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 บทท่ี  12 
การจดัท าโครงการนิเทศ 

 
 

การนิเทศเป็นกจิกรรมหน่ึงทีส่ถานศกึษาควรใหค้วามส าคญั และเน่ืองจากจะตอ้งมกีาร
เตรียมตัวและเตรียมความพร้อมหลายอย่าง เช่น การประสานงาน การติดตามผล
ความกา้วหน้า ฯลฯเป็นตน้ จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งท าใหเ้ป็นระบบ การจดัท าโครงการจะช่วยท า
ใหก้ารนิเทศมคีุณและและมคีวามหมาย ไมไ่รท้ศิทางหรอืเลื่อนลอย 

 
ความมุ่งหมายในการวางโครงการนิเทศการสอน 
 
 ความมุ่งหมายในการวางโครงการนิเทศการสอน มดีงัน้ี(ปรยีาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, 
2548,หน้า 185 – 186) 

1. เพือ่ใหผู้ร้ว่มงานไดเ้ขา้ใจขัน้ตอนต่างๆในการท างานตามโครงการ 
2. เพือ่ใหผู้ร้ว่มงานไดม้จุีดหมายปลายทาง และเป้าหมายของงานนิเทศ 
3. เพือ่ใหเ้กดิความรูส้กึรบัผดิชอบรว่มกนั 
4. เพือ่ใหแ้ต่ละคนรูถ้งึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการท างาน 
5. เพือ่ใหง้านด าเนินไปอยา่งมรีะเบยีบ และสามารถแกไ้ขปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ได ้
6. เพือ่ใหผู้ร้ว่มงานไดเ้ขา้ใจจดุมุง่หมายของโครงการการนิเทศไดถู้กตอ้งตรงกนั 
7.  เพือ่เพิม่พนูประสทิธภิาพของการท างาน โดยปรบัปรงุวธิกีารท างานอยา่งมขี ัน้ตอน

และเหมาะสม 
จากความมุง่หมายของโครงการขา้งตน้ จะท าใหก้ารนิเทศน่าเชื่อถอื และเป็นทีย่อมรบั

ของบุคลากรในสถานศกึษามากขึน้ 
 

ความจ าเป็นในการวางโครงการนิเทศการสอน 
 
 เน่ืองจากการนิเทศจดัเป็นกจิกรรมทีคู่่กบัสถานศกึษา มาตัง้แต่ยุคแรกๆของการก่อตัง้
สถานศกึษา การวางโครงการนิเทศ  จงึมกีระบวนการและขัน้ตอนที่เป็นระบบระเบยีบอย่าง
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ชดัเจน ไมท่ าอยา่งไรจุ้ดหมายใหข้าดความน่าเชื่อถอื รปูแบบของโครงการจะเหมอืนการจดัท า
โครงการทัว่ไปแต่มีความส าคญัและจ าเป็นส าหรบัการสอนหลายประการ ซึ่งสรุปได้ ดงัน้ี 
(วจิติร  ธรีะกุล, 2519,หน้า 150) 

1. ช่วยใหก้ารท างานมคีวามชดัเจนขึน้  โดยบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามเขา้ใจและรบัรูถ้งึ
ปญัหาของโครงการรว่มกนั 

2. ชว่ยใหก้ารปฏบิตัติามโครงการเป็นไปได ้ และครอบคลุมงานทัง้หมด 
3.  ช่วยให้โครงการมีทรพัยากรทัง้บุคคลและวตัถุเพียงพอ  และเหมาะสมในการ

ปฏบิตัติามสภาพทีเ่ป็นจรงิ 
4. ชว่ยใหม้ผีูร้บัผดิชอบและจดัด าเนินการตามโครงการได ้
5. ชว่ยลดงานซ ้าซอ้นและขจดัความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ 
6. สรา้งเจตคตทิีด่ตี่อการท างาน 
เมื่อมกีารจดัท าโครงการจะท าใหส้ถานศกึษาจดัสรรงบประมาณ ไวส้ าหรบัโครงการ

ดงันัน้การพฒันา และปรบัปรุงการเรยีนการสอน และ/หรอื สถานศกึษาจงึไดร้บัความร่วมมอื
จากบุคลากรหลายฝา่ยและด าเนินการไดส้ะดวกรวดเรว็ เพราะมผีูร้บัผดิชอบดแูลทีช่ดัเจน 

 
หลกัในการวางโครงการนิเทศ 
 
 การนิเทศจะเป็นสิ่งที่สถานศึกษาให้ความส าคญั การท าโครงการจึงต้องท าอย่าง
ละเอยีดรอบคอบ โดยมหีลกัเกณฑท์ีค่วรค านึงดงัน้ี (ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์, 2548,หน้า 186 
– 187) 

1. โครงการนิเทศสามารถแกป้ญัหาของโรงเรยีน/สถานศกึษาได ้
2.  มรีายละเอยีดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีช่ดัเจน  สามารถด าเนินงานไดห้รอืมคีวาม

เป็นไปไดส้งู 
3.  รายละเอยีดของโครงการนิเทศ  ต้องเกี่ยวเน่ืองสมัพนัธ์กนันัน่คอื  วตัถุประสงค์

สอดคลอ้งกบัปญัหาหรอืหลกัการและเหตุผลวธิดี าเนินงานตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ป็นตน้ 
4. สามารถตอบสนองความตอ้งการของโรงเรยีน/สถานศกึษา และผูส้อนได ้ 
5. รายละเอยีดของโครงการนิเทศเขา้ใจงา่ย  และสามารถด าเนินตามโครงการได ้
6.  เป็นโครงการทีส่ามารถน าไปปฏบิตัไิด้  สอดคลอ้งกบัการพฒันาโรงเรยีน  และ

สามารถตดิตามประเมนิผลได ้
7. โครงการนิเทศตอ้งก าหนดขึน้จากขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ  และไดร้บัการวเิคราะหแ์ลว้ 
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8. โครงการนิเทศ  ตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนทัง้ทรพัยากรบุคคลและวตัถุ 
9. โครงการนิเทศตอ้งก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน 
จากหลกัเกณฑข์า้งตน้จะท าใหก้ารด าเนินการนิเทศ มคีุณค่า มคีวามหมายต่อผูร้บัการ

นิเทศ และสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งราบรืน่ตามระยะเวลาทีก่ าหนด ท าใหไ้มเ่สยีการเรยีนการ
สอนของบุคลากรในสถานศกึษา 

 
กระบวนการในการจดัวางโครงการนิเทศ 
 
 เน่ืองจากการนิเทศเป็นกระบวนการท างานอย่างหน่ึง จงึมขี ัน้ตอนการท างานทีช่ดัเจน 
ซึง่สรุปไดด้งัน้ี (ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์, 2548,หน้า 187 – 189) 

1. การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ  เป็นการศกึษาสภาพการณ์สิง่แวดล้อม
ของโรงเรยีนที่จะด าเนินโครงการ  การศกึษาน้ีจะรวมถงึสิง่ที่ผูส้อนต้องการในดา้นการนิเทศ
ต่าง ๆ  ตลอดจนปญัหาและแนวทางแกป้ญัหานัน้ 

2. จดัตัง้คณะกรรมการเพื่อจดัประชุมวางแผนโครงการ โดยมผีูบ้รหิาร ผูส้อนมาร่วม
รบัผดิชอบ ศกึษาสภาพทีเ่ป็นอยูแ่ละปญัหาทีเ่กดิขึน้ เพือ่จดัวางแผนโครงการนิเทศ การเริม่ตน้
จากปญัหาที่เกิดขึ้นจรงิและสิง่ที่มอียู่เดมิ ครูใหญ่และผู้นิเทศการสอนควรหลีกเลี่ยงการจดั
โครงการ ที่ไม่เป็นประโยชน์ส าหรบัผูส้อนและการเรยีนการสอนเสยี ปล่อยใหเ้ป็นหน้าที่ของ
ผูส้อนใหเ้ป็นผูเ้สนอแนะ และลงมอืวางแผนโดยครใูหญ่ และศกึษานิเทศเป็นผูร้ว่มโครงการเป็น
รปูรา่งขึน้ 

3. เตรยีมวธิกีารด าเนินโครงการ ผูบ้รหิารเหน็ว่าจะน าวธิกีารอะไรมาใชใ้นโครงการน้ี 
ก็จะต้องท าความเข้าใจกับผู้สอนเสียก่อน ให้ความเข้าใจแก่ผู้สอนจนเป็นที่พอใจ ควรจะ
ประชาสมัพนัธใ์หท้ราบทัว่ถงึกนั 

4. การแบ่งความรบัผดิชอบใหค้ณะกรรมการ โดยพจิารณาถงึความสามารถ ความ
ถนดั ความสนใจ และความพรอ้มใหม้ากทีส่ดุ กระจายงาน และความรบัผดิชอบใหท้ัว่ถงึ ใหทุ้ก
คนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ เพื่อปรบัปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อส่งเสริม
ความรูส้กึเป็นเจา้ของโรงเรยีน และมสีว่นภาคภมูใิจในความส าเรจ็ของกลุ่มดว้ย 

5. ลงมอืด าเนินการ มโีครงการจ านวนมากทีไ่ม่ประสบความส าเรจ็ เพราะขาดการลง
มอืด าเนินการอย่างจรงิจงัและอย่างมจีุดหมาย การท าโครงการที่ดจีะช่วยใหก้ารด าเนินงาน
ส าเรจ็ไดด้ว้ยด ีการเริม่ตน้วางโครงการทีด่เีทา่กบังานส าเรจ็ไปแลว้ครึง่หน่ึง 
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6. การสรา้งขวญัและก าลงัใจใหก้บัคณะท างาน การใหค้ าแนะน าเพื่อใหง้านกา้วหน้า
เป็นสิง่จ าเป็นอย่างยิง่ นอกจากน้ีการใหค้วามช่วยเหลอื การประสานงาน การจดัสรรเครื่องมอื 
วสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนการชว่ยประเมนิผลงานของกลุ่ม จะตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของเพื่อนรว่มงาน 
กล่าวคอื ใหอ้สิระในการคดิตดัสนิใจแก่กลุ่มท างานอยา่งเพยีงพอ 

7. จดัประชาสมัพนัธ์งานของโครงการ โดยผ่านทางโรงเรยีนหรอืสมาคมผูป้กครอง
และคร ูเพือ่ใหท้ราบการด าเนินการของโรงเรยีน ใชท้รพัยากรทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสุด เปิด
โอกาสใหผู้ส้อนไดม้สี่วนร่วมและสนับสนุน หากมสีิง่ใดที่ต้องการความช่วยเหลอืจากชุมชนก็
สามารถจะแจง้ความรว่มมอืไปยงัชุมชน 

8. จดัการประเมนิผลเป็นขัน้ตอน โดยวธิีการหลายๆแบบ นอกจากน้ีจะต้องไม่ลืม
ประเมนิผล บรรยากาศในการท างาน ความรว่มมอืขวญัและก าลงัใจ และหมัน่ปรบัปรุงแกไ้ขอยู่
เสมอ ผูส้อนควรมสีว่นรว่มในการประเมนิผลงานอยา่งยุตธิรรม 

9. การด าเนินการตามโครงการนัน้ ควรจะใหม้คีวามต่อเน่ืองกนั แมจ้ะมปีญัหากค็วร
แก้ไขดัดแปลงในทันที เพื่อการด าเนินงานเป็นไปโดยไม่หยุดยัง้ เพราะงานเช่ นน้ีเป็น
คุณประโยชน์ทัง้สว่นรวมและแก่ตวัผูส้อนเองดว้ย 

กระบวนการนิเทศจดัเป็นกระบวนการทีส่านสมัพนัธข์องบุคลากรในสถานศกึษา จงึควร
ใหบุ้คลากรในสถานศกึษามสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ และด าเนินงาน เพื่อใหง้านมปีระสทิธภิาพ
เพิม่ขึน้ 
 
ลกัษณะของโครงการนิเทศท่ีดี 
 
 โครงการนิเทศที่ดยี่อมท าให้การด าเนินงานในโรงเรยีน/สถานศกึษามปีระสทิธภิาพ 
และไดร้บัผลตอบแทนคุม้ค่า ทัง้ทางดา้นผลงานและจติใจ โครงการทีด่จีะน ามาซึ่งการพฒันา
คุณภาพการสอนในโรงเรยีน/สถานศกึษาและความสามคัคขีองบุคลากร ลกัษณะของโครงการ
นิเทศทีด่มีดีงัน้ี (ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์, 2548,หน้า 189 – 190) 
 1. เป็นโครงการนิเทศทีร่เิริม่ขึน้ เพือ่สนองความตอ้งการของผูเ้รยีน ผูส้อน หรอืของ
โรงเรยีน/สถานศกึษา และไดร้บัการสนบัสนุนจากทุกฝา่ย 
 2.  โครงการนิเทศทีด่ ีจะตอ้งเป็นทีเ่ขา้ใจตรงกนั และเป็นทีย่อมรบัของทุกฝา่ย 
 3. เป็นโครงการที่ต้องอาศยัความร่วมมอื และความคดิเหน็ของหมู่คณะ โดยมี
ผูร้บัผดิชอบการนิเทศเป็นผูป้ระสานงาน 
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 4. เป็นโครงการทีย่ดืหยุ่นได ้ไม่มกีฎเกณฑต์ายตวั เมื่อมคีวามจ าเป็นต้องเปลี่ยน
แนวความคดิเดมิ กอ็าจจะใชห้ลกัการอื่นๆ ทีเ่หมาะสมกบัสภาพนัน้ๆได ้
 5.  เป็นโครงการทีต่ดิต่อสบืเนื่องสม ่าเสมอ วธิกีารไดร้บัการปรบัปรงุใหด้ขีึน้อยูเ่สมอ 
 6.  เป็นโครงการทีส่ง่เสรมิใหผู้ส้อนทุกคน ไดม้โีอกาสแสดงความสามารถมกีารแบ่งปนั
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ รวมทัง้ก าลงัใจและความส าเรจ็ 
 7. เป็นโครงการทีเ่ริม่จากสถานการณ์ทีเ่ป็นอยู่ จากสิง่ทีม่อียู ่และปญัหาทีป่ระสบอยู ่
 8. เป็นโครงการทีจ่ดัท าขึน้เพือ่ผลการศกึษา โดยยดึถอืผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
 สิง่ส าคญัทีจ่ะตอ้งพจิารณาในการท าโครงการคอืสภาพความเป็นจรงิของสถานศกึษา 
การท าโครงการจะดหีรอืไมข่ึน้กบัการยอมรบัสภาพความเป็นจรงิของสถานศกึษาดว้ย เพราะ
จะท าวางโครงการไดต้รงกบัความตอ้งการของบุคลากรในสถานศกึษามากทีส่ดุ ซึง่จะน าไปสู่
การพฒันาอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
การเขียนโครงการนิเทศ 
 
 การเขยีนโครงการนิเทศมลีกัษณะเหมอืนการเขยีนโครงการทัว่ไปคอืต้องมหีลกัการ
เหตุผล มแีนวทางในการด าเนินงาน และผู้รบัผดิชอบ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี (ประชุม        
รอดประเสรฐิ, 2529, หน้า11) 
  1. ชื่อโครงการ 
  2. หลกัการและเหตุผล 
  3. วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
  4. วธิดี าเนินการ 
  5. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
  6. งบประมาณและทรพัยากรทีต่อ้งใช ้
  7. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
  8. การบรหิารโครงการหรอืการประเมนิผลโครงการ 
  9. ผลประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 
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ช่ือโครงการ 
 

  ชื่อโครงการตอ้งมคีวามชดัเจนเหมาะสมและเฉพาะเจาะจง เป็นทีเ่ขา้ใจโดยงา่ยแก่ผูน้ า
โครงการไปใช ้ชื่อจะแสดงลกัษณะงานทีต่อ้งปฏบิตั ิและแสดงลกัษณะเฉพาะของโครงการ เชน่ 
โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “การนิเทศแบบคลนิิก” 

  ในส่วนของชื่อโครงการสามารถระบุรายละเอยีดอื่นๆของโครงการไดด้ว้ยเช่น ระบุชื่อ
แผนงานหรอืโครงงาน เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในรายละเอยีดมากขึน้ และสามารถพจิารณาได้
ว่าแผนงานดังกล่าวสนับสนุนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด  การชี้ให้เห็นถึง
รายละเอยีดของกจิกรรม จะท าใหพ้จิารณาถงึส่วนประกอบอื่นของโครงการไดช้ดัเจนขึน้ดว้ย 
เช่น ชื่อโครงการ “การจดัท าสื่อการสอน แผนงาน การปรบัปรุงคุณภาพการศกึษาในวทิยาลยั
อาชวีศกึษา” 
   

หลกัการและเหตุผล 
 

บางครัง้กเ็ขยีนวา่ “ภูมหิลงั” เป็นสว่นแสดงถงึปญัหาความจ าเป็นหรอืความเป็นไป ที่
จะตอ้งมโีครงการในการปฏบิตังิานขึน้ โดยผูเ้ขยีนและผูเ้สนอโครงการจะตอ้งระบุถงึปญัหา 
เหตุผล และขอ้มลูสนบัสนุนใหป้รากฏโดยชดัเจน นอกจากน้ี อาจตอ้งแสดงใหเ้หน็วา่โครงการที่
เขยีนขึน้นัน้สอดคลอ้งกบัแผนหรอืนโยบายของโรงเรยีน และเป็นการเตรยีมการไปสูส่ภาพที่
ตอ้งการในอนาคต ตวัอยา่งเชน่ 
 โครงการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “แนวทางการวดัและการประเมนิการสอน” 
 หลกัการและเหตุผล การวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอนในปจัจุบนั มกัจะมุง่เน้น
ในเรือ่งการตดัสนิผลการเรยีนเป็นหลกั จงึท าใหเ้กดิปญัหาต่างๆ ตามมาคอื นกัเรยีนไมผ่า่น
เกณฑก์ารตดัสนิเป็นจ านวนมาก การวดัไมต่รงตามจุดประสงค ์ แนวทางปฏบิตัใินเรือ่งการ
วดัผลประเมนิผลต่างๆหลากหลาย และในบางแผนกวชิายงัขาดความเป็นระบบ วทิยาลยั
พจิารณาแลว้เหน็วา่ ควรจะไดม้กีารส ารวจสภาพการด าเนินการวดัผล และหารอืรว่มกนัในการ
ก าหนดแนวทางการวดัผลประเมนิผลใหเ้กดิประสทิธภิาพ และเป็นระบบเพือ่ใหเ้กดิผลดตี่อการ
จดัการเรยีนการสอนของสถานศกึษาสบืไป 
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วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 
 

 วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เป็นเครื่องชี้แนวทางในการด าเนินงานของโครงการ โดย
วตัถุประสงคจ์ะเป็นขอ้ความทีแ่สดงถงึความตอ้งการทีจ่ะกระท าสิง่ใดสิง่หน่ึง ใหป้รากกฎผลขึน้
เป็นขอ้ความที่ชดัเจนไม่คลุมเครอื และสามารถประเมนิผลและวดัได้ โครงการหน่ึงๆ อาจมี
วัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อก็ได้ และวัตถุประสงค์อาจจ าแนกได้เ ป็น 2 ลักษณะคือ 
วตัถุประสงค์ทัว่ไป และวตัถุประสงค์เฉพาะ วตัถุประสงค์ทัว่ไปมกัเป็นข้อความกว้าง ส่วน
วตัถุประสงค์เฉพาะ จะเป็นข้อความเฉพาะเจาะจง โดยระบุปริมาณและคุณภาพของการ
ด าเนินงานที่ต้องการให้เกิดขึ้น วัตถุประสงค์เฉพาะต้องมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับ
วตัถุประสงคท์ัว่ไป วตัถุประสงคเ์ฉพาะอาจเรยีกวา่เป้าหมาย เพราะ แสดงถงึความตอ้งการและ
ทศิทางในการปฏบิตังิาน ทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพ การเขยีนวตัถุประสงคค์ านึงถงึลกัษณะที่
ด ี5 ประการ หรอืเรยีกวา่ SMART โดยมคี าดงัน้ี 
 1. ความเป็นไปไดใ้นการด าเนินงานของโครงการ (Sensible) 
 2. สามารถวดัและประเมนิผลได ้(Measurable) 
 3. ระบุสิง่ทีต่อ้งการด าเนินการใหช้ดัเจน (Attainable) 
 4. มคีวามเป็นเหตุเป็นผลในการปฏบิตังิาน (Reasonable) 
  5. มเีวลาทีแ่น่นอนในการท างาน (Time Table) 

 
วิธีด าเนินการ 
 

 วิธีด าเนินการเป็นงานที่จะต้องปฏิบัติให้บรรลุตามจุดประสงค์ของโครงการ วิธี
ด าเนินงานจะจ าแนกเป็นกจิกรรมหลายๆ กจิกรรม โครงการนิเทศที่ดคีวรแสดงใหเ้หน็อย่าง
ชดัเจน ตัง้แต่ตน้จนจบกระบวนการ วา่มกีจิกรรมใดทีจ่ะตอ้งท า ท าเมื่อใด ผูใ้ดเป็นผูร้บัผดิชอบ 
และจะท าอย่างไร โดยปกตวิธิดี าเนินการจะมปีฏทินิปฏบิตังิาน ซึ่งมลีกัษณะเป็นแผนภูมแิท่ง 
(Bar Chart) หรอืแผนภูมขิองแกนท ์(Gantt Chart) ควบคู่กนัไป รวมทัง้แสดงใหท้ราบถงึ
ระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการด าเนินงานของกจิกรรมนัน้ๆ 
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ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ 
 

 ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ เป็นการระบุระยะเวลาตัง้แต่เริม่ตน้โครงการ 
จนกระทัง่ถงึเวลาเสรจ็สิน้โครงการ วา่ใชเ้วลาทัง้หมดเทา่ใด โดยมกัแสดงใหเ้หน็วา่เวลาทีใ่ช้
เริม่ตัง้แต่ วนั เดอืน ปีอะไร และจะเสรจ็ในวนั เดอืน ปีอะไรเชน่เดยีวกนั 

 
งบประมาณและทรพัยากรท่ีต้องใช้ 
 

 งบประมาณและทรพัยากรทีต่อ้งใช ้ เป็นการระบุถงึจ านวนเงนิ จ านวนบุคคล จ านวน
วสัดุครภุณัฑ ์ และปจัจยัอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินโครงการหน่ึงๆ การก าหนดงบประมาณ
และทรพัยากรในการด าเนินงานโครงการนิเทศ ผูนิ้เทศควรจะตอ้งค านึงถงึหลกัส าคญัๆ 4 
ประการ (E’s) ในการจดัท าโครงการดงัน้ี 
 1. ความประหยดั (Economy) การเสนองบคา่ใชจ้่ายในโครงการนิเทศ จะตอ้งเป็นไป
โดยมคีวามประหยดั 
 2. ความมปีระสทิธภิาพ (Efficiency) โครงการทุกโครงการจะตอ้งมคีุณคา่ เป็นที่
ยอมรบั และทุกคนมคีวามพงึพอใจในผลงานทีเ่กดิขึน้ 
 3. ความมปีระสทิธผิล (Effectiveness) โครงการทุกโครงการจะตอ้งด าเนินงานเป็นไป
ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

4. ความยตุธิรรม (Equity) การจดัสรรทรพัยากรทุกชนิดหรอืการใชจ้่ายทรพัยากร 
จะตอ้งเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ ทัง้น้ีเพื่อใหทุ้กฝา่ยปฏบิตังิานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง คล่องตวั 
และมปีระสทิธภิาพสงูสุด 

 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 

 ผูร้บัผดิชอบโครงการ เป็นการระบุเพือ่ใหท้ราบวา่หน่วยงานใด หรอืบุคคลใดเป็น
ผูร้บัผดิชอบในการเสนอและด าเนินงานโครงการ 
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การประเมินโครงการ 
 

 โครงการส่วนน้ี จะแสดงถึงการติดตามการควบคุม การก ากบัและการประเมินผล
โครงการ โดยจะแสดงใหท้ราบว่าโครงการที่ไดร้บัการอนุมตัสินับสนุนแลว้ จะมวีธิกีารในการ
ควบคุมอย่างไร เพื่อให้โครงการบรรลุถึงวตัถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การประเมนิโครงการ จะต้องระบุบุคคลหรอืหน่วยงานที่ร ับผดิชอบด าเนินการ และ
จะต้องระบุวธิหีรอืเครื่องมอืที่ใชป้ระเมนิไวด้ว้ย การประเมนิจะบอกระยะเวลาในการประเมนิ
ดว้ย เชน่ การประเมนิก่อนด าเนินการ ขณะด าเนินการ หรอืหลงัด าเนินการ 

 
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

 โครงการส่วนน้ี จะแสดงถงึผลประโยชน์ที่พงึจะไดจ้ากความส าเรจ็ของโครงการ เมื่อ
โครงการไดส้ิน้สุดลง ซึ่งจะหมายถงึผลกระทบในทางที่ด ีที่คาดว่าจะเกดิขึน้โดยตรงและโดย
ออ้ม นอกจากน้ีจะระบุไวช้ดัเจนวา่ใครจะไดร้บัผลประโยชน์ 
  

จากหลกัการเขยีนโครงการขา้งตน้ ถา้เขยีนโครงการไดด้มีรีายละเอยีดมาก จะท าใหผู้้
ประเมนิโครงการพจิารณาได้งา่ยขึน้ เพราะทราบทีม่าทีไ่ปอย่างชดัเจนว่าตอ้งการท าอะไร กบั
ใคร ที่ไหน อย่างไร การจดัสรรงบประมาณและอนุมตัิโครงการก็จะรวดเร็ว จึงควรเขียน
โครงการใหด้แีละชดัเจน  นอกจากรปูแบบการเขยีนโครงการดงักล่าวขา้งตน้มผีูเ้ขยีนโครงการ
นิเทศแบบอื่นๆ เชน่ หน่วยศกึษานิเทศก ์กรมสามญัศกึษา ไดเ้สนอหวัขอ้การท าโครงงานนิเทศ
ไว ้ดงัน้ี    (กติมิา  ปรดีดีลิก, 2532,หน้า 311) 

- หลกัการและเหตุผล 

- ความมุง่หมาย 

- เป้าหมาย 

- ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

- ระยะเวลา 

- สถานที ่ 

- ผูร้บัผดิชอบ 



 

122 SE 743 

- แผนปฏบิตังิาน 

- หลกัสตูร เนื้อหาสาระ 

- วธิตีดิตามและประเมนิผล 

- งบประมาณ 

จากหวัขอ้ที่แตกต่างจะเป็นทางเลอืกใหผู้นิ้เทศพจิารณาและจดัเขยีนโครงการได้
หลากหลายขึน้ เพื่อใหม้คีวามน่าสนใจส าหรบัผูพ้จิารณาโครงการ และเป็นประโยชน์ต่อผูร้บั
การนิเทศ 
 
สรปุ 
 
 การจดัท าโครงการนิเทศเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญั และจ าเป็นผูจ้ดัท าควรเขยีนโครงการ
ตามสภาพความต้องการของโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาจรงิๆ เพื่อน าไปสู่การจดักจิกรรมทีเ่อือ้
ประโยชน์ต่อบุคลากรทุกฝา่ย การเขยีนโครงการอยา่งละเอยีดรอบคอบจะชว่ยใหโ้ครงการไดร้บั
การพจิารณาอนุมตัิได้ง่ายและรวดเรว็ เพราะสามารถสื่อความหมายและความส าคญัจ าเป็น
อย่างชดัเจน ซึ่งนับเป็นทกัษะอย่างหน่ึงที่ผูจ้ดัท าโครงการควรศกึษาและฝึกฝนใหเ้กดิความ
ช านาญจะไดท้ าโครงการไดถู้กตอ้งครบถว้นในทุกกจิกรรมทีค่วรท าการนิเทศ 
 
 
แบบฝึกหดั 
 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. จงเขยีนโครงการนิเทศเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนวชิาวทิยาศาสตร ์

2. จงท าโครงการนิเทศในสถานศกึษาของทา่น 

3. จงเขยีนโครงการนิเทศเพือ่พฒันาความสามารถในการใชส้ือ่การสอนวทิยาศาสตร ์

 


