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การประเมินผลสถานศึกษา คืออะไร
การประเมินผลสถานศึกษา คือ การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเกียวกับการปฏิบตั ิงาน
ตามภารกิจของสถานศึกษาใด ๆ เพือตรวจสอบและตัดสิ นว่าสถานศึกษานัน ๆ ปฏิบตั ิงานตามภารกิจ
ได้ผลเป็ นประการใด
ทําไมต้ องประเมินผลสถานศึกษา
เหตุผลทีต้องประเมินผลสถานศึกษา เพราะว่า
1. เพือให้สถานศึกษาได้รู้และตระหนักว่าขณะนีมีสภาพการจัดการศึกษาเป็ นเช่นไร
บรรลุตามเป้ าหมาย ภารกิจหรื อไม่ เพียงไร
2. จากข้อ 1 เมือรู ้และตระหนักในข้อมูลจากการประเมินแล้วสถานศึกษาก็จะได้นาํ ข้อมูล
ไปใช้ปรับปรุ ง พัฒนาการปฏิบตั ิงานตามภารกิจเพือให้เกิดการพัฒนายิงขึน
3. เพือให้ผรู ้ ับบริ การ จากการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษาได้รู้และช่วยติดตาม รวมทังสะท้อน
ความต้องการของตนเกียวกับการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษา ในฐานะผูม้ ีสิทธิอันชอบธรรม
ทีพึงได้รับบริ การทางการศึกษาตามทีตนเองเสี ยค่าใช้จ่ายให้การสนับสนุ น (ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม) แก่สถานศึกษานัน ๆ
ประเมินผลอะไร/ใคร ในสถานศึกษา
การประเมิ น ผลสถานศึ ก ษาในปั จ จุ บ ัน นี ประเมิ น โดยยึ ด ตามมาตรฐานและตัว บ่ ง ชี
การจัดการศึกษา ซึ งมีความแตกต่างกันออกไปตามระดับและประเภทการจัดการศึกษา มาตรฐานและ
ตัวบ่งชีสําหรับประเมินสถานศึกษา มีทงส่
ั วนทีใช้ร่วมกันและส่ วนทีแตกต่างกันไปเพิมเติมเสริ มขึนมา
ตามสถานศึกษาแต่ละแห่ งทีมีคุณลักษณะหรื อธรรมชาติการปฏิบตั ิงานอันเป็ นจุดเด่นของตน มาตรฐาน
และตัวบ่งชีการประเมินทีใช้ประเมินร่ วมกันของสถานศึกษาแต่ละแห่ง/ระดับนัน เปรี ยบเสมือนเครื องมือ
วัดหรื อเครื องชังอันเดียวกันทีใช้วดั หรื อชังสิ งของต่าง ๆ โดยปรกติแล้วการประเมินสถานศึกษาใด ๆ
ก็ตาม มักประเมินครอบคลุมตังแต่การประเมินผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู อาจารย์และผูเ้ รี ยน
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การประเมินผลสถานศึกษามีกประเภท
ี
การประเมินสถานศึกษาแบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. การประเมินภายใน เป็ นการประเมินสถานศึกษาทีดําเนินการโดยสถานศึกษาแต่ละแห่ง
ประเมินตนเองเพือรู ้จุดดีและข้อบกพร่ องในการปฏิบตั ิงานและนําผลทีได้จากการประเมินไปปรับปรุ ง
การปฏิบตั ิงานอย่างทันท่วงที
2. การประเมินภายนอก เป็ นการประเมินสถานศึกษาแต่ละแห่งทีดําเนินการประเมิน
โดยหน่วยงาน/องค์กรภายนอก ซึงมีหน้าทีรับผิดชอบดําเนินการประเมินสถานศึกษานัน ๆ
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาเกียวข้ องกันหรือไม่ อย่ างไร
การประเมินคุณภาพการศึกษาเป็ น 1 ใน 3 องค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา
นอกเหนื อจากการควบคุ มคุ ณภาพและการตรวจสอบรั บรองคุ ณภาพ การประเมิ นจะทําให้ได้ขอ้ มูล
สารสนเทศว่าสถานศึกษานัน ๆ มีคุณภาพการจัดการศึกษา (ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี) อยูใ่ นระดับใด
และมีประเด็นใดทีต้องแก้ไขปรับปรุ ง พัฒนาให้ดีขึน โดยสรุ ปการประกันคุณภาพการศึกษาจะกระทํา
ไม่ได้เลยหากขาดส่ วนทีเป็ นการประเมินคุณภาพการศึกษา
การประเมินผลสถานศึกษาทําอย่ างไร
การประเมินผลสถานศึกษาสามารถดําเนินการได้อย่างหลากหลายขึนอยูก่ บั จุดมุ่งหมาย
และสิ งทีจะทําการประเมิน เช่น
1. ประเมินผลการเรี ยนของนักเรี ยน การประเมินผลแบบนีมุ่งพิจารณาว่าตัวนักเรี ยน
มีคุณลักษณะเป็ นไปตามวัตถุประสงค์การจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละรายสาระ/วิชาหรื อไม่
2. ประเมินผลการจัดการหลักสู ตร การประเมินผลแบบนีมุ่งพิจารณากระบวนการจัดเตรี ยม
และการนําหลักสู ตรไปใช้จดั การเรี ยนการสอนหรื อจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพือเอือต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ดังนันการประเมินหลักสู ตรจึงมุ่งรวบรวมสารสนเทศกระบวนการใช้หลักสู ตรว่าเป็ นไปตามแผนหรื อ
แนวทางทีกําหนดไว้หรื อไม่ เพียงไร และมีประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) ประสิ ทธิ ภาพ(Efficiency)
ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ(Impact) รวมทังข้อจํากัด( Disadvantage) อย่างไร
3. ประเมินผลครู /ผูส้ อน การประเมินผลแบบนีมุ่งพิจารณาว่าครู มีทกั ษะความสามารถ
ในการสอนเพียงไร สอนตรงตามคุณวุฒิ/ประสบการณ์หรื อไม่ ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม ความศรัทธา
ในวิชาชีพ ปั ญหาทางวิจยั และความต้องการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตน เป็ นต้น
การประเมินผลครู ผสู ้ อนมักกระทําได้โดยมีจุดมุ่งหมายทีสําคัญคือ การหาแนวทางป้ องกันปั ญหา
ทีจะเกิดขึนกับครู และพัฒนาวิชาชีพครู ให้ดียงขึ
ิ น
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4. ประเมินผลผูบ้ ริ หาร เป็ นการประเมินผลโดยมุ่งพิจารณา รวบรวมสารสนเทศ
เกียวกับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นพืนภูมิทงทางการศึ
ั
กษาและทางสังคม
การปฏิบตั ิตนตามภารกิจทีกําหนดไว้ บุคลิกภาพและการสร้างภาวะผูน้ าํ ในองค์กร รวมถึงประสิ ทธิ ผล
ของการบริ หาร งานประจําและงานจรตามวาระต่าง ๆ
เทคนิค/วิธีการ/แนวทางหรือรู ปแบบการประเมินผลสถานศึกษา
การประเมินผลสถานศึกษาอาจใช้เทคนิ ค วิธีการ แนวทางหรื อรู ปแบบการประเมินอย่างใด
อย่างหนึงหรื อหลายอย่างผสมกัน ขึนอยูก่ บั สิ งทีทําการประเมิน ดังต่อไปนี
1. การประเมินโครงการทางการศึกษา โครงการทางการศึกษาในทีนี หมายถึง โครงการ
ทีสถานศึกษาจัดให้มีขึนในฐานะทีเป็ นหลักสู ตรการจัดการศึกษาและโครงการทีสถานศึกษาจัดให้มีขึน
ตามภารกิจ 4 ภารกิจของสถานศึกษา (เช่นโครงการเยียมบ้าน โครงการอาหารกลางวัน) การประเมิน
โครงการทางการศึกษาดังทีกล่าวนี อาจกระทําโดยอาศัยแนวทางหรื อรู ปแบบการประเมินใด ๆ
ทีนักประเมินพัฒนานําเสนอขึนใช้ในการประเมิน อาทิ CIPPIEST, Responsive, Utilization Focus,
Theory-Driven, Participation, STB เป็ นต้น
2. การประเมินโครงการฝึ กอบรมหรื อหลักสู ตรระยะสัน สถานศึกษาอาจจัดให้มีโครงการ
ฝึ กอบรมหรื อหลักสู ตรระยะสัน เพือพัฒนาความรู ้และทักษะทางวิชาชีพให้แก่บุคลากร
ประจําสถานศึกษานัน ๆ หรื ออาจเป็ นโครงการ/หลักสู ตรระยะสันทีจัดให้กบั กลุ่มผูร้ ับบริ การต่าง ๆ
เพือตอบสนองความสนใจของกลุ่มบุคคลนัน ๆ เช่น โครงการฝึ กอบรมวิชาชีพหนึง ๆ การทําปุ๋ ยชีวภาพ
หลักสู ตรการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ทํานองนี เป็ นต้น การประเมินโครงการฝึ กอบรม
หรื อการประเมิ นหลักสู ตรระยะสัน ๆ เช่ นนี อาจใช้รูปแบบการประเมิ นเคิ ร์กแพทริ ก หรื อรู ปแบบ
เชิงระบบก็ได้
3. การประเมินบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน
เจ้าหน้าทีฝ่ ายสนับสนุนในสถานศึกษา การประเมินบุคลากรทางการศึกษาจะใช้เป็ นการศึกษารวบรวม
ข้อ มู ล สารสนเทศเกี ยวกับ ผลงานหรื อ ผลการปฏิ บ ัติ ง านที เกิ ด ขึ นตามหน้า ที หรื อ ภารกิ จ ตลอดจน
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ตามทีกําหนดไว้ การประเมินบุคลากรดังกล่าว อาจใช้เทคนิควิธีการ
การสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม และเดี ยว ทังที เป็ นการสั ม ภาษณ์ แ บบมี แ ละไม่ มี โ ครงสร้ า ง การสั ง เกตผล
การปฏิบตั ิงาน การทดสอบ การสํารวจ สอบถามความคิดเห็น ตลอดจนการจัดประชุมสะท้อนกลับ
ผลการปฏิบตั ิงานและความต้องการพัฒนางาน เป็ นต้น
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การทําให้ ผลการประเมินเกิดประโยชน์ ทําอย่ างไร
บ่อยครังทีการประเมินผลทางการศึกษาหรื อการประเมินสถานศึกษา จัดให้มีการดําเนินงานขึน
เพียงเพือเป็ นพิธีการหรื อเพือเป็ นหลักฐานว่าได้มีการดําเนิ นงานประเมินแล้ว โดยมิได้ยินดียินร้ายหรื อ
ให้ความสนใจที จะนําผลการประเมินไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ ค่าเท่าทีควร สาเหตุทีเป็ นเช่ นนี
อาจเป็ นเพราะว่าปั จจัยอย่างใดอย่างหนึงหรื อหลายอย่างประกอบกัน ได้แก่
1. ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับการประเมินถูกกีดกันหรื อมิได้มีส่วนร่ วมรับรู ้และดําเนินงานประเมิน
แต่อย่างใด การประเมินเป็ นบางสิ งทียากแก่การเข้าใจ เข้าถึง เป็ นความสามารถของนักประเมิน
ทีจะดําเนินการแต่เพียงผูเ้ ดียวเท่านัน
2. นักประเมินขาดทักษะเชิงสื อสารกับผูใ้ ช้ประโยชน์การประเมินหรื ออาจคิดว่าไม่ใช่หน้าที
ของตนทีจะกระทําการโน้มน้าว ชีแนะให้เห็นผลประโยชน์ทีพึงจะได้รับจากการประเมิน
3. ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจเชิงนโยบาย ขาดเจตคติทีดีต่อการประเมินหรื อผลการประเมินทีได้รับ
ช้าเกินไป ใช้ไม่ทนั ท่วงทีกบั สภาพปั ญหาและความต้องการในขณะนัน
4. ผลการประเมินมิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานประจําของบุคลากรแต่อย่างใด
กล่าวคือ ผลการประเมินมิได้ทาํ ให้บุคคลผูไ้ ด้รับการประเมินได้รับรางวัลหรื อถูกลงโทษแต่อย่างใด
นันคือ ผลการประเมินขาดคุณสมบัติการเป็ นตัวเสริ มแรงแก่บุคลากรนัน ๆ
เพือให้ผลการประเมินได้รับการนําไปใช้ประโยชน์อย่างคุม้ ค่า ควรดําเนินการตามลําดับขัน
ต่อไปนี
ขันที 1 สร้ างแรงจูงใจ เป้ าหมายร่ วมในการประเมิน
ก่อนดําเนินการประเมินผลสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็ นการประเมินส่ วนใด ๆ ก็ตาม จําเป็ นอย่างยิง
ทีบุคลากรในสถานศึกษาซึงเป็ นผูร้ ับผิดชอบดําเนินงานจัดการศึกษา จําเป็ นต้องมีแรงจูงใจและตระหนัก
ให้ ค วามสํ า คัญ ของการประเมิ น ผลสถานศึ ก ษาร่ ว มกัน เสี ย ก่ อ นหลัง จากนันจึ ง กํา หนดเป้ าหมาย
ของการประเมิ นหรื อการใช้ประโยชน์จากการประเมิ นให้เ ข้าใจยอมรั บร่ วมกัน การสร้ างแรงจู งใจ
และกําหนดเป้ าหมายร่ วมกันนีควรเป็ นหน้าทีสําคัญของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทีจักเป็ นผูน้ าํ ทําให้เกิดขึน
ขันที 2 กําหนดวัตถุประสงค์ และประเด็นการประเมินร่ วมกัน
วัตถุประสงค์และประเด็นการประเมินเป็ นสิ งทีเกิดขึนควบคู่กนั ประดุจด้านทังสองของเหรี ยญ
เดียวกัน กล่าวคือ เมือต้องการประเมินสิ งใด(วัตถุประสงค์การประเมิน) ก็จะนําไปสู่ การประเมิน
ในประเด็นนัน ๆ เช่น ต้องการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของครู (วัตถุประสงค์) ก็ประเมินพฤติกรรม
การสอนและพฤติกรรมอืนตามงานทีได้รับมอบหมายของครู คนนัน ๆ (ประเด็นการประเมิน) การกําหนด
วัตถุประสงค์และประเด็นการประเมินนีควรจําแนก ระบุผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลัก ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่ วม
ในการดําเนินงานด้วย
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ขันที 3 ระบุเทคนิค วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลตามประเด็น
เมือได้ประเด็นการประเมินแล้วก็ตอ้ งระบุเทคนิ ค วิธีการอย่างหลากหลาย ในการเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล ตลอดจนแหล่ ง ข้อ มู ล หรื อ การเข้า ถึ ง แหล่ ง ข้อ มู ล ที จะเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ทังที เป็ นวิ ธี ก าร
เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพอย่างใดอย่างหนึงหรื อใช้ในเชิงผสมผสานก็ได้ การจะใช้เทคนิควิธีการใด ๆ
จําเป็ นต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับประเด็นการประเมินนัน ๆ
ขันที 4 วิเคราะห์ ข้อมูล นําเสนอผลการประเมิน
ข้อ มูล สารสนเทศต่า ง ๆ ที รวบรวมได้มาตามประเด็นการประเมิ นต้องได้รับ การวิ เคราะห์
ด้วยเทคนิ ควิธีการทีเหมาะสมสอดคล้องกับธรรมชาติของข้อมูลนัน ๆ เช่ น อาจใช้วิธีการทางสถิติหรื อ
วิ ธี ก ารสรุ ป พรรณนาหลัง จากวิ เ คราะห์ เ สร็ จ แล้ว ก็ เ ป็ นการนํา เสนอผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล รวมทัง
ผลการประเมิ นจากการเที ยบกับเกณฑ์ประเมิ นหนึ ง ๆ ทังนี การนําเสนอผลการประเมิ นควรนําเสนอ
ตามลําดับประเด็นการประเมิ นที กําหนด ซึ งในการนําเสนอตามประเด็นดังกล่ าวก็อาจมี ทงผลส่
ั
วน
ทีเชิงตัวเลขจํานวนและถ้อยคําเหตุการณ์พรรณนาประกอบกันก็ได้
ขันที 5 ใช้ ประโยชน์ จากผลการประเมิน
ถ้าจะให้ผลการประเมินถูกนํามาใช้ประโยชน์ได้มาก ควรดําเนินการดังนี
1. กําหนดกลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์หลักและรอง ผูใ้ ช้ประโยชน์จากผลการประเมินสิ งใดสิ งหนึง
ในประเด็นใดประเด็นหนึ งจะมี ความแตกต่างกันออกไปตามตําแหน่ งหน้าที รั บผิดชอบ เกี ยวข้องกับ
สิ งที ได้รับการประเมิ นนัน ๆ และตามความสนใจ ดัง นันควรระบุ กํา หนดกลุ่ มผูใ้ ช้ป ระโยชน์หลัก
ผูใ้ ช้ป ระโยชน์ร องและกลุ่ ม ผูใ้ ช้ประโยชน์ ท ัวไปหรื อ ชัวคราว ในผลการประเมิ นสิ งนันให้ไ ด้ก่ อ น
ทีจะทําการสื อสาร โน้มน้าวการใช้ประโยชน์จากผลการประเมินนัน
2. สื อสาร โน้มน้าวกลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์ เมือระบุได้ว่าผูใ้ ช้ประโยชน์หลัก ผูใ้ ช้ประโยชน์รอง
และผูใ้ ช้ประโยชน์ทวไป
ั
ในแต่ละประเด็นการประเมินคือใคร แล้วก็ตอ้ งเลือกเทคนิ ค วิธีการสื อสาร
และผูส้ ื อสารของการประเมิน ให้สอดคล้องกับธรรมชาติหรื อคุ ณลักษณะของกลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์นัน
เช่น ถ้าผูใ้ ช้ประโยชน์หลักของผลการประเมินในประเด็นการประเมินที 1-5 คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
การสื อสารผลการประเมินควรใช้เทคนิควิธีการทีสันกระชับก่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายในระยะเวลา
ไม่ มากนัก และควรมุ่ ง เสนอผลการประเมิ น ทังที เป็ นในเชิ งบวก เชิ งลบ และข้อ เสนอแนะสํา หรั บ
การตัดสิ นใจเชิงนโยบายด้วยเช่นกัน ซึงอาจจัดทําเป็ นรายงานสรุ ปผลการประเมินสําหรับผูบ้ ริ หารก็ได้
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3. เผยแพร่ กระจายผลการประเมินสู่ สาธารณะ บางครังจําเป็ นทีจะต้องมีการเผยแพร่ กระจาย
ผลการประเมินสู่ การรับรู ้ของสาธารณชนโดยเฉพาะอย่างยิงการประเมินเกียวกับโครงการทางการศึกษา
และการประเมินผลการจัดการศึกษาตามหลักสู ตรทีผูป้ กครองคาดหวัง ตังเป้ าหมายไว้วา่ สถานศึกษา
จะทําหน้าทีจัดการศึกษาได้เป็ นอย่างดี สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนซึงเป็ นบุตรหลานของตนให้มีความก้าวหน้า
ทางวิชาการตามทีหวังไว้
4. ประเมินสะท้อนกลับผลการประเมิน หรื อสร้างความรู ้จากการดําเนินงานประเมินผล
การประเมิ นสถานศึ ก ษาในแง่ มุ มต่ าง ๆ อาทิ การประเมิ นหลักสู ตร โครงการทางการศึ กษา ผูเ้ รี ยน
ผูส้ อน เหล่านีควรจะได้รับการหยิบยกมาเป็ นวาระหัวข้อในการประชุมร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
กับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพือสะท้อนกลับและนํามากําหนดเป็ นนโยบาย มาตรการหรื อ
แนวทางการแก้ไ ขปั ญ หา หรื อ พัฒ นางานการศึ ก ษาในปี ต่ อ ๆ ไป นัก ประเมิ น ผูบ้ ริ ห าร ตลอดจน
กรรมการสถานศึกษาและผูบ้ ริ หารระดับเหนือสถานศึกษา นับเป็ นบุคคลทีมีบทบาทสําคัญในการกระตุน้
ให้เกิ ดสิ งเหล่านี เป็ นการนําความรู ้ทีได้รับจากการประเมินมาสร้ างประโยชน์สําหรับการปฏิ บตั ิงาน
ประจํานันเอง
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