
การประเมินหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ 
ศิริชัย  กาญจนวาสี* 

 

 จากความพยายามปฏิรูปการศึกษาไทย ภายใตพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
ทําใหสถาบันการศึกษาทกุแหงจําเปนตองมีระบบประกนัคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา ผูบริหารสถาบันการศึกษาจึงไดหันมาใหความสนใจมากขึน้เกี่ยวกับคุณภาพการศกึษา 
อันประกอบดวยการพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรูที่เปนมาตรฐาน 
 วงจรของการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวของกับการวางแผนหลักสูตร การใชหลักสูตรและการ
ประเมินหลักสูตร เพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยทางวิชาการ และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของการประเมินหลักสูตร 
 จากวกิฤติการณทางเศรษฐกจิ และการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทย (พ.ศ.2539-2540) ทํา
ใหเกิดการเคลือ่นไหวทางสังคม (Social movement) ในการรวมกันผลักดันและปฏิรูปการเมืองโดย
บุคคลหลายฝายจากหลากหลายอาชีพ ดวยการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ.2540 ซ่ึงไดมี
การกําหนดใหรัฐตองจัดทํากฎหมายแมบททางการศึกษาสําหรับการบริหารและจดัการศึกษา 
(ปฏิรูปการศึกษา) ทําใหเกดิพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงกําหนดใหมีการจัดทํา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานเปนผลใหมกีารประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2544 
ภายใต พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติฉบับดังกลาวยังไดกําหนดใหมีระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ (มาตรา 47) สําหรับระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษา เกิดขึ้นเพื่อสรางความมั่นใจตอสาธารณะวาผลผลิตทางการศึกษาจะไดมาตรฐานตามที่
กําหนดไวนั้น ประกอบดวยระบบการประกนัคุณภาพภายใน อันเปนการตรวจสอบประเมินผลการ
จัดการศึกษาโดยสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดและระบบการประกันคุณภาพภายนอก อันเปน
การตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยสํานกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 ในระบบการประกันคณุภาพภายใน ของทุกสถาบันการศึกษา มีการกําหนดใหการประเมิน
หลักสูตรเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหทนัสมัยและทนัการเปลี่ยนแปลงของโลก เปนตัวช้ีวัดหรือ
เกณฑคุณภาพสําคัญตัวหนึ่งสําหรับการประกันคณุภาพภายใน การดําเนนิงานดังกลาวถือเปน
รองรอยของความตระหนัก (Awareness)  ถึงความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร  
 

*ศาสตราจารยประจําคณะครุศาสตร คณบดีคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ความพยายาม (Attempt)  ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ และผล
ความสําเร็จ (Achievement) ของการผลิตบัณฑิตใหมีคณุภาพตรงตามหลักสูตรและความตองการ
ของสังคม พรอมทั้งเปนการรองรับการตรวจประเมินภายนอกจาก สมศ. 
 

2.  วงจรของการพัฒนาหลักสูตร 
 หลักสูตร (Curriculum) เปนมวลประสบการณที่กําหนดไวอยางเปนระบบสําหรับใชใน
การจัดการศกึษาใหผูเรียนไดเรียนรูและมคีุณลักษณะตามความมุงหมาย 
 วงจรของหลักสูตรเร่ิมตนจากความตองการหลักสูตรที่สามารถตอบสนองตอบริบท 
(Context) หรือสภาวะแวดลอม สภาพแวดลอมที่สําคัญของหลักสูตรประกอบดวย ความตองการ
ทางวิชาการ/วชิาชีพ เชน ความตองการสืบทอดองคความรู สรางองคความรูทางวิชาการ เพื่อพัฒนา
ศาสตรสาขานั้น เปนตน และความตองการทางสังคม เชน ความตองการนําความรูมาใชประโยชน
ในเชิงการผลติ การแกปญหาหรือการสรางความสุขความสะดวกแกมนุษยใหสังคม เปนตน 
หลักสูตรทางการศึกษาสวนใหญจึงเกิดขึ้นดวยจุดมุงหมายเพื่อตอบสนองตอความตองการในการ
พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ และขณะเดียวกนัเปนการเอื้อประโยชนใหเกดิขึ้นกับสังคม หลักสูตรที่ดีจึง
ควรมีจุดมุงหมายที่ตั้งอยูบนหลักวิชาการทางการศึกษาของศาสตรสาขานั้น ที่เหมาะสมทั้งดาน
แนวคดิทางปรชัญา จิตวิทยา และสังคมวิทยาที่สามารถปฏิบัติไดจริง และสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม 
 หลังจากกําหนดหลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตรไดแลว ทําใหมองเห็นทิศทางของ
หลักสูตรไดชัดเจน อันจะชวยในการวางแผนหลักสูตร (Curriculum planning) เกี่ยวกับโครงสราง
และเนื้อหา การบริหารหลักสูตร แผนการศึกษา แนวทางการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน และ 
การวัดประเมนิผลการเรียนรูของผูเรียน 
 เมื่อไดตวัหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวของ เชนเอกสารประกอบหลักสูตร คูมือนักเรียน/
นักศึกษา คูมือครู เปนตน ลําดับขั้นตอไปจงึเปนการนําหลักสูตรไปใชจริง (Curriculum 
implementation) ซ่ึงประกอบดวยการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดชดุวิชา / อาจารยผูสอน การจดั
กิจกรรมการเรยีนการสอนใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร และสัมพันธกบัความถนัด / 
ความสนใจของผูเรียน การพฒันาและใชส่ือการเรียนรู และการวัดประเมินผลการเรียนรู 
 ในการใชหลักสูตร มีความจําเปนตองทําการประเมินหลักสูตร (Curriculum evaluation) 
โดยการติดตามความกาวหนาของการใชหลักสูตร ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูและ
ความสําเร็จของการใชหลักสูตร สําหรับเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ในการปรับปรุงหลักสูตร 
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   ภาพที่ 1  วงจรของการพัฒนาหลักสูตร 

 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะของอาการที่บงชี้ถึงความตองการพัฒนาบุคลากร และปรับปรุงหลักสูตร 
สามารถสังเกตไดจากอาการที่ปรากฏอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางประกอบกัน ดังเชน 
สถาบันการศึกษาขาดปรัชญาของการจัดการศึกษา หรือมีแตไมชัดเจน มีความขัดแยงระหวาง
ปรัชญากับแนวทางปฏิบัติในการจัดการศกึษา ขาดอุปกรณ / ส่ือการเรียนรู ผูสอนขาดคุณสมบัติที่
เหมาะสม เอกสาร / ตําราลาสมัย เวลาไมเพียงพอในการสอนใหครบสาระ การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไมสอดคลองกับความถนัดและความสนใจของผูเรียน การวดัและประเมินขาดมาตรฐาน 
ผูเรียนขาดความสนใจในการเรียนรู ผูปกครองไมสนใจการเรียนรูของบุตรหลาน ปญหาการออก
กลางคัน ผูเรียนมีปญหาดานคุณธรรม อัตราการสําเร็จการศึกษาต่ําลง บัณฑิตมีปญหาในการศึกษา
ตอและการทํางาน บัณฑิตขาดองคความรู / ทักษะทีจ่ําเปนสําหรับสังคมยุคใหม เปนตน 
 

บริบท / สภาวะแวดลอม 

Curriculum 
PLANNING 

 วิเคราะหบริบท 
 กําหนดจุดมุงหมาย 
 จัดโครงสรางและเนื้อหา 
 วางแนวทางจัดกิจกรรม 

   การเรียนรู 
 ทดลองใช 
 ปรับปรุงและนําไปใชจริง 

Curriculum 
IMPLEMENTATION 

 บริหารหลักสูตร 
   (เอกสาร อุปกรณ บุคลากร) 

 สนับสนุน/บริการ 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ประเมินการเรียนรู 
 นิเทศการใชหลักสูตร 

Curriculum 
EVALUATION 

 ประเมินตัวหลักสูตร 
 ประเมินปจจัยเบื้องตน 
 ประเมินกระบวนการ 

   ใชหลักสูตร 
 ประเมินผลที่ไดจาก 

   การใชหลักสูตร 
   - ผลผลิต 
   - ผลลัพธ 

สารสนเทศสําหรับการปรับปรุง 
และพัฒนาหลกัสูตร 
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3.  แนวคิดพืน้ฐานของการประเมินหลักสูตร 
 3.1  ความหมายและองคประกอบ 
 การประเมิน (Evaluation) หมายถึง กระบวนการตัดสินคณุคาของสิ่งตาง ๆ โดย
เปรียบเทียบกบัเกณฑหรือมาตรฐาน ดังนัน้ การประเมนิหลักสูตร จึงเปนกระบวนการศึกษาและ
เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร แลวทําการวิเคราะหขอมูล เพื่อวินจิฉัยจุดเดน จุดดอย ของตัว
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร อันเปนประโยชนตอการปรับปรุงกระบวนการหลักสูตรระหวาง
การใชหลักสูตรและเพื่อตัดสนิคุณภาพของหลักสูตร วาบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม 
เพียงใด อันเปนประโยชนตอการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ตอไป 
 ในการประเมนิหลักสูตร จึงควรมีการกําหนดมาตรฐานของหลักสูตร (Standard) ไว
ลวงหนา โดย  “มาตรฐาน” เปนคุณลักษณะเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นกับตัวหลักสูตร การใช
หลักสูตรและผลผลิตของหลักสูตร ซ่ึงเปนลักษณะของความสําเร็จทีค่าดหวังไว (Expected) สําหรับ
ใชเปนระดับคณุภาพในการเปรียบเทียบกบัสิ่งที่เกิดขึ้นจริง (Actual) เพือ่ตัดสินคุณคาของหลักสูตร
นั้น มาตรฐานของหลักสูตรอาจกําหนดขึน้จากความคิดเห็นรวมกันของคณาจารยในสาขาวิชา หรือ
อาจกําหนดขึน้ตามมาตรฐานของสถาบัน หรือหนวยงานตรวจประเมนิภายนอก 
 การที่จะไดขอมูลแสดงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริง (Actual) จําเปนตองมี เครื่องมือสําหรับเก็บ
รวบรวมขอมลู และวิเคราะหเกีย่วกับตัวหลักสูตร การใชหลักสูตร และผลผลิตของหลักสูตร เชน
แบบวิเคราะหหลักสูตร แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่วกับหลักสูตรแบบสอบถาม
ความคิดเหน็ของอาจารยผูสอนเกี่ยวกับหลักสูตร แบบติดตามบัณฑิตทีจ่บหลักสูตร แบบสํารวจ
ผูใชบัณฑิต เปนตน จากขอมูลที่เก็บรวบรวมมาได เมื่อนํามาวิเคราะหและเปรียบเทยีบกับมาตรฐาน 
ทําใหสามารถตัดสินคุณภาพของหลักสูตร รวมทั้งจุดเดน จุดดอยของหลักสูตร สําหรับใชพิจารณา
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 3.2  แนวคิดการประเมินหลักสูตร 
  ในการประเมนิหลักสูตรนั้น ผูประเมินสามารถออกแบบการประเมินโดยพิจารณา
แนวคดิของการประเมินหลัก ๆ 4 แนวทาง เพื่อเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากแตละแนวทางมา
ประสานเขาดวยกันเปนแนวคิดหลักของการประเมินหลักสูตร ดังนี ้
  1) การประเมินความกาวหนา หรือการประเมินสรุปรวม 
     (Formative V.S. Summative Evaluation) 
     การประเมินความกาวหนา (Formative evaluation) เปนการประเมนิในขณะ
ดําเนินการใชหลักสูตรหรือเปนการประเมนิระหวางทาง เพื่อใหไดสารสนเทศสําหรับปรบัปรุง
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กระบวนการบริหารและการใชหลักสูตร สวนการประเมนิสรุปรวม (Summative evaluation) เปน
การประเมินผลสรุปรวมของหลักสูตร หรือการประเมินเมื่อครบวงจรของหลักสูตร เพื่อใหได
สารสนเทศสําหรับตัดสินผลสําเร็จของหลักสูตร 
  2) การประเมินอยางไมเปนทางการ หรือ การประเมินอยางเปนทางการ 
      (Informal V.S. Formal Evaluation)     
      การประเมินอยางไมเปนทางการ (Informal evaluation) เปนการประเมินที่ไมมี
แบบแผนที่เครงครัด การเกบ็รวบรวมขอมูลเปนไปตามความสะดวก อยางงาย ๆ เชน การพูดคยุกนั
อยางไมเปนทางการ สอบถามอยางไมมีโครงสราง ไมมีรูปแบบการวเิคราะหที่ชัดเจน ขอสรุปมัก
เกิดขึ้นตามความรูสึกหรือความคิดเห็นสวนตัว สวนการประเมินอยางเปนทางการ (Formal 
evaluation) เปนการประเมนิที่มีระเบียบแบบแผน มีวัตถุประสงค การสรางเครื่องมือ การรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปผลตามเกณฑหรือมาตรฐาน และการรายงานดวยลายลักษณ
อักษร 
  3) การประเมินผลทั้งหมด หรือ การประเมินตามจดุมุงหมาย 
      (Goal-Free V.S. Goal-Based Evaluation) 
      การประเมนิผลทั้งหมด (Goal-Free evaluation) เปนการประเมินที่ครอบคลุมผล
ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด (total effects) ซ่ึงประกอบดวยผลทางตรง และผลทางออม หรือผลกระทบโดย
ไมไดยดึติดกบัจุดมุงหมายเดิมของหลักสูตร สวนการประเมินผลตามจุดมุงหมาย (Goal – based 
evaluation) เปนการประเมนิผลตามที่ระบุไวในจุดมุงหมายของหลักสูตร วาผลผลิตที่ไดบรรลุผล
สําเร็จตามจุดมุงหมายทีก่ําหนดไวหรือไม เพียงใด 
  4) การประเมินโดยผูประเมินภายนอก หรือ การประเมินโดยผูประเมินภายใน 
      (External V.S. Internal Evaluator) 
      การประเมนิโดยผูประเมนิภายนอก (External evaluator) เปนการประเมินโดย
ใชผูประเมินทีเ่ปนบุคคลภายนอก ซ่ึงไมไดอยูภายในสังกดัของหนวยงาน หรือสถาบันนั้น สวน
ใหญเปนนักประเมินที่เชีย่วชาญจากภายนอกที่เปนกลาง สวนการประเมินโดยผูประเมินภายใน 
(Internal evaluator) เปนการประเมินโดยใชผูประเมินทีเ่ปนบุคคลภายในสังกัดของหนวยงาน หรือ
สถาบันนั้น ซ่ึงเปนผูประเมนิที่อยูใกลชิดและเหน็กระบวนการใชหลักสูตรมาโดยตลอด 
 จากแนวคิดของการประเมินทั้ง 4 แนวทาง ผูประเมินสามารถเลือกขั้วใดขั้วหนึ่งของแต
ละแนวทาง เพือ่รวมเปนแนวคิดหลักของการประเมินหลักสูตร แนวคดิของการประเมินหลักสูตร
ตามแบบประเพณีนยิม จะมลัีกษณะของการประเมินเปนแบบสรุปรวม (Summative) อยางเปน
ทางการ (Formal) ยึดตามจดุมุงหมาย (Goal-Based) และประเมนิโดยผูประเมินภายใน (Internal) 
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อยางไรก็ตามแนวคดิของการประเมินหลักสูตรที่เปนทางเลือก ซ่ึงแตกตางจากแบบประเพณนีิยม
ดังกลาว อันเกดิจากสวนผสมของ 4 แนวทางนั้น ยังมีอีกถึง 15 แนวทางเลือกที่ผูประเมินสามารถ
เลือกใชไดตามความเหมาะสมกับสถานการณของการประเมินหลักสตูร 
 3.3  รูปแบบของการประเมินหลักสูตร 
  รูปแบบของการประเมินที่นยิมนํามาประยกุตใชในการประเมินหลักสตูร สามารถ
จัดจําแนกไดเปน 3 กลุม ดังนี้ 
 1) รูปแบบการประเมินทีย่ึดจดุมุงหมายเปนหลัก (Goal-Based Models) 
   รูปแบบการประเมินแนวนี้ เนนการตัดสินคุณคาตามจุดมุงหมาย เปาหมายหรือ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผนงาน โครงการ หรือหลักสูตร การประเมินจึงมีลักษณะของการ
เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับผลที่คาดหวังไว ดังนัน้ จดุมุงหมาย เปาหมาย หรือวัตถุประสงคจึง
ถูกใชเปนเกณฑสําหรับตัดสินความสําเร็จของการดําเนนิงาน ผูนําความคิดการประเมินแนวนี้ คน
สําคัญไดแก Tyler(1950.1986) และ Hammond (1959) เปนตน 
  Tyler (1950) ไดเสนอแนวทางการประเมนิโดยมีขั้นตอนดังนี้ ศกึษาจดุมุงหมาย
ของหลักสูตร (Goals) กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (Behavioral objectives) ใหชัดเจน 
กําหนดสถานการณ / เนื้อหา / เทคนิควิธีการวัด สรางเครื่องมือวัด เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหผล
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ถาผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามวัตถุประสงค ถือวาเกิดสัมฤทธิ์ผล แต
ถาไมบรรลุผลตามที่กําหนดไว จะตองตัดสินใจปรับปรุงหลักสูตรใหม นอกจากนี้ Tyler (1986) ได
เสนอแนวคิดใหมวา การประเมินหลักสูตรควรประกอบดวย การประเมินความเหมาะสมของ
วัตถุประสงคของหลักสูตร การประเมินความเปนไปไดของแผนการเรียนรูที่จะสงผลตอ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประเมินผลผลิตและ
ผลลัพธของหลักสูตร ตลอดจนการติดตามประเมินหลักสูตรเปนระยะอยางตอเนื่อง ดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 2  การประยุกตโมเดลการประเมินของ Tyler สําหรับใชประเมินหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การประเมินหลักสูตร 

จุดมุงหมายของ 
หลักสูตร 
(Goals) 

วัตถุประสงค 
ของหลักสูตร 
(objectives) 

การจัดกจิกรรม 
การเรียนการสอน 

(learning  
experiences) 

ผลลัพธของ 
หลักสูตร 

(outcomes) 

ตรวจสอบความสอดคลอง (ประสิทธิผล) 
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 2) รูปแบบการประเมินทีย่ึดเกณฑ หรือ มาตรฐาน เปนหลัก (Criterion - Based Models) 
       รูปแบบการประเมินแนวนี้ เนนการตัดสินคุณคาตามเกณฑหรือมาตรฐานเปน
หลัก ที่มาของเกณฑหรือมาตรฐานอาจกําหนดโดยผูเชี่ยวชาญ หนวยงาน หรือองคกรวิชาชีพอัน
เปนที่ยอมรับ ผูนําแนวคิดการประเมินแนวนี้ คนสําคัญไดแก Stake (1967) และ Provus (1971) 
        Stake (1967) ไดเสนอแนวทางการประเมินเปน 2 สวน ไดแก สวนแรก  
การบรรยายหลักสูตร (Description Matrix) ซ่ึงประกอบดวย 1) การวิเคราะหหลักสตูร และ 2) การ
บรรยายการใชหลักสูตร ดานปจจยั (Antecedents) การปฏิบัติ (Transactions) และผลลัพธ 
(Outcomes) สวนที่สอง การตัดสินคุณคาของหลักสูตร (Judgment Matrix) ซ่ึงประกอบดวย 1) การ
กําหนดมาตรฐานของหลักสูตร และ 2) การตัดสินคุณคาของหลักสูตร ดานปจจยั การปฏิบัติ และ
ผลลัพธ ดังภาพที่ 3 

 

ภาพที่ 3  การประยุกตโมเดลการประเมินของ Stake สําหรับใชประเมินหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การประเมินหลักสูตร

การบรรยายหลักสูตร การตัดสินคุณคาของหลักสูตร 

วิเคราะหตัวหลักสูตร     การบรรยายหลักสูตร 
 

 วิเคราะหหลักการ     ความสอดคลองระหวาง 
   และเหตุผลของการ          ส่ิงที่คาดหวังกับสิ่งที่เกดิ 
   พัฒนาหลักสูตร                     ขึ้นจริง ดานปจจยั การ 

 วิเคราะหความ           ปฏิบัติ และผลลัพธ 
   สัมพันธเชิงเหตุผล       ความสอดคลองเชิง 
   ระหวางปจจยั การ         ประจักษระหวางปจจยั 
   ปฏิบัติ และผลลัพธ         การปฏิบัติและผลลัพธ 
   ที่คาดหวัง          ที่เกิดขึ้นจริง 

กําหนดมาตรฐาน     ตัดสินคุณคา 
 

 กําหนดมาตรฐาน      เปรียบเทียบสิ่งที่ 
    ของหลักสูตรดาน            เกิดขึ้นจริงกับ 
     - ปจจยั                                 มาตรฐานเพื่อ 
       (Antecedents)          ตัดสินคุณคาของ 
     - การปฏิบัติ                          หลักสูตรดาน 
       (Transaction)           - ปจจยั 
     - ผลลัพธ            - การปฏิบัติ 
       (Outcomes)                        - ผลลัพธ 
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 3) รูปแบบการประเมินทีย่ึดความตองการตดัสินใจเปนหลัก (Decision-Based Model) 
  รูปแบบการประเมินแนวนี้ ตองการเสนอสารสนเทศเพื่อชวยผูบริหารในการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม โดยเนนความตองการใหสารสนเทศของผูบริหาร
เปนหลักในการประเมิน ผูนาํแนวคดิการประเมินแนวนี้คนสําคัญ ไดแก Cronbach (1963) , Alkin 
(1969) และ Stufflebeam (1971) 
  Stufflebeam และ คณะ (1971) ไดเสนอโมเดล CIPP สําหรับการประเมินบริบท ( 
Context) ปจจยัเบื้องตน (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ของหลักสูตร เพื่อ
ชวยผูบริหารหลักสูตรในการตัดสินใจเกีย่วกับการวางแผนหลักสูตร (Planning Decision) การ
กําหนดโครงสรางของหลักสูตร (Structuring decisions) การนําหลักสตูรไปใชจริง (Implementing 
decisions) และการตัดสินใจเกี่ยวกับการทบทวนหลกัสูตร (Recycling decisions) ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4  การประยุกตโมเดลการประเมินของ Stufflebeam และคณะ สําหรับใชประเมินหลักสูตร 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

การประเมินหลักสูตร การตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสตูร 

การประเมินบริบท 
(Context Evaluation) 
 

 สภาวะแวดลอม 
 ความตองการจําเปนของ 

    บุคคล/หนวยงาน 
 ความเหมาะสมของจุดมุงหมาย 

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน 
(Context Evaluation) 
 

 เลือกหลักสูตร 
 กําหนดจุดมุงหมาย 

การประเมินปจจัยเบื้องตน 
(Input Evaluation) 
 

 ความเพียงพอของทรัพยากร 

 ความเหมาะสมของ 
     โครงสราง/เนื้อหาหลักสูตร 
   ความพรอมของปจจัย      
      สนับสนุน 

การตัดสินใจเพื่อกําหนด 
โครงสราง 
(Structuring Decisions) 
 

 วางโครงสรางเนื้อหา 
 วางแผนการ  
ดําเนินงาน 

การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 
 

 การบริหารหลักสูตร 
 การจัดการเรยีนการสอน 
 การวัดประเมินผล 

การประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) 
 

 คุณลักษณะของผูสําเร็จ 
   การศึกษา 

 การบรรลุจุดมุงหมาย 

การตัดสินใจเพื่อนําหลักสูตร 
ไปปฏิบัติ 
(Implementing  Decisions) 
 

 ปฏิบัติการใชหลักสูตร 
   ปรับปรุงแกปญหา 
     การใช 

การตัดสินใจเพื่อทบทวน 
หลักสูตร 
(Recycling  Decisions) 
 

 ปรับปรุงหลักสูตร 
 ขยาย / ยุบหลักสูตร 
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4.  แนวปฏิบตัใินการประเมินหลักสูตร 
 4.1  กระบวนทัศนใหมของการประเมินหลักสูตร 
        องคความรูของศาสตรแตละสาขาไดมกีารพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว็ 
การจัดหลักสตูรและการเรียนการสอนจึงจาํเปนตองปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของ
โลกประกอบดวยความคาดหวังในมาตรฐานการศึกษาจากสังคมเพิ่มสูงขึ้นทุกขณะ รวมทั้งบทบาท
ของการมีสวนรวมและการตรวจสอบของสวนตาง ๆ กําลังทวีความเขมขน ดังนั้น การพัฒนา
หลักสูตร การใชหลักสูตร และ การประเมนิหลักสูตร จึงจําเปนตองดําเนินการอยางเปนระบบที่
สอดคลองสัมพันธกันโดยเฉพาะอยางยิ่งการประเมินหลักสูตรตองเปนกลไกที่มีประสิทธิภาพ ใน
การติดตามคณุคาของหลักสูตรอยางตอเนื่อง อยางนอย 1 คร้ัง ทุกวงรอบของการใชหลักสูตร 
เพื่อใหไดสารสนเทศสําหรับพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ใหหลักสูตรมีความทันสมัย ทันการ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการของโลกสามารถตอบสนองความตองการของสังคมในการนาํความรูที่ได
ไปใชประโยชนไดจริง และสรางความพึงพอใจใหแกผูเกี่ยวของ ในขณะเดียวกนัการประเมิน
หลักสูตรจะตองใหสารสนเทศที่สามารถ รองรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรทั้งจาก
ผูประเมินภายในและภายนอก 
 การประเมินหลักสูตรในยุคปฏิรูปการศึกษานี้ จึงควรใหรูปแบบผสมผสาน เมื่อทําการ
ประเมินแลวสามารถใหสารสนเทศที่ตอบคําถามถึงการบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร การบรรลุ
มาตรฐานของหลักสูตร และตอบสนองความตองการตัดสินใจของฝายตาง  ๆ ทั้งระดบัผูบริหาร
หลักสูตร ผูตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานจากภายในและภายนอก องคกรวิชาชีพ และสังคม  
การประเมินหลักสูตรจึงควรออกแบบการประเมินใหตอบคําถามสําคัญ ๆ ตามประเด็นหลักดัง
ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ประเด็นการประเมินหลักสูตรและคําถามสําคญั 

 

ประเด็นการประเมินหลักสตูร คําถามสําคัญ 
1. ตัวหลักสูตร 
   1.1 แนวคดิพื้นฐานของหลักสูตร 
 
    
   1.2 จุดมุงหมายของหลักสูตร 
 
 
   1.3 โครงสรางของหลักสูตร 
 
 
   1.4 เนื้อหาวชิา 
 
 
     
   1.5 แผนการเรียนรู 

 
 แนวคิดพื้นฐาน(ปรัชญา/ปณิธาน)ของหลักสูตร สอดคลองกับ 

   หลักการทางวิชาชีพและแนวคิดการพัฒนาสังคมเพียงใด ? 
   และสามารถนําไปปฏิบัติไดเพียงไร ? 

 จุดมุงหมาย (มาตรฐาน) ของหลักสูตรสอดคลองกับแนวคิด 
   พื้นฐานของหลักสูตรหรือไม ? มีความครอบคลุมและชัดเจน 
   เพียงใด ? 

 โครงสรางของหลักสูตรสอดคลองกับจดุมุงหมายหรอืไม ? 
    สัดสวนของแตละหมวดวิชาและการจดัรายวิชาเหมาะสม 
    เพียงใด ? 

 กําหนดสาระการเรียนรู / เนื้อหาวิชา สอดคลองกับโครงสราง 
   หลักสูตรหรือไม ? รายวิชาและหนวยการเรียนรู มีคุณคาทาง 
   วิชาการ / วิชาชีพ และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงใน 
    สังคมเพียงใด ? 

 กําหนดแนวทางการจัดการเรยีนรูแตละชวงชั้น/ป 
    ส่ือการเรียนรู และการวดัประเมินผลการเรียนรู 

2. ตัวปจจยัเบือ้งตนของหลักสูตร 
   2.1 ผูเรียน 
 
   2.2 ครูผูสอน 
 
 
   2.3 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 

 
 ผูเรียนมีคุณสมบัติพื้นฐานดานความรู ทกัษะ และคณุลักษณะ 

   เบื้องตนตามที่คาดหวังเพียงใด ? 
 ผูสอนมีความรูความเขาใจในหลักสูตร มคีุณวุฒิ ความสามารถ 

    ทางวิชาการ คุณลักษณะและผลงานทางวิชาการเหมาะสมใน 
    การสอนรายวิชาเพียงใด ? 

 ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียนรู เชน เอกสารประกอบ 
   หลักสูตร ตํารา ส่ือการเรียนรู หองเรียน หองปฏิบัติการ  
   หองคอมพิวเตอร หองสมุด ฯลฯ มีเพยีงพอและคุณภาพด ี
   เพียงใด ? 
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ตารางที่ 1  (ตอ) 

 

ประเด็นการประเมินหลักสตูร คําถามสําคัญ 
   3.2 การจัดกจิกรรมการเรียน 
         การสอน 
 
   3.3 การวัดและประเมินการเรียนรู 
 
   3.4 การประเมินการสอน 
 
   3.5 การประเมินหลักสูตร 

 ผูสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
   สอดคลองกับหลักสูตร ความถนัด / ความสนใจของผูเรียน 
   แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญมากนอยเพียงไร ? 

 ผูสอนมีการวัดและประเมนิการเรียนรูของผูเรียน และมีการให 
    ขอมูลยอนกลับสําหรับผูเรียนเหมาะสมเพียงใด ? 

 มีระบบการประเมินการสอนของครูผูสอนเพื่อเปนขอมูล 
   ยอนกลับสําหรับผูสอนหรือไม ? เพียงใด ? 

 มีระบบการประเมินหลักสูตรเมื่อใชหลักสูตรครบวงจรแลว 
   เพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง 
   หรือไม ? เพยีงใด ? 

4. ผลที่ไดจากการใชหลักสูตร 
   4.1 ผลผลิตของหลักสูตร 
         (ประสิทธิผล) 
 
   4.2 ผลลัพธของหลักสูตร 
         (ผลกระทบ) 
 

 
 ผูเรียนมีสัดสวนของการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเพียงใด ? 

    และผูสําเร็จการศึกษา มีความรู ทักษะ และคุณลักษณะตาม 
    จุดมุงหมายของหลักสูตรเพียงใด ? 

 ผูสําเร็จการศึกษาสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนไดจริง 
   เพียงใด ? เปนที่ยอมรับของสังคม และเปนที่พึงพอใจของ 
   ผูใชผลผลิตหรือบัณฑิตมากนอยเพียงใด ? 

 
 4.2  การออกแบบการประเมินหลักสูตร 
                        เมื่อมีการกําหนดประเด็นทีพ่ึงประสงค และคําถามสําคัญในการประเมินหลักสูตร
แลว การออกแบบการประเมินหลักสูตรเพื่อใหไดขอมลูหลักฐานที่จะใชตอบใหตรงประเด็นของ
คําถามสําคัญดังกลาว จึงตองเตรียมเครื่องมอืที่จะใชในการเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐานสําหรับทํา
การประเมินหลักสูตร การสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลที่ดีสําหรับการประเมินหลักสูตรนั้น 
จําเปนตองคํานึงถึงตัวช้ีวดั (indicator) และเกณฑ (criteria) หรือมาตรฐาน (standard) ที่จะใช
สําหรับการตัดสินคุณคาของหลักสูตร 
 ตัวชี้วัด (indicator) สําหรับการประเมินหลักสูตร หมายถงึ คา หรือ ลักษณะที่
สังเกตไดซ่ึงบงบอกสภาพหรือสะทอนคุณลักษณะหรือคณุภาพของตวัหลักสูตร ตัวปจจัยเบื้องตน 
กระบวนการใชหลักสูตร และผลที่ไดจากการใชหลักสูตร (ผลผลิต และผลลัพธของหลักสูตร) 
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 เกณฑ (criteria) สําหรับการประเมินหลักสูตร หมายถึง คุณลักษณะ หรือ 
ขอกําหนดที่ถือเปนคุณภาพ ความสําเร็จ หรือความเหมาะสมของตัวหลักสูตร ตัวปจจัยเบื้องตน 
กระบวนการใชหลักสูตร และผลที่ไดจากการใชหลักสูตร (ผลผลิต และผลลัพธของหลักสูตร) 
 มาตรฐาน (standard) หมายถึง คุณลักษณะหรือ ขอกําหนดที่ถือเปนคุณภาพ 
ความสําเร็จ หรือ ความเหมาะสมอันเปนทีย่อมรับกันโดยทั่วไป ซ่ึงมกักําหนดโดยหนวยงาน หรือ
องคกรทางวิชาชีพ 
 ในการออกแบบประเมินหลักสูตร ควรกําหนดรายละเอยีดของหวัขอตอไปนี้ 
วัตถุประสงคของการประเมิน ประเดน็ของการประเมนิ ตัวช้ีวัด เครือ่งมือ การวิเคราะห และเกณฑ
การประเมิน  
  
 4.3  แนวทางการดําเนินงานประเมินหลักสูตร 
                        ผูประเมินหลักสูตรควรพิจารณาขอบเขตการประเมินในทางปฏิบัติ โดยพิจารณาวาง
กรอบการประเมินในประเดน็ตอไปนี ้
       4.3.1  การกําหนดวัตถุประสงคของการประเมนิ 
    สําหรับสถาบันการศึกษาที่ผูบริหารตองการสารสนเทศจากการประเมนิ เพื่อ
ตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรอยางรอบดาน และมีความพรอมทางทรัพยากรการประเมิน ทั้งบุคลากร
ทางการประเมนิ งบประมาณ และเวลา ควรกําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน (ตามตารางที่ 2) 
อยางรอบดาน ทั้งการประเมนิตัวหลักสูตร ตัวปจจยัเบื้องตนของหลักสูตร กระบวนการใชหลักสูตร 
และผลที่ไดจากการใชหลักสูตร จะทําใหไดสารสนเทศจากการประเมนิหลักสูตรที่ครบถวน อันจะ
นําไปสูการตัดสินใจปรับปรุงหลักสูตรไดอยางครบวงจร 
  ในกรณีผูบริหารมีความตองการสารสนเทศเฉพาะสวน หรือมีความตองการ
ปรับปรุงหลักสูตรเฉพาะดาน ผูประเมินสามารถเลือกประเมินหลักสตูรเฉพาะสวนที่สามารถสนอง
ความตองการใชสารสนเทศของผูบริหารนั้นได โดยกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินหลักสตูร
เพียงบางประเด็น เชน ออกแบบการประเมนิเฉพาะตวัหลักสูตร ตัวปจจยัเบื้องตนของหลักสูตร 
กระบวนการใชหลักสูตร หรือผลที่ไดจากการใชหลักสูตร เปนตน ซ่ึงจะทําใหไดสารสนเทศที่
สนองตรงประเด็นตอการใชปรับปรุงหลักสูตร 
  สําหรับกรณีทีส่ถาบันการศึกษามีขอจํากดัทางทรัพยากรบางประการ เชน ขาด
แคลนกําลังคนทางการประเมิน หรือมีกําลังคน แตขาดงบประมาณสนับสนุน หรือเวลาไมเพยีงพอ 
เปนตน ควรกาํหนดวัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตร  ประเด็นใดประเด็นหนึง่ที่พิจารณา
รวมกันแลววานาจะเปนปญหามากที่สุด เชน ออกแบบการประเมินเฉพาะตวัหลักสตูร หรือประเมิน
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เฉพาะผลผลิตของหลักสูตร เปนตน ซ่ึงจะทําใหไดสารสนเทศตรงประเด็นที่ตองการใชปรับปรุง
หลักสูตรเฉพาะหนา 
      4.3.2  การกําหนดผูรับผิดชอบการประเมินหลักสูตร 
      ผูบริหารสถาบันการศึกษา สามารถเลือกกําหนดผูรับผิดชอบการประเมิน
หลักสูตรได 3 รูปแบบ ตามความเหมาะสมของแตละสถาบัน ไดแก  1) กําหนดใหการประเมิน
หลักสูตรเปนงานสวนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา  2) แตงตั้งกรรมการ
เฉพาะกจิสําหรับการประเมนิหลักสูตร และ  3) จางที่ปรึกษาหรอืผูเชี่ยวชาญอิสระจากหนวยงาน
ภายนอก ทําการประเมินหลักสูตร 
      4.3.3  การวางแผนการดาํเนินงานประเมินหลักสูตร 
      เมื่อกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตร และผูรับผิดชอบการ
ประเมินหลักสูตรแลว ผูประเมินจะตองวางแผนการประเมินโดยระบรุายละเอียดของขั้นตอนการ
ประเมินกจิกรรมและระยะเวลาใหสอดคลองสัมพันธกับวงจรของการใชหลักสูตร การสราง
เครื่องมือ และความพรอมของแหลงขอมูล เพื่อใหการประเมินหลักสตูรเสร็จตามกําหนด และ
สามารถใชสารสนเทศปรับปรุงหลักสูตรไดทันเวลา กอนเริ่มวงจรใหมของกระบวนการใช
หลักสูตร 
 4.4  การสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
                       ในการสรางเครื่องมือ จะตองพิจารณาวา วตัถุประสงคของการประเมนิแตละขอนัน้ 
มีประเด็นสําคญั / ตัวบงชี้ใด ตองการขอมูลอะไรบาง ? จากรายการขอมลูที่ตองการนํามาพิจารณา
วาควรเก็บขอมูลจากแหลงใด ? จึงจะไดขอมูลที่ถูกตองตรงกับความเปนจริง แลวจดัแยกรายการ
ขอมูลตามแหลงขอมูล เพื่อนํามาสรางขอคําถามอยางเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่สามารถนํามาใชใน
การประเมินหลักสูตร เชน แบบวิเคราะหหลักสูตร (โดยผูทรงคุณวุฒิ ผูสอน) แบบประเมิน
หลักสูตร (โดยผูทรงคุณวุฒิ ผูสอน ผูเรียน บัณฑิต ผูใชบณัฑิต) แบบตดิตามบัณฑติ เปนตน 
เครื่องมือที่สรางจําเปนตองตรวจสอบคุณภาพกอนนําไปใชจริง 
                       การเก็บรวบรวมขอมูล จะตองมีการกําหนดแผนงานใหชัดเจน วาจะเก็บขอมูลจาก
ใคร ? ที่ไหน ? เมื่อไร ? และจะใชเทคนิคใดในการเก็บรวบรวมขอมลู จึงจะไดรับความรวมมือทีด่ี 
เทคนิคที่สามารถนํามาใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน การสอบถาม การสัมภาษณ การทดสอบ 
การสังเกต การประชุมกลุมสนทนา การบนัทึกขอมูลที่มีอยูแลว เปนตน การเก็บรวบรวมขอมูลที่ดี 
การใชเทคนิคหลายวิธี และรวบรวมจากหลายแหลง เพื่อใชพิจารณาประกอบกนั 
 เมื่อไดขอมูลมาแลว กระบวนการขั้นตอไป คือ การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณ สามารถนํามาใชคํานวณคาสถิติตาง ๆ ตามลักษณะของขอมูล ถาเปนขอมูลจัด
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ประเภท (Categorical data) ก็สามารถคํานวณคาสถิติพื้นฐาน เชน ความถี่ สัดสวน รอยละ 
อัตราสวน เปนตน แตถาเปนขอมูลที่มีคาตอเนื่อง (Continuous data) ก็สามารถคํานวณคาสถิติ
พื้นฐาน เชน คาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธิ์การกระจาย (% C.V.)  
เปนตน สําหรับการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพนั้นสามารถทําการวิเคราะหโดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)  
 การแปลผลหรือการตีความหมาย ในการประเมินหลักสูตรสวนใหญจะเปนการ
เปรียบเทียบคาที่ไดจากการวิเคราะหกับเกณฑการประเมนิ เพื่อตัดสินคณุคาของหลักสูตร ถาเกณฑ
การประเมินเปนเกณฑเชิงปริมาณที่ชัดเจน การตัดสินคณุคาก็เปนไปอยางตรงไปตรงมา แตถาเปน
เกณฑเชิงคุณภาพการตดัสินคุณคาจะมีความซับซอนขึ้น เพราะตองอาศัยดุลยพนิิจอยางมี
วิจารณญาณ และหลักตรรกะประกอบการตัดสินคุณคา 
 4.5  การรายงานผลการประเมินหลักสูตร 
  เปาหมายสําคญัของการประเมินหลักสูตร คือ การรายงานผลการประเมินให
ผูเกี่ยวของไดรับสารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรับใชปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรใหมปีระสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีผลลัพธเปนที่พึงพอใจของผูเรียน ผูสอน บณัฑิต ผูใชบณัฑิต และสังคมภายนอก 
 รูปแบบการเขยีนรายงานการประเมินหลักสูตร สามารถกระทําได 2 ลักษณะ คือ 
 1)  รายงานสรปุสําหรับผูบริหาร (Executive Summative Report) 
       เปนรายงานการประเมนิหลักสูตรแบบสรุปที่ส้ันกะทดัรัด ปกติมีความยาว 1-3 
หนา ใหสารสนเทศที่ใชประกอบการตัดสนิใจสําหรับผูบริหารได ลักษณะของรายงานมัก
ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน ไดแก วตัถุประสงคของการประเมนิ ผลการประเมิน และ
ขอเสนอแนะ 
 2)  รายงานการประเมินทั่วไป (Formal Evaluation Report) 
       เปนรายงานการประเมนิหลักสูตรเชิงวชิาการที่มีความลุมลึก เสนอรายละเอียด
ที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งวัตถุประสงคของการประเมิน เทคนิควิธีการประเมิน ตวัช้ีวดัและเกณฑการ
ประเมิน ผลการประเมิน และขอเสนอแนะที่เปนไปได พรอมทั้งมีสวนของรายงานสรุปสําหรับ
ผูบริหารดวย 
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สรุป 
 การประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเกีย่วกับหลักสูตร แลว
ทําการวิเคราะห เพื่อวนิิจฉยัจุดเดน จุดดอยของตัวหลักสูตร การบริหารหลักสูตรอันเปนประโยชน
ตอการปรับปรุงกระบวนการของหลักสูตรระหวางการใชหลักสูตร และเพื่อตัดสินคณุคาของ
หลักสูตรดานผลผลิตและผลลัพธของหลักสูตรวาบรรลุจุดมุงหมายเพยีงใด อันจะเปนประโยชนตอ
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหมีความทันสมยัทางวิชาการ ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
และตอบสนองความตองการของสังคม 
 การออกแบบการประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบครบวงจร ประกอบดวยการประเมินตัว
หลักสูตร ประเมินปจจยัเบื้องตนของหลักสูตร ประเมินกระบวนการใชหลักสูตร และประเมนิผล
การใชหลักสูตร ทั้งผลผลิตและผลลัพธของหลักสูตร 
 แนวปฏิบัตใินการประเมินหลักสูตร ประกอบดวยขัน้ตอน การกําหนดวัตถุประสงคของ
การประเมิน มอบหมายผูรับผิดชอบการประเมิน การวางแผนการประเมิน การสรางเครื่องมือ การ
เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการรายงานผลการประเมินหลักสูตร 
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