
 

 
จุดประสงค 
 ผูอานสามารถ.- 
 1. อธิบายความหมายของการประเมินผลการนิเทศการสอนได 
 2. ระบุรูปแบบการประเมินผลที่นําไปประยุกตใชไดอยางนอย  3  วิธี 
 3. บอกหลักการประเมินผลการนิเทศได 
 4. สรางเคร่ืองมือการนิเทศการสอนได 
 
 การประเมินผล  หมายถึง การตีคาเพ่ือตัดสินผลงานที่กําลังดําเนินการอยู และที่
ดําเนินการไปแลว มีผลเปนที่พอใจหรือไม จําเปนตองมีการปรับปรุงสวนใด เพ่ือใหงานการ
นิเทศการสอนประสบความสําเร็จอยางที่ตองการ การประเมินผลเปนขั้นตอนสําคัญขั้นตอนหนึ่ง
ในกระบวนการนิเทศการสอน เปนกระบวนการที่ตองการรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพ่ือทราบ
ความกาวหนา ปญหา อุปสรรค และความสําเร็จในการนิเทศการสอน 
 การประเมินผลแบงเปน 2 ชนิด คือ 
 1. ประเมินผลเพื่อการแกไขปรับปรุงดานการสอนของครู (Formative Evaluation)  
หรือการปรับปรุงแกไขวิธีการนิเทศแตละขั้นตอน การประเมินผลแบบนี้บางครั้งเรียกวา การ
ประเมินผลยอย มีจุดมุงหมายที่จะปรับปรุงการสอนของครู ดังน้ันจึงมีลักษณะงานกวางและ
ครอบคลุมตั้งแตการวิเคราะหแผนการสอน การคัดเลือกแบบเรียน การตั้งจุดประสงค การเลือก
สื่อและอุปกรณการสอน วิธีสอน เทคนิคตาง ๆ ซึ่งในแตละขั้นแตละตอนควรไดรับการประเมิน 
โดยสรุปการประเมินผลยอยจึงมักจะดูที่กิจกรรมของนักเรียน กิจกรรมของครู ซึ่งเปนกิจกรรม
การเรียนการสอน การทดสอบนักเรียนเพื่อประเมินผลการสอนของครู เชน ทดสอบดวยคําถาม
สั้น ๆ ในขณะทําการเรียนการสอน การตรวจการบาน การสนทนานอกชั้นเรียน ครูก็อาจจะได
คําตอบซ่ึงแสดงความกาวหนา หรือหยุดน่ิงของนักเรียนได นอกจากน้ีผูนิเทศกยังตองสังเกต
สภาพแวดลอมที่เก่ียวเนื่องกับการเรียนการสอนดวย 
 2. ประเมินผลเพื่อการตัดสินเม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการนิเทศ เปนการประเมินผลรวม
หรือสรุป (Summative Evaluation) เพ่ือการตัดสินใจ เปนการพิจารณาเลือกวิธีการ เทคนิค 
เคร่ืองมือ ตลอดจนรูปแบบการนิเทศวาเหมาะสมควรแกการนําไปใชตอหรือไม 

บทที่ 14 
ทักษะการประเมินผลการนิเทศการสอน 
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 อนึ่ง การประเมินผลการนิเทศการสอนตองคํานึงถึง วัตถุประสงค หลักการ วิธีการ 
เครื่องมือการนิเทศการสอน และรูปแบบการนิเทศ เพ่ือทําใหการตีคา และการตัดสินผลงาน
เปนไปตามกระบวนการการนิเทศการสอน 
 

วัตถุประสงค 
 เม่ือการประเมินผลเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจวา เราตองการอะไร แลวจึง
ตัดสินใจเลือกส่ิงที่มีความสัมพันธนั้น การประเมินผลการนิเทศการสอนจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ
จัดรูปแบบ วิธีการนิเทศการสอน และการจัดกระบวนการนิเทศที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
เวลา นอกจากน้ีการประเมินผลยังชวยใหมีการเตรียมการเพ่ือแกไขปญหา โดยผูนิเทศกตั้ง
คําถามเพ่ือเปนประโยชนตอการนิเทศ ดังนี้ 
 - อะไรทําใหเกิดประสิทธิภาพในการสอน 
 - อะไรเปนปญหาในการนิเทศการสอน 
 - ใครควรไดรับการกระตุนเพื่อการปรับปรุงการสอน 
 - เม่ือเกิดปญหาควรปฏิบัติเพ่ือแกปญหาอยางไร 
 - ผูนิเทศกสนใจงานวิจัยใหม ๆ หรือไม 
 - นักเรียนประสบความยากลําบากในการเรียนในจุดใดบาง เพราะเหตุใด 
 วัตถุประสงคการนิเทศการสอนควรตั้งขึ้นจากการปรึกษาหารือของผูบริหาร ผูนิเทศก 
และครู  ทั้งน้ีเพราะหากผลการประเมินไมบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว จะไดรับความรวมมือจาก
บุคลากรทุกฝายในโรงเรียน ในการแกไข ปรับปรุง วิธีการนิเทศ ผูนิเทศกเองก็จะไดรับความ
ชวยเหลือผลักดันใหงานการนิเทศการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

หลักการประเมินผล 
 หลักการประเมินผลการนิเทศการสอน มีดังตอไปน้ี 
 1. ประเมินผลการนิเทศการสอนเพื่อประโยชนในการปรับปรุงสภาพการเรียนการสอน 
ควรจะทําติดตอกัน และทําอยางสมํ่าเสมอ ผลที่ไดควรแจงใหผูเก่ียวของไดรับทราบ 
 2. การประเมินผลควรจะกระทํารวมกันทั้งผูบริหาร ผูนิเทศก ครู และบุคลากรที่
เก่ียวของ โดยฟงความคิดเห็นของบุคคลในคณะเทาเทียมกัน ผูประเมินเปนเพียงผูรวบรวม
ขอมูล การตัดสินและการพิจารณาควรเปนหนาที่ของคณะกรรมการ 
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 3. การประเมินผลการนิเทศการสอน ตองถือจุดมุงหมายเปนมาตรฐาน และควรจะ
ประเมินหลาย ๆ ดาน เชน ดานผูสอน ผูนิเทศก นักเรียนผูบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน 
และดานอ่ืน ๆ หากประเมินดานเดียวอาจจะไดผลดีหรือไมดีก็ได 
 4. ในการประเมินผลการนิเทศการสอน ควรจัดใหครูประเมินตนเอง และประเมินผู
นิเทศกบาง เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา ซึ่งไดมาจากทัศนะของผูปฏิบัติการสอนบาง 
 5. ในการประเมินผลควรกําหนด เลือก และใชเทคนิคในการประเมินผลไวอยาง
กวางขวาง พอที่ทุกคนสามารถนําเอาไปใชและดัดแปลงใหเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน
ของตน  นอกจากนี้ ตองเตรียมวิธีบันทึกผลการประเมินไวเปนหลักฐาน และสรุปการประเมินไว
ในแหงเดียวกัน เพ่ือใชศึกษาพิจารณางาย เปนเอกสารที่นําไปอางอิงเพื่อปรับปรุงการนิเทศใน
ขั้นตอไป 
 

เคร่ืองมือการนิเทศการสอน 
 เครื่องมือการนิเทศการสอนมีหลายอยาง การที่จะใชเคร่ืองมือใดยอมขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมาย ที่กําหนดไวเปนสําคัญ เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินตามที่ ชารี 
มณีศรี (2538) วไลรัตน บุญสวัสด์ิ (2538) รวบรวมไว มีดังตอไปน้ี 
 1. แบบสอบถาม  เปนเคร่ืองมือที่ใชกันอยางแพรหลาย กวางขวาง ครอบคลุมงานการ
นิเทศโดยทั่วไป ใชวัดความรูสึก ความคิดเห็น ความตองการของบุคคลในเร่ืองตาง ๆ ไดทุก
เร่ือง ใชประเมินผลการอบรม การประชุม การสัมมนา การประชุมปฏิบัติการในโครงการตาง ๆ 
และสอบถาม จึงถือเปนเคร่ืองมือสําคัญในการประเมินผลการนิเทศการสอนอยางหนึ่ง ซึ่งในวง
การศึกษานิยมใชเครื่องมือน้ีตลอดเวลา 
 2. แบบทดสอบ  เปนเครื่องมืออีกชนิดหน่ึงที่สามารถใชวัดและประเมินผลการนิเทศ
การสอนได โดยอาจใชวัดและประเมินผลนักเรียน เพ่ือตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
ประสิทธิภาพการสอนของครู ตลอดจนการดําเนินงานของผูนิ เทศกวาไดผลเพียงใด 
แบบทดสอบใชไดทั้งการประเมินผลยอย และการประเมินผลรวม แบบทดสอบที่ใชในการ
ประเมินผลการนิเทศการสอนเพื่อตรวจสอบดูวา การปฏิบัติการทั้งหลายของผูนิเทศกและครู
เกิดผลอยางไร การจัดกิจกรรมการนิเทศการสอนแกครูและนักเรียนบรรลุตามจุดประสงคที่วาง
ไวหรือไม โดยทั่วไปอาจจะใชแบบทดสอบไดหลายแนวทาง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผูใช 
เชน ใชแบบทดสอบกอนใชการนิเทศ (Pre-test) เพ่ือหาขอมูลประกอบการดําเนินการ หรือใช
แบบทดสอบระหวางการนิเทศเพ่ือปรับปรุงวิธีการเทคนิคและกิจกรรมการนิเทศการสอน หรือ
ทดสอบหลังจากภารกิจการนิเทศการสอนเสร็จส้ินแลว เพ่ือตรวจสอบผลงานการนิเทศการสอน
วาไดผลดีมากนอยเพียงใด เหมาะท่ีจะดําเนินการตอไปหรือเปลี่ยนแปลงอยางไร 
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 3. แบบสํารวจ  เปนเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินผลทางดานปริมาณ ซึ่งในงานนิเทศ
การสอน ตองการปริมาณของผลงานวิชาการ เชน จํานวนนักเรียนสอบได – ตก จํานวนงาน
เอกสารทางวิชาการของครู เปนตน  แบบสํารวจอาจทําเปนตาราง หรือชองวางใหเติมก็ได มีคํา
ชี้แจงอธิบายถึงวิธีการกรอกขอความแตละชองเพ่ือความเขาใจตรงกัน 
 4. การสัมภาษณ  เปนวิธีการประเมินผลเก่ียวกับความคิดเห็น ความรูสึกและความ
ตองการของบุคคล เพ่ือใหไดผลสมบูรณ ควรจัดเตรียมหัวขอสําหรับสัมภาษณ จดบันทึกและ
รวบรวมผลที่ไดจากการสัมภาษณใหเที่ยงตรง ชัดเจน เพ่ือใชในการสรุปและประเมินผลครั้ง
สุดทายอีกคร้ังหนึ่ง 
 5. การตรวจสอบผลงานภาคปฏิบัติ  เปนการประเมินผลงานการนิเทศการสอนดาน
การปฏิบัติงาน ประเมินออกมาเปนรูปธรรม สามารถมองเห็น เปรียบเทียบกับเกณฑที่ผูประเมิน
ตั้งไววา จะประเมินในเรื่องใด บันทึกรายละเอียดของเรื่องที่จะประเมินไวประการหนึ่ง อีก
ประการหน่ึงคือการกําหนดเกณฑไวชัดเจนแนนอนวา คุณลักษณะอยางไรเหมาะกับระดับ
คะแนนเทาใด 
 6. การประชุมปรึกษาหารือและทบทวนการปฏิบัติงาน  เปนการประเมินผลการนิเทศ
การสอนอีกแบบหนึ่งที่ใหผูมีสวนรวมในการนิเทศการสอน ไดแสดงความคิดเห็น ความรูสึกใน
การนิเทศวา ตนเองไดผลมากนอยเพียงใด ประสบปญหาอะไร พรอมทั้งชวยกันคิดหาแนวทางท่ี
จะแกปญหาตอไป 
 7. การวิจัยในเชิงประเมินผล  การประเมินผลการนิเทศการสอนบางเรื่อง อาจจะตอง
ใชกระบวนการวิจัย เพราะมีความเที่ยงตรง และจะเชื่อถือได การใชวิจัยเพ่ือการประเมินผลการ
นิเทศการสอน จะตองมีขั้นตอนและกระบวนการในการดําเนินงานอยางรัดกุม ตามหลักการของ
การวิจัยอยางสมบูรณ 
 8. ใชเคร่ืองมือการสังเกตการสอนเพ่ือประเมินผลการนิเทศการสอน 
  8.1 แบบสํารวจรายการเพ่ือสังเกตพฤติกรรมครู นักเรียน (Checklist) 
  8.2 การบันทึกวิดีทัศน (Videotape) เพ่ือบันทึกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 
เพ่ือใชเปนขอมูลปอนกลับแกผูนิเทศกและครู 
  8.3 การใชเครื่องมือบันทึกเสียง (Audiotape) เพ่ือบันทึกพฤติกรรมทางจาจาท่ี
เกิดขึ้นในชั้นเรียน และในระหวางการปรึกษาหารือภายหลังการสังเกต เพ่ือที่จะทบทวน
ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน เพ่ือใหขอมูลปอนกลับแกครู ซึ่งนับเปนยุทธวิธีที่ดีที่สุด 
  8.4 การสังเกตการสอนโดยการเขาไปนั่งในชั้นเรียน โดยมีจุดประสงควาจะ
สังเกตอะไร เพ่ือประเมินเรื่องใด 
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รูปแบบการประเมินผลนิเทศการสอน 
 รูปแบบการประเมินผลการนิเทศการสอน ประยุกตจากรูปแบบการประเมินหลักสูตร
ของคณะกรรมการ Phi Delta Kappa Committee Model 
 คณะกรรมการ Phi Delta Kappa เชื่อวา การประเมินผล 4 ประการตอไปนี้มีความ
จําเปน 
 1. การประเมินสิ่งแวดลอม (Context evaluation)  ในที่นี้หมายถึงการประเมิน
โรงเรียน ผูบริหาร หองเรียน สื่อและอุปกรณ 
 2. การประเมินตัวปอน (Input evaluation) ซึ่งมีความจําเปนตอการตัดสินใจ หรือการ
ออกแบบจุดประสงคเพ่ือตรวจสอบสมรรถภาพของสิ่งที่เก่ียวของ ในที่นี้ไดแก ครู ผูนิเทศก 
นักเรียน วิธีการนิเทศ เทคนิค เน้ือหา เคร่ืองมือการนิเทศการสอน 
 3. การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) ซึ่งจะนําไปสูการตัดสินใจปฏิบัติ 
ในที่นี้หมายถึงการประเมินผลการนิเทศการสอน การสังเกตการสอน การเยี่ยมชั้นเรียน การ
อบรม ฯลฯ 
 4. การประเมินผลผลิต (Product evaluation) ที่ไดรับดวยการจัดหาขอมูลในการ
ตัดสินซ่ึงจะบรรลุได หรือในที่นี้อาจหมายถึงการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการนิเทศการสอน เชน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียน 
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 แบบการประเมินผลการนิเทศการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประยุกตจาก The Phi Deita Kappan Model 

Context 
Evaluation 
การประเมิน 
สิ่งแวดลอม 

- หองเรียน 
- โรงเรียน 
- การบริหาร
วิชาการ 

- ความสัมพันธ
ระหวางผูนิเทศก 
ครู ฯลฯ 

Input Process Product

 
ขอมูลยอนกลับ (Feedback) 

 
 
 9. การใชแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  เปนวิธีการใหมอยางหนึ่งที่ ใชสําหรับ
ประเมินผลตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา ไดนํามาใชในการแกปญหาการจด
บันทึกผลของการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนแนวใหม  ทั้งน้ีเพราะแฟมสะสมผลงาน 
อาศัยหลักการรวมกันระหวางผูประเมินและผูถูกประเมินในการเก็บรวบรวมในการจัดระบบและ
ในการวิเคราะห 
 แฟมสะสมผลงานเปนเครื่องมือชนิดหน่ึง ที่สามารถใชประเมินผลสําเร็จทั้งของผูเรียน 
ผูสอน และผูนิเทศก  บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (มปพ.) อธิบายการทําแฟมสะสมผลงานวาเปน

 

Evaluation 
การประเมิน 
ตัวปอน 

 

- แผนการสอนของ
ครู 

- เทคนิควิธีการ
นิเทศ 

- เคร่ืองมือการ 
นิเทศ 

- ทักษะการนเิทศ 
ฯลฯ 

Evaluation 
การประเมิน 
กระบวนการ 

 

- การสังเกตการ
สอน 

- การเยี่ยมชัน้
เรียน 

- การอบรม การ
สาธิต 

- การจัดกิจกรรม 
นิเทศ 

 
Evaluation 
การประเมิน 
ผลผลติ 

 

- ครู 
- นักเรียน 
- ผลสัมฤทธิ์การ
เรียน 
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 ผูนิเทศกดู Porfolio ของนักเรียนเพ่ือประเมินผลการสอนของครู และผลจากการนิเทศ
การสอนของผูนิเทศก Portfolio ของนักเรียนมีหนาที่สําคัญเพ่ือแสดงหรือนําเสนอผลงานตาม
ความเปนจริง 
 การใช Portfolio กับครู เพ่ือใหครูไดประเมินผลตนเอง กระตุนใหครูเกิดทักษะในการ
วิเคราะหและตัดสินใจ หลังจากที่ครูไดพิจารณาทบทวนเลือกผลงานของตนไวใน Portfolio แลว 
ครูตองคํานึงถึงคําถามตนเอง ดังนี้ 
 อะไรสงเสริมใหงานที่ครูทําเปนงานชิ้นเอก? 
 ตัวอยางงานอะไรบางที่ครูทําแลวอยากเก็บไวใน Portfolio เพ่ือแสดงวาเกิดการกระตุน
จากการนิเทศการสอน? 

ผลงานชิ้นน้ีมีความแตกตางจากงานอ่ืน ๆ อยางไร?  
 ผลงานชิ้นน้ีมีความสําคัญอยางไรบาง? 
 ในการนิเทศการสอน ผลงานชิ้นน้ีไดแสดงถึงความกาวหนาอยางไรบาง? 
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 ผูนิเทศกอาจใหครูพิจารณา Portfolio ในแงของการผลิตและการใหสารสนเทศตาง ๆ 
โดยการนํา Portfolio มาอภิปรายกับเพื่อนครู เพ่ือชวยใหมองเห็นความกาวหนา และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได 
 

การพัฒนา Portfolio 
 การสราง Portfolio ทําไดหลายวิธี ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของผูทํา ซึ่งจําแนกได
ตามความยากงาย และมีความสลับซับซอนจากนอยไปสูมาก 6 ระดับ ดังนี้ 
 1. การเก็บสะสม (Collecting) 
 2. การสะทอนตนเอง (Reflecting) 
 3. การตรวจสอบ (Assessing) 
 4. การจดบันทึก (Documenting) 
 5. การเชื่อมโยง (Linking) 
 6. การประเมิน (Evaluating) 
 

การพัฒนา Portfolio แตละระดับ 
 1. เก็บรวบรวมงานของนักเรียน ควรจัดเน้ือหาสาระเปนสวน ๆ ใหเหมาะสม วิธีเก็บ
รวบรวมผลงาน จัดทําเปนขั้นตอน คือ ขั้นแรก ระดมความคิด (Brainstorming) ครูตองระดม
ความคิดกับครูคนอ่ืนหรือนักเรียน เพ่ือหารายการกิจกรรม และควรมีคําอธิบายถึงสถานการณ
ของการเรียนรู ขั้นนี้จําเปนตองใชสื่อผสมหลาย ๆ ชนิด เปนตนวา ใชเทปบันทึกเสียงอัดเสียง
เด็ก ใชวิดีทัศนถายภาพเด็ก ใชกลองถายรูป ใชคอมพิวเตอร ตลอดจนตัวอยางงานที่นักเรียน
ปฏิบัติจริง และควรมีการสงเสริมใหนักเรียนเขียนคําอธิบายกํากับ  ขั้นที่สาม เขียนแนวทาง
สําหรับเลือกชิ้นงานโดยครูผูสอนและนักเรียนในกลุมชวยกันเขียนคูมือหรือแนวทางสําหรับใชใน
การเลือกชิ้นงาน งานทุกชิ้นที่คิดเลือกไวตองจดบันทึก วัน เดือน ป ใหชัดเจน เพ่ือใชเปน
แนวทางในการประเมินความกาวหนา 
 2. การสงเสริมใหมีการฝกหัดสะทอนภาพตนเอง เปนขั้นตอนสําคัญที่แสดงถึงบทบาท
ของครูซึ่ งคอยกระตุนใหนักเ รียนคิดวางแผนความคิด หรือรู จักการเรียนรูที่จะเรียน 
(Metacognitive)  ตลอดจนกระตุนใหเกิดความตระหนักและการรับรูที่จะเรียนรูการตีความหมาย 
วิธีการฝกหัดใหบุคคลสะทอนภาพตนเองทําได 2 วิธี คือ  
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  วิธีที่หน่ึง ฝกใหเขียนตอบลงในแบบฟอรมแสดงความคิดเห็นของตนเองตองานแต
ละชิ้น เปนตนวาใหระบุเหตุผลของการเลือกชิ้นงาน ถามีการเปลี่ยนแปลงจะเลือกชิ้นงาน เพราะ
เหตุใด อยากใหผูอ่ืนรูอะไรบางจากงานที่ทํา  
  วิธีที่สอง  อาจใชเกณฑการประเมิน โดยใชแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
หรือมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) แลวใหครูหรือนักเรียนประเมินตนเองตามรายการ
ตาง ๆ ที่กําหนดไว ขอดีของวิธีที่สองคือครูและนักเรียนไดมาตรฐานเดียวกัน Portfolio ทํา
หนาที่สะทอนภาพของครู เปนการเปดโอกาสใหครูไดเปรียบเทียบระดับความสําเร็จของตน กับ
ระดับการปฏิบัติที่ผานมาในตอนตน  ดังน้ัน ในสวนนี้จึงทําใหครูมีสวนในการประเมินผลตนเอง 
(Self-Evaluation) และถือวาเปนการเร่ิมตนรายงานความกาวหนาของตนเอง ขั้นน้ีผูนิเทศกจะมี
บทบาทสําคัญในการเปนส่ือเชื่อมโยงกระบวนการนี้ เพ่ือนําไปแนะแนวครูใหเกิดความเขาใจ
ตนเองวา ตนมีจุดเดนอะไรบาง 
 3. การตรวจสอบคุณภาพ Portfolio  ไดรับการออกแบบมาเพื่อใชในการประเมินผล 
ดังน้ัน การเก็บขอมูลจึงตองทําเปนระบบ ตั้งแตขั้นของการเก็บสะสมงาน (Collection) ขั้นการ
สะทอนภาพตนเอง (Reflection) งานที่ไดรับคัดเลือกเขามาอาจมีรูปแบบตัวอยางงานหลายชนิด  
ดังน้ัน จึงตองกําหนดเกณฑในแบบฟอรมของการใหคะแนน (Rubric) ไวใชเปนหลักฐานพยาน
ในขั้นตรวจสอบคุณภาพ กลาวคือ ตองออกแบบ Portfolio ใหมีงานที่ตองการประเมิน มี
กฎเกณฑการใหคะแนนของมาตรวัด มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค  ดังน้ัน ชิ้นงานที่เลือก
เขามาไวใน Portfolio จึงตองพยายามกระจายใหครอบคลุมดวยการเลือกงานอ่ืน ๆ เขามาเสริม
เพ่ิมเติม 
  เกณฑการวัดคุณภาพของ Portfolio ใชคุณสมบัติ 2 ขอ คือ ความเที่ยงตรงและ
ความเชื่อม่ัน 
  ความเท่ียงตรงดูจากความสัมพันธสอดคลองกับสภาพแวดลอม และโครงการ 
หลักสูตร สวนความเช่ือม่ันพิจารณาจากผลการประเมินตามเกณฑการใหคะแนน (Rubric) ของ
ผูนิเทศก ครู ผูตรวจ แตละคนวาสอดคลองกันเพียงไร ทั้งชิ้นงานยอยและชิ้นงานรวม 
 4. การจดบันทึกผลสัมฤทธิ์ เปนการเก็บรวบรวม สะสมงานที่คัดเลือกไวซึ่งอาจจะเปน
การจดบันทึกหลักฐานขอมูลของครู นักเรียน เปนรายบุคคล Portfolio ขั้นน้ีจําเปนตองใช
แบบฟอรมในการจดบันทึกใหเปนระบบ ดังนั้นจึงควรมีคูมือสําหรับใชเปนแนวทาง 
 5. ประกันการเช่ือมโยง  สิ่งสําคัญของ Portfolio คือการนําขอสนเทศเหลาน้ันมาใช
เชื่อมโยงระหวางบุคคลกับบุคคล และระหวางหนวยงานกับหนวยงาน ซึ่งการเชื่อมโยงติดตอกัน 
จะตองใชขอผูกมัดกันแบบระยะยาว เพ่ือใหสามารถนําไปใชกับการเชื่อมโยงระหวางปตอป จน
กลายเปนงานประจําหรือเปนสวนหนึ่งของชีวิต 
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 6. การประเมิน Portfolio เปนการประเมินผลรวม เม่ือทํางานเสร็จครบวงจร การ
ประเมินดวย Portfolio มุงเนนที่ประโยชนในการปฏิบัติจริง  ดังน้ันจึงเนนใหมีลักษณะเปนการ
กระตุนใหมีการแกไข ปรับปรุงใหดีขึ้น Portfolio เปนสิ่งที่ชวยใหครูไดศึกษาทบทวนถึงวิธีการ
สอน และแกไข ปรับปรุง ใหดีขึ้น  Portfolio จึงเปนการประเมินผลที่สําคัญสําหรับการนิเทศการ
สอนอีกชนิดหน่ึง 
 

คําถาม/หัวขออภิปราย 
 1. การประเมินผลการนิเทศการสอนแบงเปนก่ีชนิด อะไรบาง 
 2. การประเมินผลการนิเทศมีจุดประสงคอะไร 
 3. หากทานจะเลือกรูปแบบเครื่องมือนิเทศการสอน ทานพิจารณาเรื่องใด เพราะเหตุ

ใด จงอธิบาย 
 4. หากทานมีเวลาจํากัด ทานจะเลือกสรางเคร่ืองมือนิเทศการสอนรูปแบบใด 
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