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 บทท่ี  11 
การประเมินผลการสอนวิทยาศาสตร ์

 
 

การประเมินผลการสอน  
 

การประเมนิผลการสอนเป็นกระบวนการหน่ึงทีผู่นิ้เทศจะตอ้งท า เพือ่ประเมนิผลวา่มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน และมคีวามเหมาะสมหรอืไมม่ากน้อยเพยีงใด 

 
ความหมายของการประเมินผลการสอน 
 

ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์(2548,หน้า 140 – 141) ไดใ้หค้วามหมายของค าศพัทท์ี่
เกีย่วกบัการประเมนิไวห้ลายค า ดงัน้ี 

1. การวดั  (Measurement)  คอื  การใหต้วัเลขกบัลกัษณะทีก่ าหนด 

2.  การประเมนิผล  (Evaluation)  คอื  การตดัสนิคุณค่าของสิง่ทีว่ดัตามเกณฑภ์ายใน

และภายนอก 

3.  การตรวจสอบ  (Testing)  คือ  การวัดลักษณะโดยการสุ่มลักษณะบางอย่าง

ออกมาท าการวดั  เพือ่ประโยชน์ในการบรรยายสรปุ 

4.  การตีความ  (Assessment)   คือ  การตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ว ัดโดยอิงกับ

สิง่แวดลอ้ม 

5.  การตีราคา (Appraisal)  คอื  การตดัสนิคุณค่าของสิง่ที่วดัโดยองิกบัเกณฑ์หรอื

หลกัการ 

การประเมนิผลการสอน (Instructional Evaluation)   ทีใ่ชใ้นการนิเทศมคีวามหมาย
ตรงกบัค าว่า การประเมนิผลตามทีก่ล่าวมาแลว้ นัน้คอืเป็นการตดัสนิคุณค่าของการสอนตาม
เกณฑท์ีก่ าหนดไว ้จงึเป็นกระบวนการทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการสอนของ
ผูส้อน  ว่ามจีุดเด่นจุดดอ้ยอย่างไรบา้ง  ตามขัน้ตอนการด าเนินการสอนหลกัๆทัง้  3  ขัน้ตอน  
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คอื การเตรยีมการสอน กจิกรรมระหว่างสอน  และการประเมนิผลการเรยีนของผูเ้รยีน ผูนิ้เทศ
จะพจิารณาว่ามขี ัน้ตอนใดบ้าง  ที่ควรจะแก้ไขปรบัปรุงให้ดขีึ้น และให้ก าลงัใจในขัน้ตอนที่
เหมาะสมเพือ่ใหค้งพฤตกิรรมทีด่งีาม 

 
ความมุ่งหมายของการประเมินผลการสอน 
 

ความมุ่งหมายของการประเมินผลการสอนในที่น้ีจะพิจารณาด้านวิชาการ  ซึ่งมี
รายละเอยีดดงัน้ี(ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์, 2548,หน้า 141) 

1.  เพือ่น ามาพจิารณาปรบัปรงุในดา้นการสอน  เป็นการประเมนิเพือ่น าผลมาใชใ้นการ
ปรบัปรงุการสอน  เป็นการด าเนินการทีจ่ะใหไ้ดข้อ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) แก่ผูส้อนและผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารการสอน ซึง่แยกเป็น 2 แนวทางคอื 

1.1 การประเมินเพื่อการปรับปรุงการสอนของผู้สอน  เพื่อให้ ได้ข้อมูล

ย้อนกลบั ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรุงการสอนของครูผู้สอน และผู้นิเทศให้มคีวาม

เหมาะสมและประสทิธภิาพมากขึน้  เป็นขอ้มูลที่อาจไดจ้ากการประเมนิผลการสอน  โดยตวั

ผูส้อนเองหรอืผูนิ้เทศ  เพือ่นรว่มงานหรอืผูบ้รหิาร  ซึง่จะท าใหก้ารมองการสอนไดช้ดัเจนขึน้ 

1.2 การประเมนิผลการสอนเพื่อการปรบัปรุงบรกิารด้านการสอน  ในการ

นิเทศการสอนสิง่ที่ต้องอ านวยความสะดวกให้กบัผู้สอน ได้แก่  บรกิารด้านการสอน  เช่น 

หอ้งสมุด  เครื่องมอือุปกรณ์  ในดา้นการสอนการช่าง  เครื่องมอืหอ้งปฏบิตักิาร  โรงประลอง  

โรงฝึกงานเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะท าใหก้ารสอนมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  ผูนิ้เทศหรอืผูบ้รหิารกส็ามารถ

ประเมินการให้บริการการสอนได้  เพื่อจะได้ข้อมูลมาพิจารณาเปรียบเทียบ  เพื่อหาทาง

ปรบัปรงุการบรกิารดา้นการสอนต่างๆใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

 2.  การประเมนิผลเพื่อปรบัปรุงในดา้นการเรยีน  เป็นการประเมนิผล  เพื่อช่วยผูเ้รยีน
ในการปรบัตวัต่อการตดัสนิใจเลอืกวชิาเรยีน  การเรยีนในระดบัอาชวีศกึษา  มวีชิาชพีที่เป็น
วชิาเลอืกใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกอยู่มาก  การประเมนิผลการเรยีนของผูเ้รยีน  เพื่อจะไดใ้หผู้เ้รยีนรู้
ว่า เขาเรยีนอะไร อย่างไร และได้อะไรบ้าง โดยเปรยีบเทียบกบัจุดมุ่งหมายของเขา  เป็น
แนวทางใหผู้เ้รยีนไดป้รบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพการเรยีนของวชิานัน้ๆ 
 3.  การประเมินผลเพื่อการค้นคว้าวิจัย   การประเมินผลในด้านน้ีมุ่งในด้านการ
พฒันาการเรยีนการสอนโดยตรง  เพื่อมุ่งเน้นการหาขอ้มูลน ามาใช้เป็นแนวทางในการวจิยั
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เกี่ยวกับการพฒันากระบวนการเรียนการสอน  เช่น  การปรบัปรุงหลักสูตร  การพฒันา
แบบเรยีน  การหารปูแบบการสอน  และอุปกรณ์การสอน  รวมทัง้การประเมนิจุดมุง่หมายของ
การสอน 
 ในความเป็นจริงการประเมินผลจะมีผลต่อการบริหารด้วย คือจะใช้ประกอบการ
พจิารณาความดคีวามชอบ ใชป้ระกอบการคดัเลอืกบุคลากรในการท างานในลกัษณะทีเ่รยีกว่า
ใช้คนให้เหมาะกบังาน แต่พงึระวงัอย่าท าให้ผู้สอนเสยีก าลงัใจจากการนิเทศ เพราะจะเป็น
ปญัหาต่อการนิเทศในครัง้ต่อไป ควรใจเย็นและให้โอกาสในแก้ไขจะเกิดประโยชน์ในทาง
สรา้งสรรคม์ากกวา่การต าหนิหรอืลงโทษ 
 
องคป์ระกอบทางการสอนท่ีควรประเมิน 
 
 การประเมนิผลการสอน ควรประเมนิทุกส่วนของกจิกรรมการจดัการเรยีนรู ้เพื่อใหม้ี
องค์ประกอบทางการสอนที่ครบถ้วน  ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ทางการสอนทีค่วรประเมนิไวด้งัน้ี (ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์, 2548, หน้า 142 – 143) 
 1.  การเตรยีมการสอน การพจิารณาจากการเตรยีมเน้ือหา วธิสีอน อุปกรณ์การสอน
ก่อนจะเริม่การสอน 
 2.  วตัถุประสงคข์องวชิา พจิารณาจากการตัง้วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
 3.  เอกสารประกอบการสอน  ไดแ้ก่  เน้ือหา  แผน่ปลวิ  ใบงาน ทีใ่ชป้ระกอบการ
สอน  วา่เพยีงพอและเหมาะสมหรอืไม ่
 4.  ความสามารถในการสอน  ได้แก่  เทคนิควธิสีอนที่น ามาใช้การสื่อความหมาย  
การถ่ายทอดความรูใ้หผู้เ้รยีนวา่มคีวามเขา้ใจไดแ้จ่มชดัเพยีงใด 
 5.  การจดักจิกรรมในการสอน  ไดแ้ก่  จดักจิกรรมในการเรยีนการสอน  ว่าเหมาะสม
กบัเนื้อหาและวธิสีอนหรอืไมเ่พยีงใด 
 6.  การใชส้ือ่การสอน  ไดแ้ก่  การรูจ้กัเลอืกใชน้วตักรรมใหเ้หมาะสม 
 7.  ความรบัผดิชอบในการสอน  ไดแ้ก่ การเขา้สอนอยา่งสม ่าเสมอ  การมอบหมาย
งานใหผู้เ้รยีน  การตรวจงานและการแกไ้ขงานของผูเ้รยีน และความตัง้ใจสอน 
 8.  เน้ือหาวชิา  ไดแ้ก่ ความเหมาะสม ถูกตอ้งของเน้ือหาวชิาทัง้ทฤษฎแีละปฏบิตั ิ
 9.  ความสมัพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีน  ไดแ้ก่  การสรา้งความรกัใคร่และความ
ศรทัธาใหก้บัผูเ้รยีนในตวัคร ู ความเอาใจใสต่ดิตามผลการเรยีน เป็นตน้ 
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 10.  บุคลกิภาพของผูส้อน  การพดูจา  การวางตน  ความประพฤตปิฏบิตัติ่อผูเ้รยีน  
การแต่งกาย เป็นตน้ 
 11.  วิธีประเมินผลการเรียน  วิธีการที่น ามาใช้ในการประเมินผลการเรียน การ
ประเมนิผลการเรยีนถูกตอ้งและสม ่าเสมอ  เป็นตน้ 
 
หลกัการประเมินผลการสอน  
 

การประเมนิผลเป็นเรือ่งละเอยีดออ่น จงึควรท าอยา่งมหีลกัเกณฑใ์หเ้กดิความยตุธิรรม
แก่ผูไ้ดร้บัการนิเทศ หลกัการทีใ่ชป้ระเมนิผลการสอน ควรพจิารณาดงัน้ี (ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์, 
2548, หน้า 142 – 143) 

1.  การประเมนิผลการสอนต้องอาศยัขอ้มูลทีน่่าเชื่อถอื  โดยการตัง้จุดมุ่งหมายที่
ชดัเจน  การใช้เครื่องมอืและการรวบรวมขอ้มูลที่เหมาะสม  รวมทัง้การวเิคราะห์ขอ้มูลที่ได ้ 
เป็นทีย่อมรบัของฝา่ยนิเทศ คร ูและนกัเรยีน 

2.  การประเมนิผลเป็นขัน้ตอนหน่ึงของการเรยีน  ภายหลงัจากการด าเนินการสอน
แลว้  ไมใ่ชส่ิง่ทีจ่ะใชเ้ป็นการสรา้งความรบกวนใหก้บัผูใ้ด 

3.  การประเมนิผลตอ้งอาศยัขอ้มลูจากหลายฝา่ย  ทัง้จากผูบ้รหิาร  ฝา่ยศกึษานิเทศก ์
ฝา่ยคร ู และนกัเรยีน 

4.  การประเมนิผลสามารถท าไดใ้น 2 ระยะ คอื การประเมนิระหว่างสอน (Formative 
Evaluation)  เพือ่จะไดพ้จิารณาถงึวธิสีอนทีใ่ชเ้ครือ่งมอืต่างๆ เป็นการปรบัปรุงการสอนของคร ู 
ส่วนการประเมนิผลสรุป (Summative Evaluation)  เป็นการประเมนิผล  เพื่อการตดัสนิใจ  
การตดัสนิใจเป็นการพจิารณาเลอืกเป้าหมายอย่างใดอย่างหน่ึง  ในดา้นการศกึษา  เน้นการ
เลอืกคุณคา่และจรยิธรรม  ไดแ้ก่ 
                   -  การตดัสนิใจเกีย่วกบันโยบาย 
                   -  การตดัสนิใจเกีย่วกบัการบรหิาร 
                   -  การตดัสนิใจเกีย่วกบัรายวชิาใดวชิาหน่ึง 
                   -  การตดัสนิใจเกีย่วกบัการทดลองสอน 
 5.  การประเมนิผลการสอนเป็นระบบม ี3 สว่นคอื 
                   1.  การประเมนิผลตวัป้อน (Input)  ไดแ้ก่  การประเมนิทีมุ่่งตวัผูเ้รยีนก่อนการ
สอน  รวมทัง้คุณสมบตัคิวามสามารถของครผููส้อน 
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                   2.  การประเมนิกระบวนการ (Process)  เป็นการประเมนิขณะด าเนินการสอน  
เพือ่ปรบัปรงุพฤตกิรรมของครผููส้อน 
                   3.  การประเมนิผลผลติ (Product)  เป็นการประเมนิผลการเรยีนการสอนของ
ผูเ้รยีน  วา่มคีวามรูค้วามสามารถ  มผีลสมัฤทธิต์ามจุดมุง่หมายทีต่ ัง้ไวห้รอืไมเ่พยีงใด 
 6.  การประเมนิผลการสอน  สามารถท าไดท้ัง้ระดบัโรงเรยีนและระดบัผูส้อนเองคอื  ใน
ระดบัโรงเรยีนนัน้เป็นนโยบายจากผูบ้รหิารหรอืฝ่ายนิเทศทีก่ระท าอย่างเป็นทางการ  ในการ
ประเมนิผูส้อนทุกคน  อาจจดัตัง้เป็นคณะกรรมการหรอืงานของฝา่ยวชิาการ  ฝา่ยนิเทศ  หรอื
ผูส้อนจะประเมนิตนเองเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิ  ในการปรบัปรงุประสทิธภิาพการสอน 
 7.  การประเมนิผลการสอนจากภาระงานของผูส้อน (Workload)  ควรจะไดค้ านึงถึง
ปริมาณและคุณภาพ คือ จ านวนชัว่โมง  จ านวนชิ้นงาน  วิชาที่รบัผิดชอบ  ว่ามีมากน้อย
เพยีงใดกบัคุณภาพของงาน  เช่น  ความพงึพอใจการสอนของผูเ้รยีน  ความรูท้ีผู่เ้รยีนไดร้บั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เป็นตน้ 
 การประเมนิผลการสอนควรท าอยา่งรอบคอบระมดัระวงั เพราะผลกระทบจากการสอน
จะเกดิขึน้เสมอไม่ว่าจะเป็นผลทางบวกหรอืทางลบ ผูนิ้เทศจงึตอ้งมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีมคีวาม
ยดืหยุ่นตามสมควรแก่โอกาสและเวลา เพื่อใหผู้ร้บัการนิเทศมโีอกาสแกไ้ขปรบัปรุงใหด้ขีึน้ใน
โอกาสต่อไป 
 
แหล่งข้อมลู 
 
 ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการประเมนิผลการสอนสามารถไดม้าจากแหล่งต่างๆหลายแหล่ง ซึง่มี
ขอ้ดแีละขอ้จ ากดัแตกต่างกนั ดงัน้ี (ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์, 2548, หน้า 145 – 149) 

1. ผูเ้รียนเป็นผูป้ระเมิน 
 การใหผู้เ้รยีนเป็นผูป้ระเมนิผลการสอน เพราะผูเ้รยีนเป็นผูร้บัรูก้จิกรรมการเรยีน
การสอนโดยตรงจงึสามารถตดัสนิได้ว่าการสอนนัน้ดหีรอืไม่ด ีการให้ผูเ้รยีนเป็นผูป้ระเมนิมี
ขอ้ดแีละขอ้จ ากดัดงัน้ี 

ขอ้ด ี
      1)  เกบ็ขอ้มลูงา่ย 
       2)  ผูเ้รยีนเป็นผูไ้ดร้บัประสบการณ์ตรง  เกีย่วกบัพฤตกิรรมการสอนในสภาพปกติ
อยา่งใกลช้ดิทีส่ดุอยูต่ลอดเวลา 
 



 

108 SE 743 

ขอ้จ ากดั 
          ตัวแปรที่อาจมีอิทธิพลต่อการประเมินคือ  ประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีสอนระดับ
ความสามารถของผูเ้รยีนขนาดของชัน้เรยีน  เพศ วยั  และเวลาทีใ่ชส้อน  ลกัษณะวชิาทีส่อน  
วชิาเลอืก  วชิาบงัคบั  วชิาเอก  วชิาโท  ชัน้ปีของวชิาทีเ่รยีน  ต าแหน่งของผูส้อน  คุณวุฒขิอง
ผูส้อน  เกรดทีผู่เ้รยีนไดร้บัหรอืคาดวา่จะไดร้บัจากวชิานัน้ 
 

2. ผูส้อนประเมินตนเอง 
          เน่ืองจากผูส้อนเป็นผูเ้ตรยีมการสอน จดักจิกรรมการสอนและประเมนิผลการสอนดว้ย
ตนเอง ท าใหรู้ร้ายละเอยีดทีช่ดัเจนจงึสามารถประเมนิการสอนได ้ การใหผู้ส้อนประเมนิตนเอง 
มขีอ้ดแีละขอ้จ ากดัดงัน้ี 

ขอ้ด ี
          1)  การไดม้โีอกาสประเมนิตนเอง  ท าใหผู้ส้อนเกดิทศันคตทิี่ดตี่อการสอน  และเป็น
การสอนกระตุน้ใหม้กีารปรบัปรงุการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
          2)  ข้อมูลบางอย่างไม่มใีครทราบได้  นอกจากผู้สอนเอง เช่น ความจรงิใจ  ความ
เมตตากรุณา ความยตุธิรรม 

ขอ้จ ากดั 
          1)  ผูส้อนอาจจะประเมนิเขา้ขา้งตนเอง  จงึท าใหผ้ลทีไ่ดจ้ากการประเมนิสงูกว่าความ
เป็นจรงิ 
          2)  ผูส้อนอาจมองขา้มปญัหาทีส่ าคญับางอยา่ง 
 

3. เพ่ือนร่วมงานเป็นผูป้ระเมิน 
          ผูร้่วมงานเป็นผูท้ีม่คีวามรูใ้กลเ้คยีงกบัผูส้อนจงึสามารถวเิคราะหไ์ดว้่าการสอนมคีวาม
สมบรูณ์แบบหรอืไมเ่พยีงใด การใหเ้พือ่นรว่มงานประเมนิ  มขีอ้ดแีละขอ้จ ากดัดงัน้ี 

ขอ้ด ี
          1)  ขอ้มลูทีไ่ด ้ สามารถน ามาใชเ้ปรยีบเทยีบผลการประเมนิทีไ่ดจ้ากผูเ้รยีน  เพื่อเป็น
การตรวจสอบความเชื่อถอืไดข้องขอ้มลู 
          2)  เพื่อนร่วมงานย่อมสามารถประเมินได้ผลดี  เน่ืองจากมีความรู้ในเน้ือหาวิชา  
รวมทัง้ประสบการณ์ในวชิาชพีเดยีวกบัผูส้อน 

ขอ้จ ากดั 
          1)  เพือ่นรว่มงานไมม่โีอกาสเหน็พฤตกิรรมการสอนตลอดทัง้เทอม 
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          2)  ผูส้อนอาจไมต่อ้งการใหเ้พือ่นรว่มงานไปสงัเกตการสอน 
 

4. ผูบ้ริหารเป็นผูป้ระเมิน   
          แม้ผู้บริหารจะไม่จะได้มีส่วนร่วมในการสอน แต่ผู้บริหารเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
วางโครงการ หลักสูตรเกี่ยวกับการศึกษา จึงสามารถพิจารณาได้ว่ากิจกรรมที่ผู้สอนจัด
สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรทีส่ถานศกึษาก าหนดไวม้ากน้อยเพยีงใด  ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากผูบ้รหิาร มขีอ้ดี
และขอ้จ ากดัดงัน้ี 

ขอ้ด ี
การทีผู่บ้รหิารไปสงัเกตการสอนโดยตรง  อาจช่วยใหส้ามารถตคีวามหมายขอ้มลูทีไ่ด้

จากแหล่งอื่นๆ ไดถู้กตอ้งและกระจา่งชดัขึน้ 
ขอ้จ ากดั 

          1)  ผูบ้รหิารอาจใชค้วามชอบ  และความสมัพนัธส์ว่นตวัประกอบการประเมนิ  ซึง่อาจ
มผีลท าใหผ้ลทีไ่ดจ้ากการประเมนิไมถู่กตอ้งตามความเป็นจรงิ 
          2)   ผูบ้รหิารอาจมเีวลาไมเ่พยีงพอ  และขาดทกัษะในการสงัเกตพฤตกิรรมการสอน 
 

5.  ศึกษานิเทศเป็นผูป้ระเมิน 
 ศกึษานิเทศเป็นผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการศกึษาหลายดา้นเชน่ หลกัสตูร สื่อการ
สอน งานวจิยัเกีย่วกบัการสอน จงึสามารถวเิคราะหไ์ดต้รงประเดน็ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากศกึษานิเทศ  
มขีอ้ดแีละขอ้จ ากดัดงัน้ี 

ขอ้ด ี
ศกึษานิเทศเป็นผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการนิเทศการสอนโดยตรงสามารถศึกษาได้ชดัเจน  

และเสนอแนะวธิกีารปรบัปรงุการสอนได ้
ขอ้จ ากดั 
ศกึษานิเทศตอ้งนิเทศหลายแหง่  ท าใหก้ารสงัเกตพฤตกิรรมการสอนไมท่ัว่ถงึ 
 
6.  ประเมินจากผลการเรียนของผูเ้รียน 

 วธิีน้ีเป็นการประเมนิผลโดยสรุปจากการท าการสอนทัง้ภาคเรยีน แล้วพจิารณาว่า
ผูส้อนท าการสอนไดด้หีรอืไม่ การใชผ้ลการเรยีนเป็นเกณฑใ์นการประเมนิผลการสอน  มขีอ้ดี
และขอ้จ ากดัดงัน้ี 
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ขอ้ด ี
ผลการเรียนของผู้เรียน  จะสะท้อนให้เห็นคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาว่า  

เป็นไปตามจุดมุง่หมายของการสอนทีต่ัง้ไวห้รอืไม่ 
ขอ้จ ากดั 

1) ผู้สอนอาจมุ่งสอนแต่เพียงให้ผู้เรียนสอบได้  และอาจมีการแนะน าการท า
ขอ้สอบไดม้ากทีส่ดุ 

2) ผู้สอนอาจตัง้วตัถุประสงค์การเรยีนรู้ข ัน้ต ่า ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวไ้ดโ้ดยงา่ย 

3) มีตัวแปรอื่ น  ที่อาจมีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ เ รียน
นอกเหนือจากความสามารถในการสอน เชน่  ระดบัสตปิญัญาสภาพของครอบครวั 

4) ผลการเรยีนจะเชื่อถอืไดเ้พยีงใด  ขึน้อยูก่บัคุณภาพของแบบทดสอบทีใ่ช ้
 

การประเมินผลการสอนวิทยาศาสตร ์
 
 การประเมนิผลการสอนวทิยาศาสตร์ใช้เกณฑ์เดยีวกบัการประเมนิผลทัว่ไปที่กล่าว
มาแล้ว แต่จะมรีายละเอยีดเพิม่เตมิในลกัษณะของชิ้นงาน และกระบวนการในการหาความรู้  
ทัง้นี้เพราะการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรจ์ะตอ้งมกีารท ากจิกรรมทีเ่ป็นกระบวนการหาความรู้
เช่น การท าการทดลอง การส ารวจ ฯลฯ นอกจากน้ียงัต้องมกีารสรา้งสรรคช์ิ้นงานในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น โครงงาน เป็นต้น กิจกรรมเหล่าน้ีจะต้องมกีารประเมนิเช่นกนั ซึ่งการประเมิน
กจิกรรมเหล่าน้ีควรจะประเมนิผลตามสภาพความเป็นจรงิ ผูนิ้เทศจงึควรมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในการแนะน าการประเมนิผลงานของผูเ้รยีนใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัประเมนิงานแต่ละประเภท
ดว้ย การประเมนิผลการสอนวชิาวทิยาศาสตร ์จงึจะเกดิความสมบูรณ์แบบ 
 เครื่องมอืประกอบการประเมนิผลงานของผูเ้รยีน สามารถใชไ้ดห้ลายแบบ เช่น แบบ
สงัเกต แบบสมัภาษณ์ โดยผูส้อนสามารถสรา้งแบบประเมนิขึน้ใชเ้อง เพื่อความเหมาะสมกบั
สิง่ที่ประเมนิ ซึ่งผูนิ้เทศอาจจะต้องท าหน้าที่เป็นผูแ้นะน าการสรา้งแบบประเมนิประเภทน้ีจงึ
ควรศกึษาหาความรูใ้หม้คีวามช านาญเพื่อช่วยเหลอืผูร้บัการนิเทศใหท้ าหน้าทีท่างการสอนได้
อยา่งสมบูรณ์ และมปีระสทิธภิาพ 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล 
 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิผลมหีลายรปูแบบ  ขึน้อยูก่บัความมุง่หมายของการ
ประเมนิ  ซึง่สรุปไดด้งัน้ี 

1. การสมัภาษณ์ 
2. การใชเ้ครือ่งมอืโสตทศันูปกรณ์ 
3. การสงัเกต  
4. การประเมนิผลจากแบบประเมนิต่าง ๆ เชน่ 

- แบบสอบถาม  
- แบบตรวจสอบรายการ  
- มาตราสว่นประมาณคา่  
- การจดัล าดบั  
- แบบทดสอบ  เป็นตน้ 

การเลอืกเครื่องมอืประเมนิผลควรเลอืกใหเ้หมาะสม เพื่อจะไดต้ดัสนิผลงานได้อย่าง
ถูกตอ้งยุตธิรรม 

 
สรปุ 
 
 การประเมินการสอนจะต้องพิจารณาจุดมุ่งหมาย องค์ประกอบการสอน และ
หลกัเกณฑก์ารประเมนิ เพือ่ใหเ้กดิความรอบคอบในการตดัสนิวา่ผูร้บัการนิเทศมคีวามสามารถ
ในการสอนมากน้อยเพยีงใด 

การประเมินผลการนิเทศการสอนควรกระท าอย่างเป็นกลางและยุติธรรม โดยมี
หลกัเกณฑก์ารประเมนิที่ถูกต้องชดัเจน และกระท าอย่างระมดัระวงัทัง้ค าพูดและการกระท า
เพือ่ไมใ่หเ้กดิผลกระทบต่อการนิเทศครัง้ต่อไป  
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิผลจดัเป็นอกีปจัจยัหน่ึงทีผู่นิ้เทศควรใหค้วามส าคญั เพื่อ
ท าใหก้ารประเมนิมคีุณคา่และมคีวามหมายอยา่งชดัเจน 
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แบบฝึกหดั 
 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. จงเปรยีบเทยีบข้อดแีละขอ้จ ากดัที่เกิดจากการประเมนิผลของบุคลากรภายในและ

ภายนอกสถานศกึษา 

2. จงวเิคราะหป์ญัหาทีเ่กดิจากการประเมนิผลการสอน 

3. การประเมนิผลระหวา่งสอนและการประเมนิผลสรปุมขีอ้ดแีละขอ้จ ากดัอยา่งไร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


