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 บทท่ี  13 
การประเมินโครงการนิเทศ 

 
 

การประเมนิผลงาน หมายถึง การตคี่าของผลงานที่ด าเนินการไปแล้วว่าเกดิผลตาม
จุดมุง่หมายทีว่างไวห้รอืไม ่เพยีงใด การประเมนิจะเป็นผลสบืเน่ืองจากการวดัผลทีไ่ดก้ระท าไว้
แลว้ ซึ่งจะเป็นการประเมนิปรมิาณเป็นส่วนใหญ่ แต่ส าหรบัการนิเทศจะมกีารประเมนิผลการ
นิเทศทัง้คุณภาพ และปรมิาณ ทัง้น้ีเพราะการประเมนิการนิเทศมกีจิกรรมย่อยหลายกจิกรรม 
จงึมเีครือ่งมอืทีใ่ชห้ลากหลาย การประเมนิผลจงึไดข้อ้มลูทัง้คุณภาพและปรมิาณ 

จากการจดัท าโครงการ สามารถประเมนิโครงการนิเทศไดโ้ดยพจิารณาจากปจัจยัของ
การบรหิารทัว่ไป ซึง่ม ี4 ประการ ดงัน้ี 

1.  บุคลากร ได้แก่ผู้สอน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ฯลฯ เป็นต้น ที่อยู่ใน

สถานศกึษา 

2.  งบประมาณ ไดแ้ก่ เงนิอุดหนุนจากแหล่งต่างๆ เช่นงบประมาณของสถานศกึษา 

เงนิสมาคมครผููป้กครอง ฯลฯ 

3.  วสัดุอุปกรณ์ ไดแ้ก่ เครื่องมอื เครื่องใชใ้นสถานศกึษาจะเป็นสื่อการเรยีนการสอน

งา่ยๆทีผู่ส้อนสรา้งขึน้หรอืโสตทศันูปกรณ์ทีท่นัสมยัทีอ่ยูใ่นสถานศกึษากไ็ด ้ 

4.  วธิีการหรอืหลกัการการบรหิาร เป็นการบรหิารจดัการของสถานศึกษา ซึ่งจะมี

วธิกีารแตกต่างกนัไปแลว้แต่สถานศกึษา 

โดยทัว่ไป ปจัจยัด้าน บุคลากร งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ถ้าจะให้ดจีะต้องมทีัง้
ปรมิาณและคุณภาพที่เหมาะสมเพยีบพร้อมเพียงพอแก่การใช้งาน  ส่วนการบรหิารนัน้จะ
ขึน้อยูก่บัผูบ้รหิารเป็นหลกัส าคญัว่าจะมจีติวทิยาในการใชค้นเช่นไร ซึง่ถอืเป็นศาสตรแ์ละศลิป์
อยา่งหน่ึงทีส่ามารถฝึกฝนเรยีนรูก้นัใหด้ไีด ้

การบรหิารโครงการนิเทศจะต้องอาศยัความร่วมมอืของบุคลากรหลายฝ่ายให้งาน
ส าเรจ็ลุล่วงตามจุดมุ่งหมาย วธิกีารบรหิารงานนิเทศมวีธิกีารเช่นเดยีวกบัการบรหิารงานอื่นๆ
แต่เน่ืองจากการนิเทศจะตอ้งบรหิารกบัผูส้อน ซึง่เป็นบุคลากรสายอาชพีทีม่คีวามยดึมัน่ถอืมัน่
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ในตนเองสงูกวา่บุคคลทัว่ไป จงึควรกระท าอยา่งรอบคอบเพื่อไมใ่หก้ระทบจติใจกนัอยา่งรุนแรง 
ทัง้น้ีเพราะอาจจะมผีลต่อผูเ้รยีนได ้กระบวนการบรหิารงานมรีายละเอยีดต่อไปน้ี 

 
กระบวนการบริหารโครงการนิเทศ 
 
 เน่ืองจากบุคลากรสายอาชพีน้ีมคีวามรูค้วามสามารถ และความมัน่ใจในตวัเองสูง ถ้า
ผูบ้รหิารมจีติวทิยาในการโน้มน้าวและจดัการที่ด ีจะท าใหไ้ดผู้ช้่วยที่ดมีคีวามสามารถในการ
ท างาน งานทัง้หลายกจ็ะส าเรจ็ไดโ้ดยงา่ย  แฮรสิ (Harris, 1985, pp. 13 - 15) ไดเ้สนอ
กระบวนการบรหิารโครงการนิเทศ ไว ้6 ขัน้ตอนดงัน้ี 

1. การประเมนิสภาพการท างาน (Assessing) เป็นการศกึษาสภาพต่างๆ เพื่อใหไ้ด้

ข้อมูลและแนวความคิดในการก าหนดการเปลี่ยนแปลง และใช้ เป็นแนวทางในการเขียน

โครงการ 

2. การจดัล าดบัความส าคญัของงาน (Prioritisting) เป็นการก าหนดความส าคญัของ

งานแต่ละงานว่าจะด าเนินเรื่องใดก่อนหลงั เช่น เมื่อเขยีนโครงการนิเทศแลว้ ขออนุมตักิารจดั

ตามโครงการแลว้ จงึตามดว้ยงานอื่นๆ ตามล าดบั  

3. การออกแบบวธิกีารท างาน (Designing) เป็นการวางแนวทางในการปฏบิตัิงาน 

ในลกัษณะที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การเตรยีมการต่างๆ ให้พร้อมที่จะท างาน 

จดัระบบการท างานวา่จะท าเมือ่ใด ท าทีไ่หน ท าอยา่งไร เป็นตน้ 

4. การจดัสรรทรพัยากร (Allocating Resources) เป็นกระบวนการการก าหนดและ

จดัหาทรพัยากร ทัง้ดา้นบุคคลและวสัดุรวมถงึคา่ใชจ้่ายต่างๆ ทีจ่ าเป็นในโครงการ 

5. การประสานงาน (Coordinating) เป็นกระบวนการทีเ่กี่ยวขอ้งตดิต่อประสานงาน

กบัฝ่ายต่างๆ ในด้านเวลาการจดัวสัดุการจดัหาสิง่อ านวยความสะดวก เพื่อแต่ละฝ่ายจะได้

พรอ้มใจกนัท างานใหง้านมกีารประสานสมัพนัธก์นัอยา่งเป็นระบบ 

6. การอ านวยการ (Directing) เป็นการมอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการ

ด าเนินงาน ใหบุ้คคลแต่ละคนทราบวา่จะปฏบิตังิานนัน้มากน้อยแค่ไหน มกีจิกรรมใดบา้งทีต่อ้ง

ท า อยู่ในความรบัผดิชอบของใคร ใครเป็นผูบ้รหิารโครงการ เป็นกระบวนการทีม่อีทิธพิลต่อ

การปฏิบตัิ เพื่อให้เกิดสภาพที่เหมาะสม ที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการท างาน การ
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อ านวยการยงัครอบคลุมไปถงึการก าหนดรายละเอยีด การเบกิจ่าย และวสัดุอุปกรณ์ทีต่อ้งใชใ้น

โครงการนิเทศดว้ย 

กระบวนการบรหิารดงักล่าวท าใหเ้กดิโครงการนิเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ เมื่อน าโครงการ
มาประเมนิผลจะท าใหผู้นิ้เทศทราบในสิง่ต่อไปน้ี (กติมิา ปรดีดีลิก, 2532, หน้า 312 – 313)   

1.  ผลงานทีด่ าเนินไปเป็นระยะๆนัน้ไดผ้ลดหีรอืไม ่ปญัหาและขอ้ควรแกไ้ขอยา่งไร 

2.  งานทีท่ าไดร้บัความร่วมมอืจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมากน้อยเพยีงใด และควรจะปรบัปรุง

อยา่งไร 

3. ผูร้ว่มงานมศีรทัธาในการท างานมากน้อยเพยีงใด ทัง้งานของคณะและรายบุคคล 

4.  วธิกีารปฏบิตังิาน ก าลงัคน งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ เหมาะสมและเพยีงพอ

แก่งานหรอืไมอ่ยา่งไร 

5.  งานที่ก าลงัปฏิบตัิอยู่นัน้เป็นประโยชน์ แก่ผู้สอน ผู้เรยีน และของคณะมากน้อย

เพยีงใด 

 

บทบาทและหน้าท่ีของผูร้บัผิดชอบโครงการนิเทศ  
 
 การจดัท าโครงการนิเทศ จะมผีูร้บัผดิชอบดูแลประสานงานโดยตรง ซึ่งผูร้บัผดิชอบน้ี
อาจเป็นผูบ้รหิารในโรงเรยีน หน่วยศกึษานิเทศ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหจ้ดัการท าโครงการ
นิเทศกไ็ด ้ ผูร้บัผดิชอบโครงการจะมอี านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบทีช่ดัเจน จงึสามารถ
ด าเนินการบรหิารโครงการนิเทศใหส้มัฤทธผิลดงัเป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบโครงการอาจจะเป็น
บุคคลเดยีวหรอืเป็นคณะบุคคลกไ็ด ้ซึง่จะมบีทบาทและหน้าทีด่งันี้ (Cleland and King, 1983, 
pp. 354 – 355) 

1. การพฒันาวธิกีารบรหิารงานโครงการนิเทศ 

2.  การจดัเตรยีมขอ้มลูทัว่ไปของโครงการนิเทศ 

3.  การจดัสรา้งทดสอบและประเมนิผลรปูแบบของโครงการนิเทศ 

4. การจดัหาเครื่องมอืเครื่องใช้ที่จ าเป็น ส าหรบัสนับสนุนการด าเนินงานทัง้ระบบ 

และส าหรบัการด าเนินงานของบุคคลในโครงการแต่ละโครงการ 
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5. การจดัระบบและคดัเลอืกทรพัยากรทีจ่ าเป็นใหก้บัแต่ละหน่วยและแต่ละส่วนของ

โครงการเพือ่ใหโ้ครงการนิเทศด าเนินงานไดด้ว้ยด ี

6. การต่อรองและการจดัการด าเนินงานเกี่ยวกบัขอ้สญัญาต่างๆ ใหก้บัผูม้สี่วนร่วม

ในโครงการนิเทศ 

7. การประสานงานการด าเนินงานโครงการใหเ้ป็นไปตามก าหนดเวลา 

8. การจดัท า เผยแพร่ แจกจ่ายสิง่พมิพ์ และรายงานการด าเนินงานให้หน่วยงาน

ต่างๆ ทัง้ภายนอกและภายในสถานศึกษาได้ทราบถึงความก้าวหน้าและอุปสรรคในการ

ด าเนินงาน 

9. การวางแผนการด าเนินงานตามโครงการ ใหบ้รรลุถงึวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้

10. การเสนอแนวทางการด าเนินงานใหบุ้คคล กลุ่มบุคคลผูร้บัผดิชอบไดท้ราบอย่าง

ชดัเจน และฝึกอบรมบุคคลใหส้ามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

11. การจดัท าการวเิคราะหค์่าใชจ้่ายการด าเนินงานโครงการ โดยรวมถงึการวเิคราะห์

เวลา ค่าใชจ้่าย ผลประโยชน์ และเทคนิควธิกีารทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน 

12. การก าหนดคุณลกัษณะและรายละเอยีด ในการปฏบิตังิานตลอดทัง้โครงการ 

13. การสรา้งความเป็นผูน้ าใหก้บัผู้ร่วมงานในโครงการทุกระดบั เพื่อใหโ้ครงการทุก

สว่นด าเนินไปไดด้ว้ยด ีภายใตค้วามรบัผดิชอบของผูจ้ดัท าโครงการนิเทศ 

14. การสรา้งทกัษะทีจ่ าเป็น ใหก้บับุคลากรทีจ่ะน าผลงานทีไ่ดจ้ากโครงการไปใชห้รอื

เผยแพร ่

 

ความส าคญัและความมุง่หมายของการประเมินโครงการนิเทศ 
 
  เน่ืองจากโครงการนิเทศเป็นโครงการที่มคีวามส าคญัของสถานศกึษา จงึควรจะต้อง
ประเมินผลของโครงการว่าสามารถด าเนินไปตามจุดมุ่งหมายที่ตัง้ไว้หรือไม่ เพียงใด 
ความส าคญัของโครงการนิเทศมดีงัน้ี (ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2548, หน้า 201 – 202) 

1.  การประเมินจะช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์ และมาตรฐานของการ

ด าเนินงานมคีวามชดัเจน 
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2.  การประเมินจะช่วยให้การใช้ทรพัยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์

เตม็ที ่

3. การประเมนิชว่ยใหแ้ผนทีว่างไวบ้รรลุวตัถุประสงค ์

4. การประเมนิชว่ยแกป้ญัหาอื่นๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ 

5. การประเมนิมสีว่นชว่ยในการควบคุมคุณภาพของงาน 

6. การประเมนิควรเป็นการสรา้งขวญั และก าลงัใจใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน 

7.  การประเมิน เป็นการช่วยการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการ เพื่อให้

ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบโครงการนิเทศไดท้ราบถงึอุปสรรคปญัหาของการด าเนินงาน  

 การประเมนิโครงการนิเทศควรท าอย่างมหีลกัเกณฑ ์มรีะบบระเบยีบ เพื่อใหโ้ครงการ
นิเทศมคีุณค่า มคีวามหมาย โดยเฉพาะคุณค่าต่อผูเ้รยีน ความมุ่งหมายของการประเมนิ
โครงการนิเทศมดีงัต่อไปน้ี (Rossi and Freedom, 1982, pp.15) 

1. เพือ่พจิารณาถงึคุณค่า และการคาดคะเนคุณประโยชน์ของโครงการนิเทศ 

2. เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงานโครงการนิเทศ 

3. เพือ่เป็นการตรวจสอบและปรบัปรงุแกไ้ขการด าเนินโครงการนิเทศ 

4. เพื่อเป็นการวเิคราะห์ขอ้ดแีละขอ้จ ากดัของโครงการ และน าไปตดัสนิใจในการ

สนบัสนุนโครงการครัง้ต่อไป 

5. เพือ่การตรวจสอบวา่ การด าเนินโครงการนิเทศสามารถบรรลุถงึเป้าหมายทีว่างไว้

มากน้อยเพยีงใด 

 ชาญชยั  อาจณิสมาจาร (2531, หน้า 76 – 68)กล่าวถงึวตัถุประสงคก์ารประเมนิไว ้
สรปุไดด้งัน้ี 

1.  เพื่อการวนิิจฉยั (Diagnosis) เป็นการคน้หาขอ้ด ีและขอ้จ ากดั และคน้หาสาเหตุที่

ท าใหเ้กดิผลดงักล่าว  

2.  เพื่อการปรบัปรุง (Improvement) เป็นการหาวธิปีรบัปรุงแก้ไขปญัหาใหม้ี

ประสทิธภิาพ 

3.  เพื่อการจูงใจ (Motivation) เป็นการสรา้งแรงจูงใจในการท างานใหบุ้คลากรอยาก

สรา้งสรรคง์านดว้ยตนเอง แรงจงูใจน้ีจะเป็นแรงจงูใจภายในหรอืภายนอกกไ็ด ้
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 พึงระลึกเสมอว่าการประเมินโครงการนิเทศไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการตรวจสอบ
โครงการนิเทศ แต่เป็นไปเพื่อจะน าขอ้มลูทีไ่ดม้าปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันาโครงการนัน้ ใหด้มีี
ประสทิธภิาพ 
 
การวางแผนการประเมินโครงการนิเทศ 
 
  การประเมนิผลการนิเทศสามารถท าได ้2 ลกัษณะดงันี้ (กติมิา ปรดีดีลิก, 2532, หน้า 
314)   

1. การประเมนิผลการปฏบิตังิาน (Formative Evaluation) 

2. การประเมนิผลเมือ่สิน้สดุโครงการ (Summative Evaluation) 

  การประเมินผลเช่นไรควรพิจารณาให้เหมาะสม และเน่ืองจากการท างานให้มี
ประสทิธภิาพจะตอ้งท าอยา่งมรีะบบ การวางแผนงานทีด่จีะช่วยใหง้านมรีะบบระเบยีบ เป็นขัน้
เป็นตอนทีค่รบถ้วนสมบูรณ์ งานนิเทศกเ็ช่นเดยีวกนั เมื่อจะท าโครงการส าเรจ็แล้วควรมกีาร
ประเมนิผล ซึ่งจะประเมนิด้านใดควรก าหนดเป็นแผนการที่ชดัเจนเพื่อใหป้ฏบิตัไิดค้รบถ้วน 
ขัน้ตอนในการประเมนิโครงการนิเทศมดีงัน้ี (ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์, 2548, หน้า 202 – 
206) 

- ขัน้พจิารณาเป้าหมาย 
- ขัน้ประชุมเพือ่สรา้งขอ้ตกลงรว่มกนั 
- ขัน้เตรยีมการ 
- ขัน้ปฏบิตักิารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
- ขัน้วเิคราะหข์อ้มลู 
1.  ขัน้พจิารณาเป้าหมาย ก่อนอื่นผูป้ระเมนิจะตอ้งระบุบุคลากรทีต่อ้งการทราบผลการ

ประเมินเสียก่อน บุคลากรดังกล่าว ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยศึกษานิเทศ 

คณะกรรมการด าเนินการโครงการนิเทศคร ู– อาจารย ์เป็นตน้ 

2.   ขัน้ประชุมเพื่อสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนั การประชุมนี้ผูป้ระเมนิโครงการนิเทศ อาจจะ

เชญิผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานโครงการมาร่วมประชุม ทัง้น้ีเพราะผูเ้กี่ยวขอ้งอาจช่วยใน

เรื่องการเสนอความคดิเหน็ในการออกแบบการประเมนิ การเกบ็รวบรวมการวเิคราะหข์อ้มูล 

เพือ่ใหก้ารประเมนิมปีระโยชน์หวัขอ้ทีค่วรประชุมควรมลีกัษณะดงัน้ี 
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- วตัถุประสงคข์องการประเมนิคอือะไร วตัถุประสงคข์องการประเมนิ ไดแ้ก่ การ

ใช้ผลการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจต้องการทราบปญัหา และอุปสรรคระหว่างการ

ด าเนินการ เพือ่ทราบผลการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากการฝึกอบรม เป็นตน้ 

- ขอ้มลูทีต่อ้งการจะไดค้อือะไร ขอ้มลู ไดแ้ก่ ความคดิเหน็ ความพงึพอใจ ทกัษะ

ทีไ่ดจ้ากการอบรม เจตคต ิขอ้เสนอแนะ 

- แหล่งขอ้มลู ไดแ้ก่ ครอูาจารย ์ศกึษานิเทศก ์

- แหล่งทรัพยากรที่จะน ามาใช้ ได้แก่ งบประมาณ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 

ตลอดจนบุคลากรซึ่งกม็อียู่แลว้ การประชุมปรกึษากนั เพื่อจะไดร้่วมมอืกนัช่วยกนัคดิช่วยกนั

จดั มอียูท่ีไ่หน อยา่งไร 

- ระยะเวลาและรูปแบบการประเมนิ การก าหนดระยะเวลาส าหรบัประเมนิ จะ

สมัพนัธก์บัรปูแบบการประเมนิ ซึง่ควรจะไดก้ าหนดไวใ้หช้ดัเจน 

3. ขัน้เตรียมการ หลังจากได้ตกลงประชุมในหลักการแล้วคณะผู้ประเมินต้อง

เตรยีมการต่อไปน้ี 

- ก าเนิดเครื่องมอืและเทคนิค ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเครื่องมอืและวธิกีาร จะ

แตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้มลู เช่น แบบส ารวจ แบบสอบถาม การสมัภาษณ์การ

สงัเกตพฤตกิรรมและการใชแ้บบทดสอบ การจะใชเ้ครื่องมอืใด ต้องพจิารณาใหเ้หมาะสมกบั

ระยะเวลาและงบประมาณ  

- ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู หากโครงการนิเทศไมใ่หญ่นกั 

มผีูเ้ขา้อบรมจ านวนไม่มาก กส็ามารถใชป้ระชากรทีม่อียู่ทัง้หมดได ้อย่างไรกต็าม ผลของการ

นิเทศไม่เพยีงแต่ไดจ้ากผูร้บัการนิเทศเท่านัน้ อาจจะเป็นกลุ่มอื่นๆได ้เช่น นักเรยีน ดัง้นัน้ จงึ

ตอ้งพจิารณาในการก าหนดประชากรและเลอืกกลุม้ตวัอยา่ง 

- การศกึษาตวัแปรและคุณลกัษณะของเครื่องมอื ควรจะไดเ้ลอืกศกึษาตวัแปรที่

เกีย่วขอ้ง และมผีลต่อการนิเทศโดยตรง โดยการคดัเลอืกตวัแปรจากการประชุมปรกึษากนั  

          เครื่องมอืที่น ามาใช้ในการประเมนิควรมกีารตรวจสอบความตรง ความเที่ยง ความ
เชื่อมัน่ใหค้รบถว้นเพือ่ใหเ้กดิความน่าเชื่อถอื 
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4. ขัน้ปฏบิตักิารเกบ็รวบรวมขอ้มลู เป็นการปฏบิตักิารภาคสนาม คณะผูป้ระเมนิอาจ

เกบ็รวบรวมดว้ยตนเองหรอืมคีณะท างานช่วยเกบ็ขอ้มลู สิง่ทีส่ าคญัทีค่วรระวงัคอื การได้ขอ้มลู

ที่ผู้ตอบตามความเป็นจรงิ ตอบอย่างเต็มความสามารถ และตอบครบถ้วนตามที่ผู้ประเมนิ

ต้องการ วธิกีารเกบ็ขอ้มูลจงึควรท าอย่างมรีะบบและใชล้กัษณะแบบเดยีวกนั นอกจากน้ีต้อง

ระมดัระวงัเกี่ยวกบัความลบัของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีข้อมูลบางอย่างไม่ควรจะน าไป

เปิดเผยต่อสาธารณชนหรอืการเปิดเผยชื่อของผูใ้หข้อ้มลูทีจ่ะมผีลกระทบต่อผูอ้ื่น 

5. ขัน้วเิคราะหข์อ้มลู เมื่อไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูแลว้ ขัน้ต่อไปกท็ าการจ าแนกจดัระบบ

ขอ้มลู และค านวณคา่สถติติ่างๆ เพือ่ใหเ้หมาะแก่การแปลความหมายและการตคีวามหมาย สิง่

ทีค่วรค านึงถงึในการวเิคราะหข์อ้มลูกค็อื 

- ความเทีย่งตรง (Validity) เป็นการค านึงถงึขอ้มูลตรงตามความตอ้งการของผู้

ประเมนิ 

- ความเชื่อมัน่ (Reliability) หมายถงึ ความคงทีข่องขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมไดจ้าก

การวดัหลายๆอยา่ง 

- ความเป็นปรนยั (Objectivity) หมายถงึ ขอ้มลูทีไ่ดม้คีวามเขา้ใจตรงกนัของคน

สว่นใหญ่หรอืไม ่

- ความสอดคล้อง (Relevance) หมายถึง ขอ้มูลที่ได้สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมาย

เพยีงใด 

- ความส าคัญ  ( Importance)  หมายถึง  การจัดล าดับความส าคัญของ

องคป์ระกอบทีจ่ะประเมนิ 

- ขอบเขต (Scope) หมายถงึ แบบแผนของการประเมนิเอือ้อ านวย ไดศ้กึษาทัง้

กวา้งและลกึ 

- ความเชื่อถอืและการยอมรบั (Credibility) หมายถงึ ผูท้ี่ต้องการทราบผลการ

ประเมิน เชื่อถือในตัวผู้ประเมินเพียงใด และยอมรับข้อเสนอแนะของผู้ประเมินหรือไม่

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูใ้ช ้ผลการประเมนิกบัผูป้ระเมนิมคีวามส าคญัต่อผลการประเมนิมาก 

- ความเหมาะสมของเวลา (Timeliness) หมายถงึ การรายงานผลการประเมนิ

เสรจ็ทนัตอ้งการใช ้เพือ่การตดัสนิใจอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืไม่ 
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- ความครอบคลุม (Revasiveness) หมายถงึ ผลการประเมนิไดน้ าไปใชอ้ย่าง

กวา้งขวางหรอืไม ่

- ผลกระทบ (Impact) หมายถงึ พจิารณาถงึผลกระทบและผลพลอยไดจ้ากการ

ประเมนิ  

การน าผลการประเมินโครงการนิเทศไปใช้ 
 
 เมื่อการนิเทศตามโครงการเสรจ็สิ้น ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุก
ฝา่ยทีไ่ดร้บัการนิเทศมารบัฟงัรบัรูผ้ลการนิเทศ เพื่อน าขอ้มลูไปปรบัปรุงเปลีย่นแปลงแกไ้ขให้
งานที่รบัผดิชอบดูแลมปีระสทิธิภาพสูงขึ้น การน าผลการประเมนิโครงการนิเทศไปใช้ ควร
ค านึงถงึสิง่ต่อไปน้ี (ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์, 2548, หน้า 202 – 206) 

1.  ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการนิเทศ เช่น ครคูวรจะไดค้ านึงถงึเจตคตขิองครตู่อการนิเทศ ว่า

ได้มกีารพฒันาหรอืเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใดมเีจตคติที่ดีหรอืไม่ต่อการนิเทศ รวมทัง้การ

ยอมรบัจากครแูละบุคลากรอื่น 

2.  การบรหิาร ไดแ้ก่ การจดัและการด าเนินงานต่างๆ ไดร้บัความสนับสนุนจากฝ่าย

บรหิารทัง้ดา้นงบประมาณ บุคลากร และวสัดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นอยา่งไร 

3.  บรรยากาศและสิง่แวดลอ้มในสถานศกึษา ไดม้กีารเอือ้ต่อการเปลีย่นแปลงผลจาก

การนิเทศหรอืไม ่

 
สรปุ 
 
 การประเมนิโครงการนิเทศจะท าใหรู้ว้่าสิง่ทีเ่ราก าหนดเป็นกจิกรรม ส่งผลต่อบุคลากร
อย่างไร มากน้อยเพยีงใด คุม้ค่าการลงทุนลงแรงหรอืไม่ เพื่อเป็นสารสนเทศในการพจิารณา
จดัท าโครงการในครัง้ต่อไป โดยจะเพิม่หรอืลดบุคลากรผูร้บัผดิชอบ กจิกรรมการนิเทศ วสัดุ
อุปกรณ์ หรอืแมแ้ต่งบประมาณสนบัสนุนกไ็ด ้จากผลการประเมนิโครงการที่ไดร้บั การประเมนิ
จะพจิารณาขณะปฏบิตักิารเป็นรายกจิกรรม หรอืพจิารณาในภาพรวมเมือ่งานเสรจ็สิน้กไ็ด ้ 
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แบบฝึกหดั 
 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. จงเขยีนโครงการนิเทศภายในสถานศกึษาของทา่นและประเมนิผลโครงการ 

2. จงเขยีนโครงการนิเทศการเรยีนการสอนของผูส้อนวทิยาศาสตรแ์ละประเมนิโครงการ 

3. จงปรบัปรงุโครงการทีท่า่นประเมนิใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


