
 

 
จุดประสงคการเรียนรู 
 หลังจากที่นักศึกษาอานบทนี้แลว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายสวนประกอบของรูปแบบการประเมินการสอนไดครบทุกองคประกอบ 
2. พัฒนาเคร่ืองมือสําหรับครูใชประเมินตนเอง 
3. วิเคราะหการสอนของตนเอง 
4. อธิบายวิธีสอนรูปแบบตาง ๆ 
5. พัฒนาเคร่ืองมือสําหรับนักศึกษาใชประเมินผูสอน 

 

สวนประกอบของการประเมินผลการสอน 
 การประเมินผลการสอนประกอบดวย 3 สวน คือ 
 1. การประเมินผลรวม (Summative evaluation) 
 2. การประเมินผลยอย (Farmative evaluation) 
 3. การประเมินตนเอง (Self evaluation) 
 
 1. การประเมินผลรวม (Summative evaluation) หมายถึง การประเมินผลที่
ผูบริหารเปนผูประเมินครูแตละคนนอกเหนือจากการประเมินการสอน การประเมินผลรวมมี
วัตถุประสงคเพ่ือตัดสินใจในการวาจางตอไป หรือการใหรางวัลเลื่อนขั้นเงินเดือน ½ ขั้น  1 ขั้น 
หรือ 2 ขั้น หรือเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
 2. การประเมินผลยอย (Farmative evaluation) หมายถึง การประเมินการสอนของ
ครู ผูบริหารและผูนิเทศกเยี่ยมชั้นเรียนประจําเดือน/ภาคการศึกษา เพ่ือสังเกตการสอน การ
ประเมินผลยอยขอน้ีเองที่ผูนิเทศกสังเกตเห็นวาครูคนใดควรไดรับความชวยเหลือ แนะนําเพ่ือ
ปรับปรุงการสอน 
 3. การประเมินตนเอง (Self evaluation)  หมายถึง วิธีที่ครูประเมินการสอนของ
ตนเอง ซึ่งผูนิเทศกควรชวยใหครูทุกคนรูจักประเมินตัวเอง ผูนิเทศกตองใชเทคนิคตาง ๆ เพ่ือ
คนหาความสามารถความรูภายในตัวครู การประเมินการสอนของครูสะทอนใหเห็นไดจาก

บทที่ 13 
ชวยครูประเมินการสอนของตนเอง 
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ความสามารถของครูที่ตองประเมิน (Competencies to be evaluation)  
 โรงเรียนตองการครูที่มีความรูความสามารถ ความชํานาญในดานใดบางที่จะทําให
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจะใชเกณฑ (Criteria) อะไร มาตรฐานใดสําหรับประเมินครู 
พฤติกรรมของครูเร่ืองใดที่โรงเรียนเห็นวามีความสําคัญ พฤติกรรมเหลาน้ันมักจะปรากฏอยูใน
แบบประเมินครู ดังรายการตอไปน้ี.- 
  ทักษะการสอน 
  บุคลิกภาพของครู 
  การใชวิชาชีพครู 
 แบบประเมินครูจึงใชวัดในเรื่องดังกลาว แลวแบงเปนหัวขอดาน 1. ทักษะการสอน 
และ 2. ความรับผิดชอบวิชาชีพครู โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูประเมินดานทักษะการสอน 
(Instructional Skills) สวนมากจะอยูในขอบเขตดานความรู และการใชความรู ความคิด สวน
ดานการใชวิชาชีพครู บุคลิกภาพของครูนั้น อยูในขอบเขตดานจิตใจ ลักษณะนิสัยโดย
ตั้งสมมติฐานและความคาดหวังวาการประเมินพฤติกรรมของครูทั้ง 2 ดานน้ีจะเปนคําตอบที่มี
คุณคาแกผูนิเทศก ซึ่งผูนิเทศกจะไดนําเสนอพฤติกรรมที่ควรแกไขแกครู เพ่ือครูจักไดปรับปรุง
ตนเองตอไป 
  
ดานที่ 1 ทักษะการสอน: กิจกรรมการสอนของครู (teaching performance) 
 

  ควร
ปรับปรุง 

มี ไมมี 

ก. การสอน (สังเกตในชั้นเรียน)    
 1. การจูงใจผูเรียน    
 1.1  เราความสนใจผานกิจกรรมการเรียนรู ------- ------- ------- 
 1.2  กระตุนใหผูเรียนอภิปราย แสดงความรูสึก ตั้งคําถาม ------- ------- ------- 
 1.3  ใชสื่อการสอน ------- ------- ------- 
 1.4  แสดงความกระตือรือรนในการสอน ------- ------- ------- 
 1.5  ยกตัวอยางความรูที่สอดคลองกับวิชาที่สอนไดอยางดี ------- ------ ------- 
 2. การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ    
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มี ไมมี 

ควร
ปรับปรุง 

 2.1  อธิบายอยางชัดเจน ------- ------- ------- 
 2.2  เขียนถูกตองชัดเจน ------- ------- ------- 
 2.3  พูดชัดถูกตอง ------- ------- ------- 
 2.4  ใชคําเหมาะกับผูเรียน ------- ------- ------- 
 3. สนองความตองการและความแตกตางระหวางบุคคล    
 3.1  ปรับแผนเพื่อสนองตอบความตองการรายบุคคล ------- ------- ------- 
 3.2  รูจัก และโตตอบกับผูเรียนรายบุคคล ------- ------- ------- 
 3.3  สอนใหผูเรียนเขาใจ ------- ------- ------- 
 3.4  ถามคําถามใหผูเรียนคิดไดหลายระดับ ------- ------- ------- 
 3.5  ใชวิธีสอนหลากหลาย ------- ------ ------- 
 4. วัดความกาวหนาของผูเรียน    
 4.1  เสริมแรงการเรียนรูของผูเรียนโดยวิธีหลากหลาย ------- ------- ------- 
 4.2  ใหความรูผูเรียนเทาเทียมกันไมวาเกงหรือออน ------- ------- ------- 
 4.3  ประเมินผลงานของผูเรียนในทางบวกและถือเปน ------- ------- ------- 
       สวนหนึ่งของการสอน    
 4.4  บันทึกความกาวหนาของผูเรียนเปนขอมูลตาม ------- ------- ------- 
       เปาหมาย    
 5. จัดส่ิงแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู    
 5.1  บอกเหตุผลผูเรียนใหรักษามาตรฐานความเปน ------- ------- ------- 
       หองเรียน    
 5.2  แสดงใหผูเรียนเห็นวาผูสอนมีความยุติธรรม ------- ------- ------- 
 5.3 เนนความสําคัญในการเคารพตัวเองและนับถือบุคคลอ่ืน ------- ------- ------- 
 5.4  ติดตอขอความรวมมือและการสนับสนุนจากผูปกครอง ------- ------- ------- 
       หากผูเรียนมีปญหา    
 5.5  วินิจฉัยและสงเสริมวิธีที่จะกอใหเกิดระเบียบวินัย ------- ------ ------- 
       ในชั้นเรียน ------- ------ ------- 
ข. การวางแผน (สังเกตจากผลงานและการสัมภาษณ)    
 1. การวางแผนและจัดระเบียบเพื่อสงเสริมการเรียนรู    
 1.1  ตั้งจุดประสงคใหครอบคลุมจุดมุงหมายกระบวนวิชา ------- ------- ------- 
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มี ไมมี 

ควร
ปรับปรุง 

       และปรัชญาของสถานศึกษา    
 1.2  วัดผลสัมฤทธิผลการเรียนและระดับความสามารถของ ------- ------- ------- 
       ผูเรียน    
 1.3  พัฒนาแผนการสอน ------- ------- ------- 
 1.4  เตรียมกิจกรรมผูเรียนใหเหมาะกับความตองการของ ------- ------- ------- 
       แตละคน    
 1.5  เตรียมงานใหผูเรียนทําอยางชัดเจน ตรงประเด็น ------- ------ ------- 
       และมีเปาหมาย    
 1.6  กระตุนพัฒนาการในศักยภาพและความสนใจของ ------- ------ ------- 
       ผูเรียน    
     
ดานที่ 2 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ (Professional Responsibilities) 
  ควร

ปรับปรุง 
มี ไมมี 

ก. รักษาระดับความเปนมืออาชีพชั้นสูงไวอยางเปนขั้นตอน    
 1. แนะนําวิธีคิดเพ่ือปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ------- ------- ------- 
 2. แสดงความปรารถนาที่จะทดลองวิธีใหม ๆ และวัสดุใหม ๆ ------- ------- ------- 
 3. แสวงหาและใชผูเชี่ยวชาญใหการสนับสนุนสวนบุคคล ------- ------- ------- 
    และเปนแหลงวิทยากร    
 4. ยอมรับคําวิจารณที่สรางสรรค ------- ------- ------- 
 5. ศึกษาหนทางที่เปนไปไดและหาประสบการณเพ่ือปรับปรุง ------- ------- ------- 
    ขีดความสามารถ    
 6. รวมกิจกรรมทางวิชาชีพ ------- ------- ------- 
 7. สงเสริมการสรางแผนชุมชนและพยายามตั้งคณะกรรมการ ------- ------- ------- 
 8. รักษาสัมพันธภาพทางวิชาชีพกับผูเรียน ------- ------- ------- 
 9. อภิปรายกับผูเรียนดวยอากัปกิริยาของผูประกอบวิชาชีพครู ------- ------- ------- 

ใหทุกคนในกลุมปฏิบัติการในแนวเดียวกัน (Contributes to the Total Team Effort) ข. 
 1. ตระหนักและแสดงความรับผิดชอบตอหองเรียนเปนพิเศษ ------- ------- ------- 
 2. ใหความสนับสนุนสมาชิกที่รับผิดชอบตอหองเรียนเปน ------- ------- ------- 
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มี ไมมี 

ควร
ปรับปรุง 

     พิเศษ    
 3. เห็นดวยที่จะรักษากฎระเบียบสวนมากของโรงเรียน ------- ------- ------- 
 4. แสดงความรับผิดชอบเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ------- ------- ------- 
ค. รวบรวมวิธีปฏิบัติหนาที่ดานที่ดี (Embodied Positive Role Model) 
 1. รักษาความสัมพันธที่ดีกับผูปกครองและผูอุปถัมภโรงเรียน ------- ------- ------- 
 2. ทําหนาที่รักษาภาพพจนที่ดีของโรงเรียนตอชุมชน ------- ------- ------- 
 3. แสดงความเปนมืออาชีพ ------- ------- ------- 
 4. รักษาศักด์ิศรี ------- ------- ------- 
 5. รับผิดชอบกําหนดการตาง ๆ ที่ระบุไว ------- ------- ------- 
 6. มีอารมณขัน ------- ------- ------- 
 7. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และอารมณสมบูรณม่ันคง ------- ------- ------- 
     ไมมีอุปสรรคในการประกอบอาชีพ    
 8. แตงกายเหมาะสมกับกาลเทศะ ------- ------- ------- 
 
ขอเสนอแนะ 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
    ลงนาม    ผูนิเทศก, ผูบริหาร หรือ เพ่ือนครู 
    ลงนาม    ครูผูสอน 
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การประเมินทักษะในการสอน 
 ผูนิเทศกถามตนเองวาจะชวยครูในการวิเคราะหการสอนของตนเองไดอยางไร? หลาย
รูปแบบหลายวิธีการที่ชวยได แตจะมีวิธีเดียวหรือมากกวาน้ันที่นําไปสูทางตัน อาทิเชน 
 1. ผูนิเทศกอาจเดินเขาไปในหองเรียน โดยไมแจงใหครูทราบลวงหนา และครูคิดไม
ถึง ผูนิเทศน่ังหลังหองเรียน สังเกตการสอนของครู บันทึกการสังเกตขณะที่ครูสอน สรุปการ
สังเกต และยื่นบันทึกแกครู 
 2. ผูนิเทศกเขาไปสังเกตการสอนครูเปนครั้งคราว โดยใชเครื่องมือการนิเทศ แลวสง
แบบนิเทศเหลาน้ันแกผูบริหาร 
 3. ผูนิเทศกแวะทักทายครูเปนการสวนตัวหลายครั้งเพื่อสรางความคุนเคย และเรียนรู
ความตองการของครูในดานตาง ๆ กอนที่จะลงมือนิเทศตามแผนการที่กําหนดไว 
 4. ผูนิเทศกจัดโครงการอบรมครูเพ่ือแนะนําวิธีประเมินการสอนของตนเองกอนที่
โรงเรียนจะกําหนดการประเมินอยางเปนทางการตอไป 
 5. ผูนิเทศกอาจจะไดรับเชิญจากครูใหไปสังเกตการสอน เพราะครูเกิดความเชื่อถือ 
ศรัทธา และไววางใจผูนิเทศก มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนที่ครูสอน 
 ผูนิเทศกควรใหครูเกิดความม่ันใจในตนเองเสียกอน จะเห็นวา 2 วิธีที่กลาวถึงเปด
โอกาสใหผูนิเทศกและครูไดสนทนากันเรื่องการประเมินการสอน ดังนั้น รูปแบบทั้งหาที่กลาว
ขางตน วิธีที่ 3 – 5 เทาน้ันที่พอจะนําไปใชได วิธีที่ 1 – 2 ใชไมได เพราะทําใหครูตกอยูในภาวะ
กดดัน ขาดความไววางใจซึ่งกันและกัน มีบรรยากาศไมดี ไมเปนมิตร 
 การตรวจสอบความสามารถตนเองของครู ผูนิเทศกอาจจะใชวิธีซึ่งประกอบดวย 3 
ขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 1. ตรวจสอบการสอนของครูเรื่องทั่ว ๆ ไป อาทิเชน วิเคราะหบริบททางทฤษฎีการ
สอนโดยการศึกษาจากเอกสารและสื่อการสอน 
 2. ตรวจสอบการสอนของเพื่อนครูภายในโรงเรียน และนอกโรงเรียน โดยใชสื่อเชน 
วีดิโอ หรือแลกเปลี่ยนกันเยี่ยมชั้นเรียน 
 3. ตรวจสอบการสอนของตนเองผานสื่อหรือแบบนิเทศ 
 
 ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2  เปนการวิเคราะหภายนอก ครูมองการสอนในเรื่องทั่วไป
และมองที่การดําเนินการสอนของเพื่อนครู ในขณะที่ครูวิเคราะหการสอนของบุคคลอ่ืน เขาก็จะ
เริ่มเปรียบเทียบการสอนของตนเองไปดวย ซึ่งถือวาเปนการเร่ิมพัฒนาตนเองจากสิ่งที่
สังเกตเห็น 
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 ขั้นตอนที่ 3  การวิเคราะหตนเอง เม่ือไรที่ครูตั้งใจจริงจังที่จะตรวจดูพฤติกรรมของ
ตนเอง เม่ือน้ันครูแตละคนก็จะมาถึงจุดที่ครูรูจักประเมินการสอนของตนเอง (Self Apprisal) 
เปาหมายของการกําหนดขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอน ดวยการวิเคราะหภายนอกตัวครูสูการวิเคราะห
ภายในตนเองของครู นั่นคือการใหโอกาสผูนิเทศกชวยครูใหคิดในดานดีตอการประเมินผล 
แนะนําทักษะในการประเมินตนเอง สงเสริมใหครูพัฒนาความเชื่อม่ันในความรูความสามารถ
ของตนเองไปพรอม ๆ กัน 
 ปจจุบันนี้มีการศึกษาพฤติกรรมของครูเพ่ิมมากขึ้น มีโครงการฝกอบรมครู ซึ่งเปด
โอกาสใหครูทั้งหลายหันกลับมามองการสอนของตนเองอยางจริงจัง 
 

รูปแบบการสอน (Models of Teaching) 
 ไมมีวิธีการสอนใดดีที่สุด ครูควรคัดสรรวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง เพ่ือนําไปใชอยางมี
ประสิทธิภาพ Oliva และ Pawlas (2004, p 453 – 454) นําเสนอรูปแบบการสอนของครู ดังนี้ 
 1. แบบบรรยาย โดยครูสงตอขอมูลขาวสารจากครูถึงผูเรียนผานการพูด การบรรยาย 
การใชสื่อ 
 2. แบบผูเชี่ยวชาญ ครูเปนแหลงวิทยาการ ครูใหขอมูลใหเน้ือหาสาระเทาที่ผูเรียน
ตองการความชวยเหลือ 
 3. แบบผูอํานวยความสะดวก ครูจะคอยใหความชวยเหลือในทุกเร่ือง เชน เปนแหลง
วิทยาการ คอยแนะนําการเรียนแกผูเรียนอยางตอเน่ือง ชี้แนะแหลงความรู แนะนําหนังสือ 
 4. แบบที่ปรึกษา ครูมองเห็นวา การพัฒนาผูเรียนสําคัญกวาเน้ือหาวิชา ครูจึงควรทํา
หนาที่ใหคําปรึกษาผูเรียน กระตุน สงเสริม คอยใหกําลังใจผูเรียน และท่ีสําคัญมากไปกวาน้ันคือ 
ครูฟงปญหาของผูเรียนดวยความเอาใจใสและเขาใจผูเรียนเปนอยางยิ่ง 
 5. แบบเปนผูนํากลุม ครูทําหนาที่หัวหนา ประธานของกลุม ผูคอยทําหนาที่บริหาร
จัดการงานในกลุมใหดีขึ้น แนะนํากิจกรรมใหสมาชิกทุกคนในกลุมมีสวนรวม 
 6. แบบเปนผูสอน (as tutor) ครูแบบน้ีคอยสอนผูเรียนรายบุคคล มีเทคนิคหลายแบบ 
ซึ่งเตรียมผูเรียนใหศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง 
 7. แบบผูจัดการการใชสื่อ มีสื่อหลายชนิดที่ทําหนาที่นําเสนอการสอน ครูเปนผูเลือก
สื่อตามความจําเปนและสอดคลองกับจุดมุงหมายการสอน ตลอดจนกิจกรรมการเรียนรูของ
ผูเรียน ผูสอนจะจัดการนําเสนอสื่อ ติดตามผลดวยการอภิปรายและการประเมิน 
 8. แบบผูควบคุมหองทดลอง ในการสอนบางวิชาจําเปนตองมีหองทดลอง เพ่ือให
นักศึกษาเกิดการเรียนรูผานการทดลอง การทํากิจกรรม การวิจัย การสรางสรรค ซึ่ง
กระบวนการเหลาน้ีผูเรียนจําเปนตองมีครูเปนผูใหคําแนะนําและควบคุมดูแลอยางใกลชิด 
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 9. แบบ programmer  การนําคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในการเรียนการสอนเพ่ิม
มากข้ึน ครูจึงตองเขียนโปรแกรมเฉพาะสําหรับผูเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุมขึ้นมา เพ่ือให
ความสะดวกในการสอน 
 10. แบบจัดส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู (manipulator of the learning environment) 
แบบน้ีจัดอยูในพวกพฤติกรรมนิยม (behavioristic) ครูทําหนาที่เสนอความรู ขอมูล ผาน
สิ่งแวดลอม แบบนี้ครูกระตุนผูเรียนดวยการเสริมแรงกลุมการเรียนรูเฉพาะเรื่อง 
 

การประเมินผลของนักศึกษาหรือผูเรียน (Student Evaluation) 
 นับตั้งแตหนวยงานทางการศึกษา โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ วิธีการที่เกิดขึ้นใหมนี้ทําใหนักศึกษามีโอกาส
ที่จะประเมินการสอนอยางเปนทางการ นอกเหนือจากวิธีที่ครูเคยหาขอมูลจากนักศึกษาเก่ียวกับ
การเรียนรูของพวกเขา การประเมินผูสอนของนักศึกษา นับไดวาเปนการเตรียมแหลงขอมูลอีก
แหลงหนึ่งเพ่ือปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ครูทุกระดับควรไดรับการกระตุนจากผูนิเทศกใหสังเกตปฏิกริยาของนักศึกษาตอการ
สอนของตนเอง รวบรวมขอวิจารณไดมากเทาไรครูยิ่งไดรับขอมูลมากขึ้นเทาน้ัน ครูบางคน
ขอใหนักศึกษาเขียนวิจารณการสอน หรือถาอยากไดการวิเคราะหการสอนหลากหลายออกไป 
ครูอาจแจกแบบประเมินในรูป check list หรือตัวเลือกใหนักศึกษาเลือก  ตามวิธีนี้ผูสอนยิ่งจะ
ไดรับขอมูลหลากหลายเพิ่มมากขึ้น 
 ผูนิเทศกอาจจะชวยครูจัดเตรียมเครื่องมือประเมินผลของนักศึกษา โดยสรางเคร่ืองมือ
งาย ๆ เชน rating scale หรือ chack list ดังไดกลาวมาแลว การประเมินผลของนักศึกษาแสดง
ถึงภาพที่นักศึกษามองเห็นจากการสอนของครู ภาพเหลาน้ียอมมีความสําคัญตอครู เชน ถา
นักศึกษาสวนมากมีความรูสึกวาครูใหคะแนนไมยุติธรรม ครูควรกลับมาทบทวน ตรวจสอบ
วิธีการใหคะแนน การตัดเกรดของตน หากพบวาทําไปอยางสุจริตและเปนธรรมแลว ครูควรหา
โอกาสชี้แจง อธิบายขั้นตอนวิธีการใหคะแนนใหนักศึกษารับทราบ 
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ตารางที่...... ตัวอยางเครื่องมือประเมินผลการสอนของนักศึกษา 
 
วัตถุประสงค : เพ่ือเตรียมขอมูลอันเปนประโยชนตอการปรับปรุงการสอนแกครู 
ขอแนะนํา : กาเครื่องหมาย  หัวขอที่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษาโดยไมตองลงชื่อ 

สม่ํา บาง 
รายการ นอย 

เสมอ คร้ัง 
ไมเคย 

1. บรรยากาศหองเรียนไมคอยมีความเปนธรรม     
2. จัดลําดับหัวขอบทเรียนอยางดี และชัดเจน     
3. บทเรียนและงานที่มอบหมายในชั้นเรียนมี     
 ความหมายและมีจุดมุงหมาย     
4. นักศึกษาไดรับการกระตุนใหมีสวนรวมอภิปราย     
 ในชั้นเรียน     
5. พรอมที่จะชวยนักศึกษาเปนรายบุคคลหาก     
 เรียกรอง     
6. นักศึกษามีสิทธิแสดงความคิดเห็นโดยไมทําให

เกิดความขัดแยงกับผูสอน 
    

7. ยอมรับสิทธิสวนบุคคลของนักศึกษา     
8. การสอบยอยทุกคร้ังครูใหคะแนนและนํามาเฉลย     
 ในชั้นเรียน     
9. กฎระเบียบในชั้นเรียนยุติธรรม ม่ันคง และ     
 สงเสริมการเรียนรู     
10. ประกาศ กําหนดวัน เวลาสอบลวงหนา     
11. ใชวิธีสอนมากมายหลายวิธี     
12. ชี้แจงนโยบายของชั้นเรียน เรื่องการเขาเรียน     
 ในวันเปดภาคเรียน     
13. อธิบายนโยบายการประเมินผลการสอบในวัน     
 เปดภาคเรียน     
 
ในกรณีที่ครูตองการประเมินตนเอง สิ่งที่ดีที่สุดคือครูสรางเคร่ืองมือประเมินผลดวยตัวเอง 
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 เครื่องมือประเมินพฤติกรรมของครูอันเปนที่รูจักกันดีคือ ของ Ned A. Flanders ซึ่ง
เรียกวา Flanders Interaction Analysis Categories (FIAC) ดังปรากฏในตารางที่............ และ 
Bruce W. Tuckman ใชเครื่องมือ Tuckman Teacher Feedback Form ตารางที่.......... 
อางจาก Oliva and Pawlas, 2004, p 459 – 460 
 ผูนิเทศกมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการสอนเพราะผูนิเทศกชวยครูใหประเมินตนเอง ผู
นิเทศกใชเทคนิคตาง ๆ เพ่ือกระตุนใหครูสํารวจตัวเอง ระบบประเมินครูประกอบดวย 3 ประการ 
คือ ครูประเมินตนเอง  การประเมินผลยอย  และการประเมินผลรวม 
 

คําถาม/หัวขออภิปราย 
 1. ทานแนใจไดอยางไรวา ครูที่ทานรวมงานดวยทุกคนเอาใจใสดูแล ถนอมนํ้าใจ

ความรูสึกของนักเรียนทุกคน 
 2. ทานใชวิธีสอนใดบอยที่สุด เพราะเหตุใด จงอภิปราย 
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