหวัขอ้หลกัการและเหตุผลมแีนวการเขยีนดงัน้ี ตอนแรกๆ 

จะเริม่ต้นด้วย แนวคิดของการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา หรอืนโยบายของกรม

เกี่ยวกบัการสอนตามแนวนโยบายปฏริูปการศกึษา ต่อด้วยบทความหรอืข้อคดิเห็น
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เกีย่วกบัการสอนแบบเน้นใหน้ักเรยีนเป็นสาํคญัของบุคคลต่างๆ ตอนต่อไปบรรยายถงึ

พฤตกิรรมการสอนของครใูนโรงเรยีนวา่เป็นอย่างไร มกีารสอนแบบเน้นใหน้กัเรยีนเป็น

สําคญัหรอืเป็นศูนย์กลางหรอืไม่ ครูมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการสอนแบบเน้นให้

นกัเรยีนเป็นสาํคญัมากน้อยแค่ไหน การเขยีนหวัขอ้น้ีผูเ้ขยีนจะตอ้งคํานึงถงึตลอดเวลา

ว่าจะเขยีนอย่างไรให้ผู้มหีน้าที่อนุมตัโิครงการ หรอืคนอื่นๆ เห็นความสําคญัและเชื่อ

ตามทีเ่ราเขยีน ดงันัน้ การเขยีนแต่ละเรื่องควรมขีอ้มูลประกอบพรอ้มอา้งองิแหล่งทีม่า

ของขอ้มลูดว้ย เพราะถา้เขยีนบรรยายไปเรือ่ยๆ ปราศจากขอ้มลูประกอบจะทาํใหค้วาม

เชื่อถือน้อยลง คนอื่นอ่านแล้วจะมคีวามรู้สกึว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตวัของผู้เขยีน

โครงการ ซึ่งความเป็นจรงิแล้วโรงเรยีนอาจจะไม่มสีภาพปญัหาที่เขยีนก็ได้ ถ้าเป็น

โครงการเกี่ยวกบัการพฒันานักเรยีน เช่น โครงการโรงเรยีนสขีาว แนวการเขยีนตอน

แรกๆ จะเริม่ตน้ดว้ยบทความเกีย่วกบัภยัอนัตรายของยาเสพตดิต่างๆ งานวจิยัเกีย่วกบั

การแพรข่ยายของยาเสพตดิ แลว้ต่อดว้ยนโยบายของกรมหรอืของโรงเรยีนเกีย่วกบัการ

ป้องกนันักเรยีนตดิยาเสพติด ตอนต่อไปบรรยายถึงสภาพของสงัคมรอบๆ โรงเรยีน

เกีย่วกบัการแพร่ขยายยาเสพตดิ เยาวชนตดิยาเสพตดิ หรอืถ้ามขีอ้มูลเกีย่วกบัการตดิ

ยาเสพติดของนักเรยีนในโรงเรยีนก็จะดมีากเพราะเป็นสาเหตุที่สําคญัของการจดัทํา

โครงการโรงเรยีนสขีาว 

 

 3.  วตัถปุระสงค ์ ก่อนจะลงมอืเขยีนวตัถุประสงคข์องโครงการ ผูเ้ขยีนตอ้ง

ตอบคําถามให้ได้ก่อนว่า “โครงการน้ีทําเพื่ออะไร” ซึ่งคําตอบน้ีจะต้องมลีกัษณะเป็น

ขอ้ความทีบ่่งบอกว่าปญัหาต่างๆ ที่กล่าวไวใ้นหวัขอ้หลกัการและเหตุผลนัน้ไดร้บัการ

แกไ้ขแลว้จะเป็นอย่างไร เชน่ โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการสอนแบบเน้นใหน้กัเรยีน

เป็นสาํคญั โครงการน้ีทําขึน้มาเพราะครูในโรงเรยีนขาดความรูค้วามเขา้ใจในการสอน

แบบน้ี พฤตกิรรมการสอนของครูส่วนมากยงัสอนแบบเดมิๆ คอื ครูยงัเป็นศูนย์กลาง 

สภาพปญัหาอยา่งน้ีสามารถเขยีนวตัถุประสงคข์องโครงการไดด้งัน้ี 

 -   เพื่อเพิม่พูนความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการสอนแบบเน้นให้นักเรยีนเป็น

สาํคญั 

 -   เพือ่เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการสอนของครเูป็นการสอนแบบเน้นใหน้กัเรยีน

เป็นสาํคญั 
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 อกีตวัอย่างหน่ึงคอืโครงการโรงเรยีนสขีาว โครงการน้ีทําขึน้มาเพราะสภาพ

สงัคมรอบๆ โรงเรยีนมกีารซือ้ขายและตดิยาเสพตดิกนัมาก นกัเรยีนในโรงเรยีนกอ็าจจะ

ติดยาเสพติด หรอืมกีารซื้อขายยาเสพติดขึ้นได้ในอนาคต จากสภาพปญัหาอย่างน้ี

สามารถเขยีนวตัถุประสงคข์องโครงการได ้ดงัน้ี 

- เพือ่ป้องกนัการตดิยาเสพตดิในโรงเรยีน 

- เพือ่ป้องกนัการการซือ้ขายยาเสพตดิในโรงเรยีน 

 

 4.  เป้าหมาย  เป็นสิง่ทีผู่ท้ําโครงการไดก้ําหนดขึน้ก่อนจะเริม่โครงการ ซึง่

จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมีลักษณะเป็นตัวบ่งชี้ที่บอกถึง

ความสําเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว ้ตวับ่งชี้จะเป็นปรมิาณรวมกบั

คุณภาพ ผู้ที่ทําโครงการหรอืผู้รบัผดิชอบโครงการจะต้องมากําหนดร่วมกนัว่าจะใช้

เท่าไรดทีีส่ามารถจะพฒันาใหถ้งึตามทีก่ําหนดไวไ้ดใ้นแต่ละวตัถุประสงค์ของโครงการ

ควรมเีป้าหมายกําหนดไวใ้ห้ชดัเจน ดงัตวัอย่างโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการสอน

แบบเน้นใหน้ักเรยีนเป็นสําคญั มวีตัถุประสงค์ 2 ขอ้ดงัทีก่ล่าวมาเราสามารถเขยีน

เป้าหมายไดด้งัน้ี 

 -   ครรูอ้ยละ 80 มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการสอนแบบเน้นใหน้กัเรยีนเป็น

สาํคญั 

 -   ครูรอ้ยละ 50 เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการสอนเป็นการสอนแบบเน้นให้

นกัเรยีนเป็นสาํคญั 

 อกีตวัอย่างหน่ึงคอื โครงการโรงเรยีนสขีาว มวีตัถุประสงค ์2 ขอ้ดงัทีก่ล่าวมา

เราอาจะเขยีนเป้าหมายรวมเป็นขอ้เดยีวไดว้่านักเรยีนทัง้หมด (รอ้ยละ 100) ไม่ตดิยา

และไมม่กีารซือ้ขายยาภายในโรงเรยีน 

 การกาํหนดเป้าหมายสงูเกนิไปหรอืตํ่าเกนิไปมทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี ถา้เป้าหมาย

สงูเกนิไปอาจทาํหรอืพฒันาไมไ่ดต้ามทีก่ําหนด เราจะมคีามรูส้กึวา่โครงการลม้เหลวและ

หมดกาํลงัใจทีจ่ะทาํต่อไป แต่ถา้ทาํไดถ้งึเป้าหมายกจ็ะแสดงวา่เราบรหิารโครงการไดด้มีี

ประสทิธภิาพ แต่ถ้าเป้าหมายตํ่าเกนิไปกจ็ะถูกมองว่าไดผ้ลไม่คุม้ค่ากบัทีล่งทุนลงแรง

หรอืไมจ่าํเป็นตอ้งทาํกจิกรรมอะไรมากมายถงึขนาดน้ีกไ็ดผ้ลตามเป้าหมายอยู่แลว้ ขอ้ดี

ก็อาจมใีนแง่ของความภูมใิจในการความสําเรจ็และมกีําลงัใจที่จะทําต่อไป ดงันัน้การ



 MR 654  7 

กําหนดเป้าหมายใหเ้หมาะสมหรอืพอดคีวรจะตอ้งคํานึงถงึปจัจยัต่างๆ เรยีงตามลําดบั

ดงัน้ี 

ก.  บุคลากรที่รบัผดิชอบโครงการ พจิารณาดูว่ามคีวามรู้ความสามารถใน

เรือ่งทีท่าํมากน้อยเพยีงใด มคีวามรบัผดิชอบหรอืไม ่

ข. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ พิจารณาดูว่ามีความต้องการที่จะเข้าร่วม

โครงการหรอืไม ่มคีวามรูค้วามสามารถในเรือ่งทีจ่ะทาํมากน้อยเพยีงใด 

ค. งบประมาณ พจิารณาดูว่างบประมาณมจีํานวนเพยีงพอที่จะจดักจิกรรม

ต่างๆ ตามทีว่างแผนไวห้รอืไม ่

ง. ระยะเวลา พจิารณาดูว่ามเีวลามากน้อยแค่ไหนในการดําเนินงานตาม

โครงการบางโครงการจะต้องใช้เวลาหน่ึงปีหรอืมากกว่า 1 ปี กว่าจะเกดิผลตาม

วตัถุประสงค์ของโครงการโดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ทางด้านคุณธรรม จรยิธรรม บางโครงการอาจใชเ้วลาน้อยกว่า 1 ปีก็เกดิผลตาม

วตัถุประสงค์ของโครงการ เช่น โครงการเกี่ยวกบัการสร้างสื่อ สร้างเอกสาร เขยีน

แผนการสอน สรา้งขอ้สอบ เป็นตน้ 

 

 5. เน้ือหา การกาํหนดเน้ือหาจะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์หรอืเป้าหมาย

ของโครงการ เน้ือหาทีก่ําหนดขึน้จะตอ้งนําไปจดักจิกรรมต่างๆ ในหวัขอ้วธิดีําเนินการ 

เช่น บางเน้ือหาอาจจะตอ้งใชก้จิกรรมบรรยายหรอือบรม เน้ือหาบางอย่างกอ็าจจะมทีัง้

กจิกรรมอบรมและลงมอืปฏบิตั ิเป็นตน้ 

 6.  วิธีดาํเนินการ  ประกอบดว้ยกจิกรรมต่างๆ ทีจ่ดัขึน้เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายที่

กําหนด ดงันัน้ก่อนทีจ่ะกําหนดว่ามกีจิกรรมอะไรบา้ง เราตอ้งตอบคําถามใหไ้ดก้่อนว่า 

“ทําอย่างไรบ้างจึงจะบรรลุตามเป้าหมาย” โครงการหน่ึงอาจมหีลายกิจกรรม แต่ละ

กจิกรรมจะมรีายละเอยีดของการดาํเนินการเพือ่เป็นการบอกใหผู้ท้าํโครงการรูว้า่จะตอ้ง

เตรยีมอะไรบ้าง และทําอะไรบ้าง ตวัอย่างโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการสอนแบบ

เน้นใหน้กัเรยีนเป็นสาํคญั มเีป้าหมาย 2 ขอ้ดงัไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ 4 เมือ่พจิารณาตาม

ชื่อโครงการและเป้าหมายของโครงการกจิกรรมะมอีย่างน้อย 2 กจิกรรม คอืกจิกรรม

อบรมใหค้วามรูโ้ดยเชญิวทิยากรมาบรรยาย และกจิกรรมฝึกปฏบิตัหิรอืใหผู้เ้ขา้รบัการ
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อบรมลงมอืปฏบิตั ิแต่ละกจิกรรมจะมรีายละเอยีดของการจดั การจดัทาํรายละเอยีดของ

แต่ละกจิกรรมจะตอ้งคาํนึงถงึปจัจยัต่างๆ เรยีงลาํดบัดงัน้ี 

 ก.  งบประมาณที่ได้รบั พจิารณาดูกิจกรรมต่างๆ ที่จะทํากบังบประมาณที่

ไดร้บัวา่มคีวามพอเพยีงทีจ่ะทาํไดค้รบทุกจิกรรมหรอืไมต่ามทีว่างแผนไว ้

 ข.  ระยะเวลา พจิารณาดวูา่เวลาทีจ่ะใชท้าํกจิกรรมต่างๆ นัน้มเีพยีงพอหรอืไม ่

 ค.  บุคลากรที่รบัผิดชอบโครงการ พิจารณาดูว่ามีจํานวนเพียงพอหรือไม ่     

มคีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมกบักจิกรรมทีร่บัผดิชอบหรอืไม ่

 เมื่อได้พจิารณาปจัจยัต่างๆ แล้วจึงตดัสนิใจเขยีนรายละเอียดของกิจกรรม

ต่างๆ ภายใตข้อบเขตของปจัจยัทีก่ล่าวมาดงัตวัอย่างโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการ

สอนแบบเน้นใหน้กัเรยีนเป็นสาํคญั วธิดีาํเนินการมกีจิกรรม 2 อย่าง คอื กจิกรรมอบรม

เพื่อใหค้วามรูเ้รื่องการสอนแบบเน้นให้นักเรยีนเป็นสําคญั และกจิกรรมฝึกปฏบิตักิาร

สอนแบบเน้นใหน้กัเรยีนเป็นสาํคญัมรีายละเอยีดของกจิกรรมดงัน้ี 

 

1.  ขัน้เตรยีมการ 

1.1 กาํหนดหลกัสตูรและตารางการอบรม-ฝึกปฏบิตั ิ

1.2 ตดิต่อวทิยากรมาบรรยาย 

1.3 จดัทาํเอกสารการอบรม 

1.4 ประชมุกรรมการโครงการ แบง่หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

2.  ขัน้อบรมและฝึกปฏบิตั ิ

2.1 ทดสอบความรู้ก่อนอบรมเรื่อง “การสอนแบบเน้นให้นักเรียนเป็น

สาํคญั” ใชเ้วลา ½ ชัว่โมง 

2.2 วทิยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การสอนแบบเน้นให้นักเรยีนเป็น

สาํคญั” ใชเ้วลา 5 ชัว่โมง 

2.3 ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมซกัถามปญัหา ใชเ้วลา ½ ชัว่โมง 

2.4 แบ่งกลุ่มผูเ้ขา้รบัการอบรมตามวชิาทีส่อนหรอืเป็นกลุ่มๆ ละประมาณ  

5 คน  
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วนัท่ีสอง  มกีจิกรรมดงัน้ี 

2.5 ให้แต่ละกลุ่มฝึกเขยีนกจิกรรมการเรยีนการสอนแบบเน้นใหน้ักเรยีน

เป็นสาํคญั ตามแนวทางทีว่ทิยากรบรรยาย ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง 

2.6 ใหแ้ต่ละกลุ่มสง่ตวัแทนมาสอนตามกจิกรรมทีเ่ขยีนไว ้โดยใหส้อนจรงิ

กบันกัเรยีนชัน้ใดชัน้หน่ึงในโรงเรยีน กลุม่ละประมาณ 20 นาท ี

2.7 ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดแ้สดงความคดิเหน็เกี่ยวกบักจิกรรมการเรยีน

การสอนแบบเน้นใหน้กัเรยีนเป็นสาํคญัทีแ่ต่ละกลุม่นําเสนอ 

2.8 ทดสอบความรู้หลังการอบรม โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกับ

แบบทดสอบความรูก้่อนอบรม 

3. ขัน้นิเทศติดตามผล   หลังจากจบการอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ร ับผิดชอบ

โครงการจะตดิตามผลการอบรม ดงัน้ี 

3.1 แนะนําและติดตามการจดัทําแผนการสอนแบบเน้นให้นักเรยีนเป็น

สาํคญัของครทูีเ่ขา้รบัการอบรม 

3.2 แนะนําและสงัเกตพฤตกิรรมการสอนของครทูีเ่ขา้รบัการอบรม 

 

 7.  ระยะเวลาดาํเนินงาน 

7.1  ขัน้เตรยีมการ ใชเ้วลา 30 วนั 

7.2  ขัน้อบรมและฝึกปฏบิตั ิใชเ้วลา 50 วนั 

7.3 ขัน้ตดิตามผล หลงัจากอบรม 3 เดอืน 

 แผนการดาํเนินงานมดีงัน้ี 

ขัน้ตอนการดาํเนินงาน ระยะเวลา/เดอืน 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. 

1. ขัน้เตรยีมการ (เวลา 30 วนั) 

2. ขัน้อบรมและฝึกปฏบิตั ิ   

(เวลา 5 วนั) 

3. ขัน้นิเทศตดิตามผล  

     (เวลา 90 วนั) 
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 8.  งบประมาณ 

     8.1  คา่วสัดุ รวม……………บาท มรีายละเอยีดอะไรบา้ง เชน่ 

  -   คา่กระดาษ จาํนวน……….รมีๆ ละ…...….บาท รวม……….บาท 

  -   คา่หมกึโรเนียว จาํนวน….….หลอดๆ ละ…….บาท รวม…….บาท 

     8.2  คา่ใชส้อย (ถา้ม)ี รวม……..บาท มรีายละเอยีดอะไรบา้ง (ถา้ม)ี 

     8.3  คา่ตอบแทน (ถา้ม)ี รวม……..บาท มรีายละเอยีดอะไรบา้ง (ถา้ม)ี 

     8.4  คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ (ถา้ม)ี…………………………… 

 

 9.  ผู้รบัผิดชอบโครงการ ควรระบุชือ่และตําแหน่งวา่มใีครบา้งทีร่ว่มทาํโครงการ

โดยตรง 

 10.  การประเมินโครงการ เป็นการตรวจสอบวา่โครงการทีท่าํขึน้ไดผ้ลบรรลุตาม

เป้าหมายของโครงการทีก่ําหนดไวห้รอืไม่ ซึง่เป็นประเดน็หลกัทีจ่ะต้องประเมนิ ส่วนจะ

ประเมนิดูดา้นอื่นๆ ดว้ยนอกจากเป้าหมายก็ได ้เขยีนบอกวธิกีารประเมนิเป็นขอ้ๆ โดย

ระบุวธิกีารประเมนิหรอืเครือ่งมอืทีใ่ชป้ระเมนิ และประเมนิเรือ่งอะไรบา้ง 

 11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั เมือ่โครงการเสรจ็สิน้แลว้สามารถแกป้ญัหาทีร่ะบุไวใ้น

หวัขอ้หลกัการและเหตุผลอยา่งไร หรอืไดผ้ลอย่างไร ตามวตัถุประสงคข์องโครงการ เขยีน

บอกเป็นขอ้ๆ ใหส้อดคลอ้งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 1.2  

 ท่านมแีนวคดิในการพฒันาโรงเรยีนของท่านดา้นใด มเีหตุผลหรอืปญัหาอะไร

จงึตอ้งพฒันา และจะทาํโครงการอะไรบา้ง 
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   เน้ือหา 1.3             การเขียนโครงการ 

 

 ในโรงเรยีนมโีครงการต่างๆ หลายโครงการ ทีจ่ะยกตวัอย่างต่อไปน้ีเป็นโครงการ

หน่ึงทีท่าํกนัมากคอื โครงการนิเทศภายในโรงเรยีน รายละเอยีดมดีงัน้ี 

 

โครงการนิเทศภายในโรงเรียน……………………. 

 

หลกัการและเหตผุล 

 การพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน จําเป็นต้องอาศยักระบวนการนิเทศ ซึ่ง

อาจจะเป็นการนิเทศจากบุคคลภายนอก ซึ่งนิเทศโดย ศกึษานิเทศก์หรอืเป็นการนิเทศ

ภายในโดยบุคลากรภายในโรงเรียนจดันิเทศกันเอง โรงเรียน…………………ในเขต

อําเภอ…………..จังหวัด………………มีจํานวน…………โรงเรียน  มีศึกษานิเทศก์ที่

รบัผดิชอบในการนิเทศ จํานวน……….คน ดงันัน้การที่ศกึษานิเทศก์จะออกไปนิเทศให้

ทัว่ถงึทุกโรงเรยีนในแต่ละภาคการศกึษาหรอืในแต่ละปีจงึเป็นเรื่องทีย่าก บางโรงเรยีนใน

บางปีศึกษานิเทศก์ไม่เคยเข้าไปนิเทศเลยก็ม ีการที่โรงเรยีนจะคอยให้ศกึษานิเทศไป

นิเทศเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนของครแูต่ฝา่ยเดยีวคงจะไม่ไดเ้น่ืองจากขอ้จํากดัต่างๆ 

คอื ศกึษานิเทศก์กม็น้ีอย เรื่องงบประมาณในการนิเทศมจีํากดั ดงันัน้โรงเรยีนต่างๆ จงึ

ตอ้งหาวธิกีารชว่ยเหลอืตวัเองโดยการจดัใหม้กีารนิเทศภายในขึน้มา 

 โรงเรยีน………………….เป็นโรงเรยีนหน่ึงทีป่ระสบปญัหาในเรื่องการไดร้บัการ

นิเทศจากศกึษานิเทศก์ จากการสงัเกตดูการจดัการเรยีนการสอนของครูพบว่า การสอน

ของครูขาดการวางแผนการสอนไม่ค่อยไดเ้ตรยีมการสอน วธิกีารสอนไม่เรา้ความสนใจ

ของนักเรยีน การวดัผลและประเมนิผลขาดหลกัเกณฑ์ที่ด ีการสอนซ่อมเสรมิไม่ค่อยม ี

ทางด้านคุณภาพของนักเรยีนโดยเฉพาะด้านผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ในบางกลุ่มวชิา

ค่อนข้างตํ่า และทางด้านคุณธรรม-จรยิธรรมของนักเรยีนก็ยงัอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างตํ่า

เช่นกนั จากปญัหาต่างๆ ทีส่งัเกตพบ ผูบ้รหิารจงึไดป้รกึษากบัศกึษานิเทศก์ว่าควรจะทํา
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อย่างไรดจีงึไดร้บัคําแนะนําใหแ้กไ้ขปรบัปรุง โดยการจดัการนิเทศภายในขึน้ในโรงเรยีน 

โดยทาํเป็นโครงการขึน้ ชือ่วา่ “โครงการนิเทศภายในโรงเรยีน……” 

วตัถปุระสงค ์

 การดําเนินงานตามโครงการนิเทศภายในโรงเรยีน ของโรงเรยีน………………..

มวีตัถุประสงค ์3 ประการ คอื 

1.  เพือ่ปรบัปรุงพฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอนของครใูนทุกกลุ่ม

ประสบการณ์ 

2. เพือ่ปรบัปรุงพฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีนใหส้งูขึน้ 

3. เพือ่ยกระดบัผลการเรยีนของนกัเรยีนใหส้งูขึน้ 

 

เป้าหมาย 

1. พฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอนของครทุูกคนในแต่ละกจิกรรม หรอืแต่ละ

พฤตกิรรม ครไูดป้ฏบิตักินัมากขึน้กวา่เดมิ 

2. จาํนวนนกัเรยีนในแต่ละพฤตกิรรมการเรยีนมจีาํนวนมากไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 70 

3. ผลการเรยีนของนกัเรยีนในแต่ละกลุม่ประสบการณ์คะแนนเฉลีย่ไมต่ํ่ากวา่ 70  

 

เน้ือหา โครงการนิเทศภายในโรงเรยีนมเีน้ือหาทีต่อ้งการใหค้รมูคีวามรูแ้ละนําไปปฏบิตั ิ 

          ไดแ้ก่ 

1.  การทาํแผนการสอน 

2. การทาํวสัดุอุปกรณ์และเอกสารการสอน 

3. เทคนิคการสอนแบบต่างๆ 

4. การเขยีนขอ้สอบ 

5. หลกัการวดัผลและประเมนิผลตามระเบยีบของกระทรวงศกึษาธกิาร 

 

วิธีดาํเนินการ  มขี ัน้ตอน / กจิกรรมในการดาํเนินงานต่างๆ ดงัน้ี 

1.  ขัน้เตรยีมการ ใชร้ะยะเวลา 9 เดอืน เริม่เดอืน…………. 

1.1 ศกึษาหาความรูเ้กีย่วกบัการนิเทศภายใน 



 MR 654  13 

1.2 ประชมุครเูพือ่รบัทราบปญัหาและความตอ้งการจาํเป็น 

1.3 เขยีนโครงการนิเทศภายใน 

1.4 เสนอโครงการแก่ครใูนโรงเรยีน 

1.5 เชญิวทิยากรมาบรรยายในหวัขอ้ 

-  การทาํแผนการสอน 

- การทาํวสัดุอุปกรณ์และเอกสารการสอน 

- เทคนิคการสอนต่างๆ 

- การเขยีนขอ้สอบ 

- หลกัการวดัผลและประเมนิตามระเบยีบ 

1.6 ศกึษาดงูานนอกสถานที ่

1.7 ประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่รว่มกนัวางแผนและเตรยีมการเรยีนการสอน 

2. ขัน้ดาํเนินการ ใชเ้วลา 6 เดอืน เริม่เดอืน……….ถงึ………. 

2.1 ประชมุครเูพือ่ตดิตามการดาํเนินงาน 

2.2 ครทุูกคนดาํเนินการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตามทีร่บัมอบหมาย 

3. ขัน้ตดิตามประเมนิผล ใชเ้วลา 7 เดอืน เริม่เดอืน……….ถงึ………. 

3.1 ประชมุครเูพือ่ประเมนิผลการดาํเนินงานเป็นระยะๆ 

3.2 ปรบัปรงุการดาํเนินงานโดยนําผลการประเมนิมาพจิารณาปรบัปรงุ 

4. สรปุผล / รายงาน ใชเ้วลา 2 เดอืน เริม่เดอืน……….ถงึ………. 

4.1 เตรยีมการเขยีนรายงานการประเมนิโครงการ 

4.2 เกบ็ขอ้มลูต่างๆ 

4.3 เขยีนรายงานการประเมนิโครงการ 
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ระยะเวลาดาํเนินงาน 

 การดําเนินงานตามโครงการใช้ระยะเวลา………ปี ตัง้แต่ปีการศกึษา………..

ถงึ………. มแีผนการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
ขัน้ตอนการ

ดาํเนินงาน 
ระยะเวลา 7 เดอืน 

ปีการศกึษา…………… ปีการศกึษา…………… 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  ขัน้เตรยีมการ 

2. ขัน้ดาํเนนิการ 

3. ขัน้ตดิตาม

ประเมนิผล 

4. สรปุผล/รายงาน 

                        

 

งบประมาณ 

 งบประมาณแต่ละปีการศกึษา มดีงัน้ี 

1.  ปีการศกึษา……….… เป็นเงนิ  ………………..  บาท 

คา่ใชส้อย   เป็นเงนิ  ………………..  บาท 

คา่วสัดุอุปกรณ์และเอกสาร เป็นเงนิ ………………..  บาท 

2. ปีการศกึษา……….… เป็นเงนิ  ………………..  บาท 

คา่ใชส้อย   เป็นเงนิ  ………………..  บาท 

คา่วสัดุอุปกรณ์และเอกสาร เป็นเงนิ ………………..  บาท 

3. ปีการศกึษา……….… เป็นเงนิ  ………………..  บาท 

คา่ใชส้อย   เป็นเงนิ  ………………..  บาท 

คา่วสัดุอุปกรณ์และเอกสาร เป็นเงนิ ………………..  บาท 

 

ผูร้บัผิดชอบโครงการ (ระบุชือ่ตาํแหน่ง) 

 1.  ……………………….  หวัหน้าโครงการ 

 2.  ……………………….  กรรมการ 

 3.  ……………………….  กรรมการ 

 4.  ……………………….  กรรมการและเลขานุการโครงการ 
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การประเมินโครงการ 

1. แบบสอบถามปญัหาของปจัจยัต่างๆ ในการดาํเนินงาน 

2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอนของคร ู

3. แบบสอบถามพฤตกิรรมของผูบ้รหิารตามการรบัรูข้องคร ู

4. แบบสอบถามพฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีนตามการรบัรูข้องคร ู

5. แบบบนัทกึผลการเรยีนของนกัเรยีน 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. พฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอนของครทุูกคนจะดขีึน้ 

2. พฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีนจะดขีึน้ 

3. ผลการเรยีนของนกัเรยีนจะสงูขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 1.3 

 ให้ท่านเขียนโครงการในโรงเรียนมา 1 โครงการ ตามหัวข้อในตัวอย่าง         

แต่การจดัหวัขอ้อาจจะไมเ่หมอืนในตวัอยา่งกไ็ด ้
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