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บทที่ ๗
การประเมินหลักสูตร
ความนา
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญคือ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน การกาหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร การเลือกเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ การนา
หลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร ดังนั้นเมื่อจัดทาหลัก สูตรและนาหลักสูตรไปใช้แล้ว
นักพัฒนาหลักสูตรจาเป็นต้องมีการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรว่า มีคุณค่าหรือมี
ข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในประเด็นใดบ้าง ดังนั้นการประเมินหลักสูตรจึงเป็นขั้นตอนที่สาคัญ
ขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่ต้องกระทาอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะ เพื่อเป็นกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นภาพของการพัฒนาหลักสูตรอย่างชัดเจนทุกขั้นตอน ในบทนี้
จะกล่าวถึง ความหมาย จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร ระยะของการประเมินหลักสูตร
รูปแบบการประเมินหลักสูตร และขั้นตอนการประเมินหลักสูตร

ความหมายของการประเมินหลักสูตร
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตร (curriculum evaluation) สรุปได้
ดังนี้
สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตรคือ กระบวนการหา
ข้อมูล เก็บข้อมูล เพื่อนามาใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินหาทางเลือกของหลักสูตรที่ดีกว่าเดิม ซึ่ง
สอดคล้องกับ ครอนบัด (Cronbach) ซึ่งอธิบายเพิ่มเติมว่า การประเมินหลักสูตร คือการรวบรวม
ข้อมูลและการใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจในเรื่องโปรแกรมการศึกษาหรือหลักสูตร ส่วนนักการศึกษาไทยได้
กล่าวถึงความหมายของการประเมินหลักสูตรไว้สอดคล้ องกับแนวคิดของนักการศึกษาตะวันตกใน
กลุ่มนี้ ดังเช่น สุมิตร คุณากร กล่าวว่าการประเมินหลักสูตร คือการหาคาตอบว่าหลักสูตรสัมฤทธิ์ผล
ตามที่กาหนดไว้ในจุดประสงค์ของหลักสูตรมากน้อยเพียงใด โดยมีขอบเขตของ การประเมินคือ การ
วิเคราะห์ตัวหลักสูตร การวิเคราะห์กระบวนการของการนาหลักสูตรไปใช้ การวิเคราะห์สัมฤทธิ์ผลใน
การเรียนของผู้เรียน และการวิเคราะห์โครงการประเมินหลักสูตร และ ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ ได้ให้
ความหมายของการประเมินหลักสูตร หมายถึง การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนาข้อมูลมาใช้ใน
ศักดิ์ศรี ปาณะกุล. การประเมินหลักสูตร. (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
๕ ), หน้า .
Cronbach, Lee J. Essential of Psychological Testing. (New York : Harper Row, 1970),
P. 231.
สุมิตร คุณากร. หลักสูตรและการสอน. (กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ์, ๕ ๘), หน้า ๙๘.
ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์. การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ. (กรุงเทพมหานคร : อลีน
เพรส, ๕ ๙), หน้า ๙ .
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การตัดสินหาข้อบกพร่องหรือปัญหา เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขส่วนประกอบทุกส่วนของหลักสูตรให้มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น หรือตัดสินหาคุณค่าของหลักสูตรนั้น ๆ
นอกจากนี้ วิชัย วงษ์ใหญ่๕ กล่าวว่า การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการเปรียบเทียบ
ระหว่างผลการใช้หลักสูตรที่วัดได้กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และ สุทธนู ศรีไสย์ กล่าวว่า
การประเมินหลักสูตร เป็นกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่ง
หลักสูตรได้มีการนาไปใช้เรียบร้อยแล้ว การประเมินหลักสูตรจะมีทั้งการประเมินความก้าวหน้า
และประเมินผลงานในขั้นสุดท้ายหลังจากการพัฒนาหลักสูตรได้เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว
กล่าวโดยสรุป การประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการพิจารณาถึงคุณค่า คุณภาพ
ความสาคัญของหลักสูตร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการตัดสินใจ และตัดสินคุณค่าของหลักสูตร ทาให้มองเห็นจุดเด่นจุดด้อยของหลักสูตร เพื่อบอกให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบว่า หลักสูตรที่สร้างนั้นมีความเหมาะสมเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ ใน
กระบวนการดังกล่าวมีขอบข่ายการดาเนินการที่ต่อเนื่องกัน ตั้งแต่การจัดทาหลักสูตร การนาหลักสูตร
ไปใช้ โดยจะมีการประเมินทั้งความก้าวหน้าและการประเมินรวมขั้นสุดท้าย

จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร

ศักดิ์ศรี ปาณะกุล ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์๘ นิรมล ศตวุฒิ๙ กล่าวว่า การประเมินหลักสูตรมี
จุดมุ่งหมายดังนี้
. เพื่ อ หาคุ ณ ค่ า ของหลั ก สู ต ร
โดยพิ จ ารณาว่ า หลั ก สู ต รที่ จั ด ท าขึ้ น นั้ น ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ที่หลักสูตรต้องการหรือไม่ ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด โดยข้อมูลจากการ
ประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อนักพัฒนาหลักสูตรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้น
. เพื่อตัดสินใจว่า การวางเค้าโครงและรูปแบบของระบบหลักสูตร ตลอดจนการบริหารงาน
จัดการหลักสูตรและการสอนเป็นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้หรือไม่
. เพื่อวัดผลผลิต โดยจะพิจารณาว่าผู้เรียนมีคุณภาพอย่างไร ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามความมุ่งหวังของหลักสูตร หลังจากผ่านกระบวนการทางการศึกษามาแล้วหรือไม่
๕

หน้า

วิชัย วงษ์ใหญ่. พัฒนาหลักสูตรและการสอน–มิติใหม่. (กรุงเทพมหานคร : ธเนศวรการพิมพ์, ๕ ๕),

.
สุทธนู ศรีไสย์. การจัดการและการวางแผนพัฒนาหลักสูตร. (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๕ ),

หน้า

.

ศักดิ์ศรี ปาณะกุล. การประเมินหลักสูตร. (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
๕ ), หน้า .
๘
ลัดดาวัลย์. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน ในประมวลสาระชุด
วิชา การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน. (นนทบุรี : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๕ ๕),
หน้า ๘.
๙
นิรมล ศตวุฒ.ิ การพัฒนาหลักสูตร. (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๕ ๘),
หน้า ๐๙- ๐.
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. เพื่อหาความต้องการจาเป็น เพื่อเลือกแนวทางการสร้างหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มหรือสถาบัน โดยมีการประเมินเพื่อให้ได้ทางเลือกก่อนจะมีตัวหลักสูตร
๕. เพื่อหาความเป็นไปได้เพื่อนาหลักสูตรไปใช้ โดยประเมินระหว่างการใช้หลักสูตรและเมื่อ
ใช้หลักสูตรเสร็จสิ้นแล้ว

ขอบเขตของการประเมินหลักสูตร
ในการประเมินหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลความก้าวหน้า (formative evaluation)
ซึ่งจะประเมินในระหว่างการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร เพื่อมุ่งการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร หรือการ
ประเมินผลสรุป (summative evaluation) ซึ่งจะประเมินผลเมื่อมีการพัฒนาหลักสูตรครบวงจร
หรือเมื่อใช้หลักสูตรมาระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเป็นการตัดสินว่าหลักสูตรนั้นควรดาเนินการต่อหรือยกเลิก
การใช้หลักสูตร ดังนั้นสิ่งที่ควรต้องประเมินจะต้องครอบคลุมขอบเขต ดังนี้ ๐
. การประเมินเอกสารหลักสูตร เป็นการตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ของ
หลักสูตร คือ จุดหมาย จุดประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหาสาระ วิธีวัดและประเมินผล มีความสอดคล้อง
เหมาะสม ครอบคลุม และถูกต้องตามหลักการพัฒนาหลักสูตรหรือไม่เพียงใด ภาษาที่ใช้ในเอกสารมี
ความชัดเจน และสามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจต่อการนาไปปฏิบัติหรือไม่ ข้อกาหนดหรือแนว
ทางการใช้หลักสูตรมีความชัดเจนเพียงใด การวางแผนการจัดการศึกษาตามหลักสูตร มีความ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และระดับการศึกษาเพียงใด
. การประเมินระบบหลักสูตร เป็นการประเมินหลักสูตรทั้งระบบเพื่อให้มองเห็นภาพรวม
ของหลักสูตรได้อย่างชัดเจน การประเมินระบบของหลักสูตร ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้
. การประเมินจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในระดับต่าง ๆ คือ จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร จุดประสงค์ของกลุ่มวิชา หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ จุดประสงค์รายวิชา จุดประสงค์การ
เรียนรู้ระดับการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
. การประเมินการจัดเนื้อหาในหลักสูตร คือความเหมาะสมของสัดส่วนเนื้อหา
ความทันสมัย ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ความเหมาะสมของการจัดขอบข่ายและลาดับการเรียนรู้
ของกรอบโครงร่างหลักสูตร
. การประเมินการจัดการเรียนการสอน เป็นการประเมินการสอนของครู โดย
พิจารณาจากการนาหลักสูตรมาใช้ในห้องเรียน ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาที่สอน การใช้
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย การใช้สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ และการเลือกใช้วิธีการวัด
และประเมินผลที่หลากหลาย
. การประเมินระบบการบริหารจัดการหลักสูตร เป็นการประเมินความพร้อมใน
การใช้หลักสูตร โครงสร้างและระบบของสถานศึกษา ผู้บริหารหลักสูตร อาคารสถานที่ ทรัพยากร
การศึกษาที่สนับสนุนการเรียนการสอน
๐

ฉรัต ไทยอุทิศ. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา สาหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยหลักการ “Balanced Scorecard”. (ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๕ ), หน้า ๕.
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. การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ ในการนาหลักสูตรไปใช้และประเมินสัมฤทธิ์ผลเมื่อใช้
หลักสูตรแล้ว เรียกว่า การประเมินผลผลิต และเมื่อต้องการประเมินผลต่อไปในระยะยาวโดยศึกษาถึง
ผลกระทบต่อสังคม เรียกว่า การประเมินผลลัพธ์ ขอบเขตของการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ เช่น
ประเมินเนื้อหาในหลักสูตร ประเมินกระบวนการ ประเมินผู้เรียน กระบวนการพัฒนาแบบทดสอบ
ประเมินประสิทธิภาพการจัดงบประมาณ ประเมินความสาเร็จของผู้สาเร็จการศึกษาในด้านความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงาน และประเมินเจตคติต่อวิชาชีพ เป็นต้น

ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร
วิชัย วงษ์ใหญ่ และ ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ กล่าวว่า การประเมินหลักสูตร ผู้ประเมินควร
ดาเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบดังนี้
. การวางแผนประเมินหลักสูตร โดยพิจารณาว่าจะประเมินหลักสูตรในส่วนใดบ้าง เช่น
ประเมินเอกสารหลักสูตร ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ประเมินการสอนของผู้สอน
ประเมินการบริหารของผู้บริหาร ประเมินติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษา และประเมินการยอมรับ
หลักสูตรจากผู้ปกครองหรือชุมชน เป็นต้น
. กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตร ผู้ประเมินต้องกาหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการประเมินให้ชัดเจน เนื่องจากการกาหนดขอบข่ายวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ประเมินอย่างชัดเจนจะเป็นกรอบของการประเมินผลหรือเป็นตัวเสนอแนะรูปแบบของการประเมินผล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินหลักสูตรได้อย่าง
เหมาะสมและมีความถูกต้อง
. การออกแบบการประเมินหลักสูตร ขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะนาไปสู่เป้าหมาย
ของการประเมิน สิ่งที่ผู้ประเมินหลักสูตรจะต้องตัดสินใจในการออกแบบการประเมิน มีดังนี้
. การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง ในการประเมินหลักสูตร ผู้ประเมินอาจได้ข้อมูลจาก
กลุ่มประชากรเป้าหมายทั้งหมด หรืออาจศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของประชากรนั้น
. การกาหนดแหล่งข้อมูล ก่อนลงมือเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประเมินต้องตัดสินใจ
กาหนดว่าจะใช้แหล่งข้อมูลจากที่ใด ใช้แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (primary source) หรือใช้แหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิ (secondary source) ผู้ประเมินควรพิจารณาข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง
. การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประเมินต้องตัดสินใจเลือก
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เหมาะสม เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลจะต้องมีความเชื่อถือได้ (reliability) และมีความเที่ยงตรง (validity) สูง

วิชัย วงษ์ใหญ่. พัฒนาหลักสูตรและการสอน–มิติใหม่. (กรุงเทพมหานคร : ธเนศวรการพิมพ์, ๕ ๕),
หน้า - .
ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์. การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ. (กรุงเทพมหานคร : อลีน เพรส,
๕ ๙), หน้า ๙ - ๐ .
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. การกาหนดเกณฑ์ในการประเมิน ผู้ประเมินควรตั้งเกณฑ์ในการประเมินที่
เหมาะสมไว้ล่วงหน้า เพราะเกณฑ์การประเมินจะเป็นเครื่องบ่งชี้คุณภาพในส่วนของหลักสูตรที่ถูก
ประเมิน
.๕ การกาหนดเวลา ผู้ประเมินควรต้องกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ
ประเมินหลักสูตรในขั้นตอนต่าง ๆ โดยกาหนดเป็นปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อจะได้ข้อมูลที่ต้องการและไม่
เสียเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประเมินจะเก็บรวบรวมข้อมูลตามกรอบขอบข่ายและระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงาน
๕. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการจัดกระทากับข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา ดาเนินการจัดข้อมูลเป็น
หมวดหมู่ จากนั้นเป็นการดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสม
. การรายงานผลการประเมิน เป็นการนาเสนอข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว โดยใช้การ
ตีความ การอธิบาย การสรุปเกี่ยวกับข้อมูลนั้น ผู้ประเมินจะต้องรายงานและเสนอผลการประเมินใน
รูปความเรียงหรือในรูปของกราฟ แผนภูมิ โดยการรายงานผลการประเมินมุ่งเสนอข้อมูลที่บ่งชี้ให้เห็น
ว่าหลักสูตรนี้ เมื่อนาไปปฏิบัติจริงแล้ว มีคุณภาพหรือไม่เพียงใด มีส่วนใดที่ควรต้องปรับปรุงแก้ไข
หรือยกเลิกการใช้
นอกจากนั้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้มีข้อสรุปว่า การประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษา จัดเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ดังนั้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น ได้เสนอกระบวนการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งแต่ละสถานศึกษาสามารถนากระบวนการประเมินผลหลักสูตรไปปรับใช้
ตามโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา โดยสรุปได้ดังนี้
. การกาหนดจุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดยทบทวนจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา การติดตามประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา และการนาจุดมุ่งหมายของหลักสูตรไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
. กระบวนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา มีขั้นตอนดังนี้
. การวางแผนการประเมินหลักสูตร
. การประเมินหลักสูตรก่อน ระหว่างและหลังการใช้หลักสูตร
. การประเมินการสอน
. การรายงานผลการประเมินหลักสูตร
. การประเมินผลลัพธ์ โดยทาการประเมิน รายการคือ
. สัมฤทธิ์ผลที่เกิดกับผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
. ผลกระทบคือ ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน. แนวการประเมิ น หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา.
(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ (เอกสารอัดสาเนา), ๕ ), หน้า ๙.
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รูปแบบการประเมินหลักสูตร
นักประเมินหลักสูตรได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินหลักสูตรหลายรูปแบบ ซึ่งผู้
ประเมินหลักสูตรจะสามารถเลือกใช้ให้สอคล้องกับจุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร ในเอกสาร
ประกอบการสอนนี้ ผู้เขียนขอนาเสนอรูปแบบการประเมินหลักสูตร โดยแบ่งเป็น กลุ่ม ดังนี้
๑. รูปแบบการประเมินหลักสูตรโดยอิงจุดประสงค์
รูปแบบการประเมินหลักสูตรโดยอิงจุดประสงค์ (goal attainment model) เป็นรูปแบบ
การประเมินที่ ไทเลอร์ (Tyler) เป็นผู้นาเสนอแนวคิดนี้เป็นคนแรก ซึ่งใช้กันมากในการประเมินผล
ทางการศึกษา ต่อมา แฮมมอนด์ (Hammond) ได้พัฒนาเพิ่มเติม โดยรวมการประเมินการสอนและ
การประเมินสถาบันเข้ามาด้วย ต่อมา โพรวัส (Provus) ได้พัฒนารูปแบบการประเมินที่มีการเปรียบ
เทียบผลการปฏิบัติจริงกับมาตรฐานที่ตั้งไว้ เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร รูปแบบการ
ประเมินหลักสูตรโดยอิงจุดประสงค์ ทั้ง รูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้
๑.๑ รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์
ไทเลอร์ เป็นผู้ที่วางรากฐานของการประเมินหลักสูตรตั้งแต่ ปี ค.ศ. ๙ ๐ ไทเลอร์
ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลจากการปฏิบัติงานของผู้เรียนกับ
จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่กาหนดไว้ การประเมินหลั กสูตรตามแนวคิดของไทเลอร์ จึงเป็น
กระบวนการที่นามาใช้ในการพิจารณาว่า จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ในหลักสูตร บรรลุผลหรือไม่ โดย
การศึกษารายละเอียดขององค์ประกอบของกระบวนการจัดการศึกษา
ส่วน คือ จุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมิน
การประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอร์ จะเป็นการยึดความสาเร็จของผู้เรียน
ส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์ในการตัดสินโดยอาศัยการวัดพฤติกรรมก่อนและหลังเรียน และมีการกาหนด
เกณฑ์ไว้ก่อนล่วงหน้าว่าความสาเร็จระดับใดจึงถือว่าประสบความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ การ
ประเมินผลในลักษณะนี้จึงเป็นแบบการประเมินผลสรุป (summative evaluation) มากกว่าการ
ประเมินผลความก้าวหน้า (formative evaluation)
๑.๒ รูปแบบการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด์
แฮมมอนด์ (Hammond) มีแนวคิดในการประเมินหลักสูตรโดยยึดจุดประสงค์เป็น
หลักคล้ายแนวคิดของไทเลอร์ แต่แฮมมอนด์ได้เสนอแนวคิดที่ต่างจากไทเลอร์คือ การประเมินผลควร
จะประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ ในรูปของปฏิสัมพันธ์ (interaction) ของมิติต่าง ๆ ที่อยู่ในสภาวะ
แวดล้อมทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย มิติ ด้าน ดังนี้
. . มิติด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยตัวแปรสาคัญ ๕ ตัวแปร คือ
) การจัดชั้นเรียนและตารางสอน เป็นเรื่องของการจัดให้ครูและผู้เรียนมา
พบกัน เพื่อให้เกิดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดชั้นเรียนประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยคือ เวลา
และสถานที่ ในเรื่องของเวลา หมายถึง การกาหนดช่วงเวลาการสอน การจัดลาดับเวลาไม่เหมาะสม
กับวิชาที่สอน วิชาใดควรจะสอนกี่ครั้งต่อสัปดาห์ ควรอยู่ในช่วงใดของเวลาเรียน ส่วนสถานที่
หมายถึง การจัดชั้นเรียนซึ่งมี ลักษณะคือ การจัดชั้นเรียนในแนวตั้ง เป็นการจัดชั้นเรียนโดยมีการ
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แบ่งระดับชั้น เนื้อหาที่สอนจัดไปตามแต่ละระดับชั้น ส่วนการจัดชั้นเรียนในแนวนอน อาจจัดโดย
พิจารณาจากความสามารถ วุฒิภาวะของผู้เรียน พื้นฐานทางสังคมของผู้เรียน
) เนื้อหาวิชา หมายถึง โครงสร้างของเนื้อหาวิชาที่ระบุไว้ในหลัก
สูตรที่นามาสอนในแต่ละระดับชั้น
) วิธีการ หมายถึง หลักการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ การออก
แบบกิจกรรม การเรียนการสอน รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน
) สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ หมายถึง สถานที่ วัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการใช้หลักสูตร
๕) งบประมาณ หมายถึง เงินที่ใช้เพื่ออานวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอน ค่าบารุงการศึกษา ตลอดจนค่าจ้างบุคลากร
. . มิติด้านสถาบัน ประกอบด้วยตัวแปรที่สาคัญ ตัวแปร คือ
) นักเรียน มีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาในการประเมินหลักสูตร
คือ อายุ เพศ ระดับชั้นที่กาลังศึกษา ความสนใจ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สุขภาพร่างกายและจิตใจ
บุคลิกภาพและภูมิหลังของครอบครัว
) ครู มีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาในการประเมินหลักสูตรคือ
อายุ เพศ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์การสอน เงินเดือน กิจกรรมที่ทาในเวลาว่าง การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตร
) ผู้บริหารสถานศึกษา มีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาคือ อายุ
เพศ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ทางการบริหาร ลักษณะทางบุคลิกภาพ เงินเดือน ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานบริหารวิชาการ
) ผู้เชี่ยวชาญ มีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาคือ อายุ เพศ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ลักษณะของการให้คาปรึกษาหรือช่วยเหลือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
๕) ครอบครัว มีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาคือ สถานภาพสมรส
ขนาดของครอบครัว รายได้ สถานที่พักอาศัย ระดับการศึกษา
) ชุมชน มีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาคือ สภาพชุมชน จานวน
ประชากรในชุมชน การกระจายของอายุของประชากร ความเชื่อ ค่านิยม สภาพทางเศรษฐกิจ อาชีพ
ในชุมชน
. . มิติด้านพฤติกรรม มีองค์ประกอบของพฤติกรรม
ด้านคือ
พฤติกรรมด้านความรู้ (cognitive domain) พฤติกรรมด้านทักษะ (psychomotor domain) และ
พฤติกรรมด้านเจตคติ (affective domain)
แนวคิดการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด์ เริ่มด้วยการประเมินหลักสูตรที่กาลัง
ดาเนินการใช้อยู่ เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นพื้นฐานที่จะนาไปสู่การตัดสินใจ
๑.๓ รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส
มอลคอล์ม โพรวัส (Malcolm Provus) ได้เสนอรูปแบบการประเมินหลักสูตร ที่
เรียกว่า การประเมินความไม่สอดคล้อง (The discrepancy of evaluation model) เป็นการ
ประเมินหลักสูตรโดยการเปรียบเทียบความคาดหวังเกี่ยวกับความสาเร็จของหลักสูตรที่ได้กาหนดไว้
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ล่วงหน้า มาเป็นมาตรฐานเพื่อการประเมินกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการใช้หลักสูตร เมื่อพบสิ่งที่ไม่
ตรงกันคือ ผลที่คาดหวังกับผลที่เกิดขึ้นจริงมีความคลาดเคลื่อน (discrepancy) แสดงว่า สิ่งที่เป็นจริง
ยังมีข้อบกพร่องและไม่เป็นไปตามความคาดหวังที่กาหนดไว้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรต้องได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นตามมาตรฐานที่กาหนด การประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของโพรวัส มีลาดับ
ขั้นตอน ๕ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่
ผู้ประเมินต้องกาหนดเกณฑ์มาตรฐาน (standards–S) ของสิ่งที่
ต้องการวัดก่อน เช่น มาตรฐานด้านเนื้อหา
ขั้นตอนที่ ผู้ประเมินต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานหรือการปฏิบัติจริง
ของสิ่งที่ต้องการวัด (performance – P)
ขั้นตอนที่ ผู้ประเมินนาข้อมูลที่รวบรวมได้ในขั้นที่ มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดไว้ในขั้นที่ (compare – C)
ขั้นตอนที่ ผู้ประเมินศึกษาความแตกต่างหรือความไม่สอดคล้องระหว่างผลการ
ปฏิบัติจริงกับเกณฑ์มาตรฐาน (discrepancy –D)
ขั้นตอนที่ ๕ ผู้ประเมินส่งผลประเมินให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรว่าจะยกเลิกการใช้หลักสูตร หรือปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพดีขึ้น
(decision making)
๒. รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่เน้นการตัดสินใจ
รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่เน้นการตัดสินใจ (decision – making model) เป็นรูปแบบ
การประเมินที่ต้องการให้นักประเมินแสดงบทบาทในการตัดสินใจ นักประเมินกลุ่มนี้ ได้แก่ ครอนบาค
(Cronbach) และ สเตค (Stake) โดยมีรายละเอียดในแต่ละรูปแบบดังนี้
๒.๑ รูปแบบการประเมินหลักสูตรของครอนบาค
ครอนบาค (Cronbach) ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า หมายถึง การเก็บ
รวบรวมและใช้ข้อสนเทศ เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร ดังนั้นการประเมินจะต้องเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมหลาย ๆ อย่าง ครอนบาคไม่เห็นด้วยกับการประเมินผลหลักสูตรโดยการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนจากแบบทดสอบ แล้วนาคะแนนของผู้ สอบมาพิจารณาเพื่อปรับปรุง
หลักสูตร ดังนั้นครอนบาคจึงเสนอแนวคิดในการประเมินหลักสูตรว่า ผลของการประเมินควรนาไปใช้
เพื่อการตัดสินใจ ประการคือ
. การปรับปรุงหลักสูตร โดยการตัดสินว่า วัสดุอุปกรณ์ และวิธีสอนที่ใช้
อยู่ น่าพอใจหรือไม่ มีส่วนใดที่ยังต้องแก้ไข
. การตัดสินเกี่ยวกับบุคคล เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้เรียน เพื่อ
นา ไปใช้ประกอบในการวางแผนการสอน การคัดเลือกและจัดกลุ่มผู้เรียน เพื่อให้ทราบจุดเด่น
จุดอ่อนของผู้เรียน
. การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบการบริหาร การประเมินทาให้ทราบว่า
ระบบการบริหารงานของโรงเรียน มีสิ่งใดต้องปรับปรุงแก้ไข ผู้สอนแต่ละคนมีประสิทธิภาพหรือไม่
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สาหรับแนวทางในการประเมิน ครอนบาค (Cronbach) เสนอให้ทาการ
ประเมินในสิ่งต่อไปนี้
. การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินวิธีดาเนินการเรียนการสอน
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นการตรวจสอบดูว่าในระหว่างที่มีการเรียนการสอน ได้มีสิ่งใด
เกิดขึ้นบ้าง เช่น ครูดาเนินการสอนเป็นอย่างไร นักเรียนทากิจกรรมต่าง ๆ อย่างไร
. การประเมินทักษะความชานาญ เป็นการประเมินความสามารถของ
นักเรียน โดยอาศัยข้อสอบที่เป็นมาตรฐาน หรือการให้นักเรียนทางานตามที่มอบหมาย
. การประเมินเจตคติ เป็นการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนไปแล้ว
การวัดความเชื่ออาจทาได้หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม
. การติดตามผล เป็นการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยศึกษาผลของ
หลักสูตรที่มีต่อนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
หลักสูตรใหม่ต่อไป
๒.๒ รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค
รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค (Stake) เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นการ
ตัดสินใจ ในการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของสเตค จะเริ่มจากการสร้างตารางข้อมูล ซึ่งนัก
ประเมินจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตารางข้อมูลแบ่งลักษณะของ
ข้อมูลเป็น ประเภทคือ
. สิ่งที่มีอยู่ก่อน (antecedents) โดยประเมินสิ่งต่าง ๆ ที่มีมาก่อนการใช้
หลักสูตร เช่น ลักษณะของผู้เรียนก่อนเรียน ความถนัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านมา คุณลักษณะ
ของครู ลักษณะเนื้อหาวิชา วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่และระบบการบริหารจัดการ เป็นต้น
. กระบวนการ (transactions) เป็นการประเมินปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
ระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง นักเรียนกับวัสดุหลักสูตร
สิ่งแวดล้อมในห้องเรียน เวลาเรียนที่จัดให้
. ผลผลิต (outcomes) หรือผลลัพธ์ของหลักสูตร เป็นการประเมินผลที่
เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเรียนการสอนไปแล้ว เช่น ความรู้ความสามารถของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และทักษะของนักเรียน ตลอดจนผลกระทบจากการสอนของครู ผู้บริหาร และบุคลากรใน
โรงเรียน ผลการเรียนซ้าชั้น
ก่อนที่ผู้ประเมินจะประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้ง ด้าน ผู้ประเมินต้องตั้งผลที่
คาดหวังเอาไว้ก่อน แล้วสังเกตหรือทดสอบผลที่เกิดขึ้นจริง จากนั้นจึงใช้มาตรฐานซึ่งได้แก่เกณฑ์
ต่าง ๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าควรจะใช้เป็นการนาไปสู่การตัดสิน
๓. รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่เน้นการตัดสินเพื่อการจัดการ
การประเมินหลักสูตรรูปแบบนี้ สตีฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ได้นาเสนอต่อที่ประชุมของ
สมาคม Phi Delta Kappa เมื่อปี ค.ศ. ๙ ๐ รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตีฟเฟิลบีม หรือ
CIPP Model มาจากคาย่อจากภาษาอังกฤษ คา คือ
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C ย่อมาจาก context แปลว่า บริบท
I ย่อมาจาก input แปลว่า ปัจจัยเบื้องต้น
P ย่อมาจาก process แปลว่า กระบวนการ
P ย่อมาจาก product แปลว่า ผลผลิต
รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตีฟเฟิลบีม เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย
โดยมีชื่อเรียกเต็มว่า Context – Input – Process – Product Model หรือ The Phi Kappa
Committee Model หรือเรียกสั้น ๆ ว่า CIPP รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตีฟเฟิลบีม มี
การประเมินข้อมูล ประเภท ดังนี้
. การประเมินบริบท (context evaluation) เป็นการประเมินผลบริบทหรือ
สภาวะแวดล้อม เพื่อให้ได้ข้อมูลในการกาหนดจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ต่าง ๆ ของหลักสูตร ใน
กรณีที่กาลังจัดทาหลักสูตรใหม่ โดยการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ปัญหาและความต้องการต่าง ๆ
เพื่อชี้ให้เห็นว่า ควรจะกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างไรจึงจะสนองความต้องการและแก้ปัญหา
ที่ประสบอยู่ และเมื่อใช้หลักสูตรมาระยะหนึ่งแล้วต้องการประเมินหลักสูตร การประเมินในส่วนนี้คือ
ประเมินเพื่อตรวจสอบดูว่า จุดประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้าง เนื้อหาในหลักสูตร มีความสอดคล้อง
กับบริบทของสังคมหรือไม่เพียงใด
. การประเมินปัจจัยนาเข้า (input evaluation) เป็นการประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร คือ ปัจจัยด้านบุคลากร นักเรียน อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน อาคาร
สถานที่ งบประมาณ เพื่อตรวจสอบดูว่าปัจจัยนาเข้าเหล่านี้มีผลสนับสนุนให้หลักสูตรบรรลุผลในเชิง
ปฏิบัติหรือไม่อย่างไร
. การประเมินกระบวนการ (process evaluation) เป็นการประเมินหลักสูตรใน
ขั้นปฏิบัติการหรือประเมินกระบวนการใช้หลักสูตร เพื่อตรวจสอบดูว่ากิจกรรมหรือกระบวนการ
ต่าง ๆ ของการใช้หลักสูตรในสภาพที่เป็นจริงเป็นอย่างไร มีปัญหาและข้อบกพร่องอย่างไร
. การประเมินผลผลิต (product evaluation) เป็นการประเมินผลที่เกิดจากการ
ใช้หลักสูตร เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร โดยตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีคุณสมบัติตรงตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่เพียงใด
๔. รูปแบบการประเมินหลักสูตรด้วย Balanced Scorecard
๔.๑ หลักการของ Balanced Scorecard
Balanced Scorecard หรือ BSC เป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานสมัยใหม่ ได้รับ
ความนิยมไปทั่วโลก วิธีนี้ได้พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. ๙๙๐ โดย โรเบิร์ต แคบแลน (Robert Kaplan)
จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard) และ เดวิด นอร์ตัน (David Norton) จาก Balanced
Scorecard Collaborative ระบบดังกล่าวต้องการให้ผู้บริหารขององค์กรได้รับรู้ถึงจุดอ่อนและความ
ไม่ชัดเจนของการบริหารงาน ซึ่ง Balanced Scorecard จะช่วยในการกาหนดกลยุทธ์การจัดการ
องค์กรได้ชัดเจน โดยดูจากผลของการวัดค่าได้จากทุกมุมมอง เพื่อให้เกิดดุลยภาพในทุก ๆ ด้าน
ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์. การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ. (กรุงเทพมหานคร : อลีน
เพรส, ๕ ๙), หน้า ๐- .
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มากกว่าที่จะใช้มุมมองด้านการเงินเพียงด้านเดียว ดังนั้น Balanced Scorecard จึงเป็นระบบการ
บริหารงาน และการประเมินผลทั่วทั้งองค์ กร โดยการกาหนดวิสัยทัศน์ (vision) และแผนกลยุทธ์
(strategic plan) แล้วแปลผลลงไปสู่ทุกจุดขององค์กรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของแต่
ละฝ่าย
Balanced Scorecard จะทาให้เราได้เห็นภาพขององค์กรใน มุมมอง และนาไปสู่
การพัฒนาเครื่องมือวัดผล โดยวิธีการรวบรวมข้อมูลและนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ มุมมองทั้ง ดังกล่าว
ประกอบด้วย
. มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (The learning and growth
perspective) เป็นมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต เช่น การพัฒนาความรู้ความสามารถของ
พนักงาน ความพึงพอใจของพนักงาน และการพัฒนาระบบอานวยความสะดวกในการทางาน เป็นต้น
. มุมมองด้านกระบวนการในองค์กร (The business process perspective)
เป็นมุมมองด้านกระบวนการทางานภายในองค์กรเอง เช่น การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ การจัด
โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ การประสานงาน ภายในองค์กร และการจัดการด้านสายงานผลิตที่
มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
. มุมมองด้านลูกค้า (The customer perspective) เป็นมุมมองด้านลูกค้า เช่น
ความพึงพอใจของลูกค้า ภาพลักษณ์ กระบวนการด้านการตลาด และการจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์
เป็นต้น
. มุมมองด้านการเงิน (The financial perspective) เป็นมุมมองด้านการเงิน เช่น
การเพิ่มรายได้ ประสิทธิภาพในการผลิตที่มีต้นทุนต่าและมีการสูญเสียระหว่างผลิตน้อย และ การหา
แหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่อ เป็นต้น
Balanced Scorecard จึงเป็นเสมือนเครื่องมือหรือกลไกในการวางแผนและบริหาร
กลยุทธ์ที่มีการกาหนดมุมมองทั้ง ด้าน เพื่อให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาองค์กรจนบรรลุแผนกล
ยุทธ์ที่ได้วางไว้
๔.๒ การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโดยหลักการ Balanced Scorecard
ในปัจจุบันหลักการ Balanced Scorecard ได้ถูกนามาใช้ในบริหารจัดการ
สถานศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะในบริบทของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังเช่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นาหลักการของ BSC มา
ใช้เป็นกรอบในการวางแผนงานหลักในการพัฒนาโรงเรียนในฝันตามโครงการหนึ่งอาเภอ หนึ่ง
โรงเรียนในฝัน โดยกาหนดกรอบงาน มุมมองคือ ด้านนักเรียน ด้านกระบวนการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา และด้านงบประมาณและทรัพยากร
กระบวนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโดยหลักการ BSC ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน คือ
) การวางแผนประเมินหลักสูตร โดยกาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อจัดทากรอบการ
ประเมินหลักสูตรเป็น มุมมอง คือ มุมมองด้านผู้เรียน มุมมองด้านการพัฒนาหลักสูตร มุมมองด้าน
การเรียนรู้และการพัฒนา และมุมมองด้านงบประมาณและทรัพยากร ) การดาเนินการประเมิน
หลักสูตร ) การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ) การรายงานผลการประเมิน และ ๕) การนาผล
การประเมินไปใช้
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สาหรับการกาหนดกรอบการประเมิน (scorecard) ของหลักสูตรสถานศึกษาเป็นภาระหน้าที่
ของแต่ละสถานศึกษา จะต้องดาเนินการวิเคราะห์และแปลงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของสถานศึกษา
เพื่อกาหนดเป็นวัตถุประสงค์ของการประเมิน และกาหนดเป็นกรอบการประเมินใน
มุมมอง
ซึ่งประกอบด้วย
๑. การประเมินหลักสูตรสถานศึกษามุมมองด้านนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
การประเมินหลักสูตรด้านมุมมองด้านนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อตัดสิน
คุณค่าของหลักสูตรสถานศึกษาว่าเมื่อนาไปใช้แล้ว ส่งผลต่อผู้เรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้ าง
คือผลผลิตของหลักสูตรเกิดจากการใช้หลักสูตร ดังนั้น ลูกค้า คือ บุคคลที่เกี่ยวโดยตรงกับหลักสูตร
สถานศึกษา ได้แก่ นักเรียน ครู พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และชุมชน เป็นต้น
๒. การประเมินหลักสูตรสถานศึกษามุมมองด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การประเมินหลักสูตรด้านมุมมองด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มี วัตถุประสงค์เพื่อ
การตัดสินคุณค่าของการดาเนินกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
จัดทาหลักสูตร เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ กระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาหรือการนา
หลักสูตรไปใช้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในแต่ละรายวิชา และ
กระบวนการประเมินหลักสูตร
๓. การประเมินหลักสูตรสถานศึกษามุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษามุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การตัดสินคุณค่าของการดาเนิน การด้านการเรียนรู้และพัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดทาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา กล่าวคือ การประเมินครูและผู้บริหารเกี่ยวกับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านหลักสูตร ตลอดจนความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
๔. การประเมินหลักสูตรสถานศึกษามุมมองด้านงบประมาณและทรัพยากร
เป็นการประเมินการใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้และพัฒนาครูให้สามารถใช้หลักสูตรให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจและมีผลสัมฤทธิ์
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
เมื่อคณะผู้ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาได้กาหนดกรอบการประเมินครบทั้ง มุมมองแล้ว
ลาดับต่อไปคือ การจัดทาเครื่องมือวัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การวัดเป้าหมายของมุมมองแต่ละ
ด้าน จากนั้นจึงกาหนดปฏิทินดาเนินการประเมิน เพื่อดาเนินการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
แปลความของข้อมูล และการจัดทารายงานสรุปผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
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การประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการพิจารณาคุณค่า คุณภาพ ความสาคัญของ
หลักสูตร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจ และตัดสินคุณค่าของหลักสูตร
ขั้น ตอนการประเมิน หลักสูตร ควรดาเนิน การอย่า งเป็น ระบบ ซึ่งประกอบด้วย
การวางแผน ประเมินหลักสูตร การกาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตร การออกแบบ
การประเมินหลักสูตร การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผลการประเมิน
รูปแบบการประเมินหลักสูตร ตามแนวคิดของนักประเมินหลักสูตร แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม คือ
รูปแบบการประเมินหลักสูตรโดยอิงจุดประสงค์ ได้แก่ รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ ไทเลอร์
รูปแบบการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด์ และรูปแบบการประเมินหลักสูตรของ โพรวัส
รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่เน้นการตัดสินใจ ได้แก่ รูปแบบการประเมินหลักสูตรของครอนบาค
และรูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่เน้นการตัดสินเพื่อการ
จัดการ ได้แก่ รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม และรูปแบบ การประเมินหลักสูตร
โดยหลักการ Balanced Scorecard
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