
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพฒันาขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษากอ่นแตง่ต ัง้ 
ใหด้ ารงต าแหนง่รองผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

"การนเิทศ ก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลและรายงานผล" 
วนัพธุที ่26 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00-12.00 น. 

ณ ภูสกัธาร รสีอรท์ จ.นครนายก  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์  
ประธานที่ปรึกษาส านกังาน ก.ค.ศ. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.นครสวรรค์ 
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์คุรุสภา ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สกสค. 
ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี ประธานท่ีปรึกษาสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
อาจารย์พิเศษสถาบันอดุมศึกษาหลายแห่ง 

 
 ความรู ้ความเขา้ใจ หลกัการ และแนวทางการนเิทศ  

 กระบวนการพฒันาครูเพือ่ใหเ้กดิการปรบัปรุงและพฒันาการจดักระบวนการเรยีนรู  ้ และจดัการศกึษาเพือ่บรรลุ

จดุมุง่หมายทีว่างไว ้ 
 กระบวนการแนะน าชว่ยเหลอืครู ใหส้ามารถจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 อยู่บนหลกัการของประชาธิปไตย คือ  การยอมรบันบัถือในความเท่าเทียมกนัในความมีศกัดิ์ศรีของ                

ความเป็นมนุษย ์

 หลกัการมสีว่นร่วม  เป็นการแบ่งปันประโยชนส์ าหรบัทุกคนและหลกัของการประสาน ซึง่เป็นกลไกส าคญัท าให้
เกดิความเขา้ใจซึง่กนัและกนัและเขา้ใจในงานทีเ่ป็นหนา้ทีข่องตน และท างานรว่มกบัผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งราบรืน่ 

การนเิทศ คอือะไร? 

ทีม่า : https://panchalee.wordpress.com/2010/01/15/participatory_supervision 

ทีม่า: http://afrrevjo.net/journals/multidiscipline/Vol_9_no_3_art_6_Agih.pdf 

http://www.deltasd.bc.ca/files/1152__Procedure432.pdf 

 1. ใหบ้รรลเุป้าหมาย   
ทางการศกึษา 

2. พฒันาศกัยภาพหรอื
ความสามารถของคร ู

3. ประเมนิจดุแข็ง       
และจดุออ่นการปฏบิตังิาน 

4. ควบคมุหรอืประสาน
การท ากจิกรรม          
ทางการศกึษา 

5. สรา้งแรงจงูใจใหก้บัครู
ไดม้โีอกาสกา้วหนา้ใน

วชิาชพี 

6. แกป้ญัหาขององคก์ร
ทางการศกึษา 

7. พฒันาการสอน        
ใหม้คีวามเป็นมอือาชพี 

8. ประเมนิ                 
หรอืวดัผลลพัธ ์          
ทางการศกึษา 

วตัถปุระสงคข์องการนเิทศ 

1. ครูทกุคนตอ้งไดร้บัการนเิทศ 

อยา่งนอ้ย 60 นาท/ีเดอืน 

2. ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

มสีว่นรว่มในการนเิทศ 

3. การเดนิทางไปนเิทศทุกคร ัง้ 

ตอ้งมกีารแลกเปลีย่น 

หรอืคยุกนัแบบเผชญิหนา้ 

4. การเดนิทางไปนเิทศแตล่ะคร ัง้   
ตอ้งมกีารบนัทกึขอ้มูล เพือ่น าขอ้มูล
มาใชพ้ฒันาครูแตล่ะคนไดถู้กทาง  

5. ตอ้งเสนอแผน/แนวทางการนเิทศ
ตามเวลาทีก่ าหนด 

6. แผนการนเิทศตอ้งเปิดเผย 

ใหท้กุคนรบัรูแ้ละแลกเปลีย่น 

ขอ้มลูระหวา่งกนัได ้

7. จดัประชุมเพือ่แลกเปลีย่นขอ้มูล
การปฏบิตัทิ ีเ่ป็นเลศิ ดา้นการพฒันา
วชิาชพี ประเด็นทีน่า่เป็นหว่ง และการ

พฒันาศกัยภาพคร ู

8. ตอ้งท างานเป็นทมีในการไป     
เยีย่มเยอืนโรงเรยีนและส ารวจ

หอ้งเรยีนแตล่ะแหง่ 

9. เดนิทางไปเยีย่มโรงเรยีน หอ้งเรยีน 
และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแกค่รู 

หลกัการนเิทศการศกึษาในศตวรรษที ่21 เพือ่คณุภาพทีเ่ป็นเลศิ 

ทีม่า: https://gregmiller21stcenturyleadership.wordpress.com/tag/instructional-supervision/ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู ้ความเขา้ใจ หลกัการ และแนวทาง 
การก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลและรายงานผล 

การตดิตาม (Monitoring) คอือะไร? 
 

การประเมนิผล (Evaluation) คอือะไร? 
 

รายงานผล (Reporting) คอือะไร? 
 

ปฏบิตักิารตา่ง ๆ เพือ่การตรวจสอบ ควบคมุ และก ากบัการปฏบิตังิาน 

เก็บรวบรวมขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู และน าผลมาใชเ้พือ่เพิม่คณุภาพและประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 

รายงานผลการปฏบิตังิานของหนว่ยงานใหแ้กผู่บ้รหิารและสมาชกิไดร้บัทราบ 
เพือ่ขอการสนบัสนนุจากผูบ้งัคบับญัชา 

คณุคา่ของการนเิทศการศกึษา (Supervision) 

 คณุคา่ของการนเิทศการศกึษาภาพรวม 

1. สามารถพฒันาและปรบัปรงุกระบวนการเรยีนการสอนของครู 
2. สามารถจดัการเรยีนรูท้ ีม่ปีระสทิธภิาพสง่ผลถงึคณุภาพของผูเ้รยีน 
3. สามารถพฒันาคน พฒันางาน สรา้งความสมัพนัธ ์และขวญัก าลงัใจ 

คณุคา่ของการนเิทศการศกึษาส าหรบัคร ู

1. สามารถประเมนิผลการท างานไดด้ว้ยตนเอง 
2. สามารถมองเห็นวา่ตนเองประสบผลส าเร็จในการสอนมากนอ้ยเพยีงใด 
3. ไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนัและกนั 
4. สามารถสงัเกตการท างานหรอืการสอนของครคูนอืน่ ๆ  
5. สามารถรบัเอาวธิกีารสอนใหม ่ๆ ของครคูนอืน่ไปทดลองใช ้

6. สามารถเรยีนรูว้ธิกีารชว่ยเหลอืใหก้ารสนบัสนนุแกค่รคูนอืน่ ๆ 

บทบาทผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการนเิทศการศกึษา 

1. ท าหนา้ทีน่เิทศ
การศกึษา 

2. ปฏบิตัหินา้ทีเ่กีย่วกบั
งานวชิาการ 

3. สง่เสรมิสถานศกึษา
ใหบ้รหิารหลกัสตูร 

4. จดักระบวนการ
เรยีนรู ้ 

5. มรีะบบประกนั
คณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

6. มกีารวเิคราะห ์
ตรวจสอบประเมนิผล

จากสภาพการ
ด าเนนิงานตามภาระ
งานของสถานศกึษา 

ทีม่า: http://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/viewFile/40991/33912 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เพื่อชีใ้หเ้ห็นถงึสถานการณ์ของโครงการในการใชท้รัพยากร 
การปฏบิตักิจิกรรมตา่ง ๆ หรอืผลติผลของโครงการ  

 เพือ่แกไ้ขปรับปรุงสถานการณ์ตา่งๆ ของโครงการใหท้นัการ 

วตัถปุระสงคข์องการตดิตาม 

 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดไดนั้้นบรรลุหรือไม่   
เมือ่เทยีบกบัเกณฑห์รอืดชันทีีก่ าหนด 

วตัถปุระสงคข์องการประเมนิผล 

ทีม่า: https://panchalee.wordpress.com/2009/07/29/monitoring-evaluation/ 

การด าเนนิ “การตดิตาม” และ “ประเมนิผล” เริม่ดว้ยการจัดระบบและวางแผนการตดิตามประเมนิผลในรูปแผน
ตดิตาม และประเมนิ แลว้ด าเนนิการตามทีก่ าหนดไวใ้นแตล่ะดา้น ดังนี ้

ระบบการตดิตามและประเมนิผล 
(Monitoring and Evaluation) 

แผนการตดิตามควบคมุ 
และก ากบังาน  

(Monitoring and Control Plan) 

 

 ตรวจสอบ (Inspection) 

 ควบคมุก ากบั (Control) 

 นเิทศ (Supervision) 

 ตรวจสอบการบริหารภายใน 

(Operational Audit) 

ระบบการรายงาน 
(Reporting Plan) 

 
 

 ผลการปฏบิตังิาน 

(Performance) 

 การเงนิและงบประมาณ 

(Financial & Budget) 

 การตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) 

แผนการประเมนิ 
(Evaluation Plan) 

 
 

 กอ่นด าเนนิการ                  

(Pre-Evaluation) 

 ขณะด าเนนิการ 

(On-going Evaluation) 

 เมือ่ส ิน้สดุและหลงัด าเนนิการ 

(End-of Project Pre-
Evaluation) 

การตดิตาม (Monitoring) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการด าเนนิการในขัน้ตอนตา่ง ๆ ขอ้มูลทีไ่ดจ้ะน ามาประกอบเป็น

เครื่องมอื ควบคุม ก ากับการด าเนนิงานในขณะปฏบิัติงานโครงการโดยตรง ทัง้ในดา้นปัจจัย (Input) ดา้นกระบวนการด าเนินงาน 

(Process) และดา้นผลผลติ (Output) 

 

การประเมนิผล (Evaluation) มขีอบขา่ยกวา้งขวาง ขึน้อยูว่า่จะประเมนิในขัน้ตอนใด เชน่ กอ่นเริม่โครงการ  ขณะด าเนนิ

โครงการ  หรอืเป็นการประเมนิผลเมือ่โครงการด าเนนิการเสร็จสิน้แลว้ 

ความแตกตา่งของการตดิตามและประเมนิผล 

กระบวนการ/วธิกีารตดิตามและประเมนิผล 

ศกัยภาพทีพ่งึประสงคข์อง “รองผูอ้ านวยการ” วทิยาลยัอาชวีะ  
เพือ่การสนบัสนนุการนเิทศ ก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลและรายงานผล 

1. มคีวามสมัพนัธท์ ีด่ใีนการท างานรว่มกบัผูอ้ านวยการสถานศกึษา บคุลากร นกัศกึษา ผูป้กครอง และคณะกรรมการ
บรหิารโรงเรยีน 

2. เป็นผูน้ าทมีงานทีม่ปีระสทิธผิล 

3. ส ือ่สารอยา่งมปีระสทิธผิลท ัง้การเขยีนและการพดูกบัทมีงาน บคุลากร นกัศกึษา ผูป้กครอง และทกุคนในสถานศกึษา 

4. ท างานรว่มกบัทมีงานทกุคนเพือ่พฒันาบคุลากรของสถานศกึษา 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศกัยภาพทีพ่งึประสงคข์องรองผูอ้ านวยการวทิยาลยัอาชวีะ 
เพือ่การสนบัสนนุการนเิทศ ก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลและรายงานผล (ตอ่) 

5. สรา้งและรกัษาความเคารพซึง่กนัและกนั และความเป็นธรรมในหมูบ่คุลากรและนกัศกึษา 

6. ก าหนดวธิกีารตดัสนิใจ เพือ่บรรลขุอ้ตกลงรว่มกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัทมีบรหิารจดัการภายใน 

7. สรา้งและรกัษาบรรยากาศการเรยีนรูแ้ละการท างานอยา่งมปีระสทิธผิลและปลอดภยั 

8. แสดงออกและสนบัสนุนการตระหนกัรูใ้นประเด็นพหวุฒันธรรมเพศสภาพ เชือ้ชาต ิและชนกลุม่นอ้ย 

9. ใหข้อ้มลูถงึจดุประสงคข์องการตดัสนิใจในประเด็นตา่ง ๆ  

10. วา่จา้ง เป็นพีเ่ล ีย้ง และรกัษากระบวนการจดัท าบญัชตีามรอบปีงบประมาณ 

11. อธบิายเรือ่งสมรรถนะการสอนและความเป็นเลศิได ้

12. สามารถพฒันาบคุลากรอยา่งมอือาชพีและอทุศิตนในการท างานอยา่งตอ่เนือ่ง 

1. พฒันาการเรยีนรูแ้ละหลกัสตูร 
2. ประเมนิผลการด าเนนิงาน       

อยา่งมอือาชพี 

3. ควบคมุการบรหิารจดัการ          
และก าหนดทศิทางท ัง้ดา้นการสอน

และการจดัสรรบุคลากรของ
สถานศกึษา 

4. ควบคมุและจดัสรรทรพัยากร
การเงนิของสถานศกึษา 

5. จดัท าและบ ารุงรกัษาระบบงาน
ขององคก์ร เชน่ ขอ้มูลนกัศกึษา/

อาจารย ์การจดัซือ้จดัจา้ง 

6. จดัใหม้กีารรกัษาความปลอดภยั
ภายในโรงเรยีน อาท ิ

อาคารเรยีนและทรพัยส์มบตัติา่ง ๆ  

7. พฒันาและรกัษาความสมัพนัธก์บั  
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัสถานศกึษา  

ทกุกลุม่  

8. ใหค้ าแนะน าและชว่ยเหลอื
คณะกรรมการบรหิารสถานศกึษา 
และพฒันาแผนเชงิกลยุทธแ์ละ   

แผนประจ าปี 

9. ปฏบิตัติามนโยบายของ
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน 

กระทรวงศกึษาธกิาร  

10. ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัแิละ
กฎเกณฑต์า่ง ๆ  

11. ปฏบิตัติามค าส ัง่ของ
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา และ
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 

ดดัแปลงจาก: http://www.clarevec.ie/uploads/file/Ennistymon%20Deputy%20Principal%20 

Job%20Description%20and%20Person%20Specification%20%20June%2009.pdf 

หนา้ทีข่องรองผูอ้ านวยการ 
วทิยาลยัอาชวีะ เพือ่การสนบัสนนุการนเิทศ ก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลและรายงานผล 

 


