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บทคัดย่ อ
การประเมิ นหลักสู ตรเป็ นกระบวนการในการจัดเตรี ย มสารสนเทศสําหรั บใช้ประกอบการตัด สิ น ใจ
เกี่ ยวกับการพัฒนาหลักสู ตร ปรับปรุ งการบริ หารหลักสู ตร การเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรให้เหมาะสมกับสภาพและ
ความต้องการของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และสังคม ในการประเมินหลักสู ตรทําได้หลายลักษณะ ถ้าต้องการประเมิน
ตามช่ วงเวลาของการดําเนิ นการหลักสู ตร (1)การประเมิ นก่ อนพั ฒนาหลักสู ตร โดยศึ กษาความเหมาะสมของ
หลักสู ตรที่ จะพัฒนา พิจารณาสภาพปั ญหาและความจําเป็ นในการพัฒนาหลักสู ตรว่าหลักสู ตรที่ จะพัฒนานั้นมี
ความสอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หรื อไม่ (2)การประเมินร่ างหลักสู ตรหรื อการวิ เคราะห์ หลักสู ตร โดยตรวจสอบความเหมาะสม
ความชัดเจนและความสมบูรณ์ของตัวหลักสู ตรและเอกสารประกอบหลักสู ตร รวมทั้งตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างองค์ประกอบของหลักสู ตร (3) การประเมินก่ อนการใช้ หลักสู ตร โดยมุ่งเน้นประเมินความพร้อมและความ
พอเพี ย งด้า นปั จจัย หรื อ ทรั พ ยากรในการใช้หลักสู ต ร (4)การประเมิ นระหว่ า งการใช้ ห ลั กสู ต ร โดยมุ่ งศึ กษา
ความก้าวหน้าของการใช้หลักสู ตรเป็ นช่วงๆ ว่าการดําเนิ นการใช้หลักสู ตรเป็ นไปตามแผนดําเนิ นงานที่กาํ หนดไว้
หรื อไม่ มีปัญหาหรื ออุปสรรคอย่างไรในแต่ละช่วงของการดําเนิ นงาน และ(5)การประเมินหลังการใช้ หลักสู ตร
ครบวงจร โดยมุ่ งตรวจสอบผลที่ เ กิ ด ขึ้ น และผลกระทบของหลักสู ต ร และเป็ นการประเมิ นผลสรุ ปรวมของ
หลักสูตรทั้งหมด ขั้นตอนสําคัญในการประเมินหลักสูตรประกอบด้วย (1)การศึกษาวิเคราะห์ หลักสู ตรที่ ม่ งุ ประเมิน
(2)การศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี และรู ปแบบการประเมิน (3)การกําหนดวัตถุประสงค์ และตัวบ่ งชี ้การประเมิน (4)การ
ออกแบบการประเมิน (5)การจัดทําโครงการประเมินหลักสู ตร (6)การพัฒนาเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้ อมูล (7) การ
เก็บรวบรวมข้ อมูล (8) การวิเคราะห์ ข้อมูล และ(9)การรายงานผลการประเมินหลักสู ตร แล้วผูบ้ ริ หารควรนําผลการ
ประเมินไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจเกี่ยวกับหลักสูตรตามช่วงระยะเวลาของการดําเนิ นการหลักสูตรซึ่ งจะทําให้ผล
การประเมิ นหลักสู ต รมี คุ ณ ค่ า เกิ ด ประโยชน์ต่ อหลักสู ต รและมี ค วามคุ ้มค่ า กับ การลงทุ นที่ ไ ด้มี การประเมิ น
หลักสูตร
คําสํ าคัญ หลักสูตร กระบวนการประเมิน การประเมินหลักสูตร การใช้ผลการประเมิน

1

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์
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Abstract
Curriculum evaluation is a process that provides information for making decisions on curriculum
development, curriculum improvement, and curriculum change. This process will result in creating the curriculum
that suits the conditions and needs of the students, parents and society. Curriculum evaluation models are varied,
but based on the evaluation periods it can be divided as follows: 1) Evaluation before developing the curriculum:
This is a study of problems and needs for developing the curriculum. The curriculum being developed has to be
aligned with educational policies, society, economic, political conditions and changes in science and technology.
2) Evaluation of the curriculum draft or curriculum analysis. For this type of evaluation, the developed curriculum,
together with the curriculum documents are verified in terms of their appropriateness, clearness, completeness, and
the relevancy of the curriculum components. 3) Evaluation before implementing the curriculum: This focuses on
checking the readiness and sufficiency of curriculum resources. 4) Evaluation during the implementation of the
curriculum: It is an ongoing evaluation done against the time frame in order to study problems and obstacles
occurred in each phase of the operation. 5) Evaluation after the implementation of the curriculum: This aims at
appraising the results and effects of the curriculum.
The curriculum evaluation key processes include: 1) analyzing curriculum to be evaluated 2) studying
approaches, theories and evaluation models 3) setting objectives and evaluation indicators 4) designing the
evaluation model 5) writing a curriculum evaluation project 6) developing data gathering tools 7) gathering the
data 8) analyzing the data, and 9) reporting curriculum evaluation results. Administrators should use the evaluation
results in each time period to make decisions on the curriculum. This will prove curriculum evaluation to be costeffective, and valuable.
Key words: Curriculum, evaluation process, Curriculum evaluation, Utility of curriculum evaluation
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กล่ าวนํา

เป้ าหมายสําคัญของการจัดการศึกษาคือคุณภาพของผูเ้ รี ยน ซึ่ งจะต้องอาศัยหลักสูตรเป็ นกรอบแนวคิดและ
ทิ ศทางในการจัดการศึ กษา หลักสู ตรจึ งถือว่าเป็ นหัวใจสําคัญของการจัดการศึ กษา และเป็ นเสมือนแผนแม่บทที่
สถานศึกษาหรื อครู ใช้เป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาหรื อจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะ
ตามที่ พึ งประสงค์ สถานศึ กษาจึ งต้องเกี่ ย วข้องกับหลักสู ตรในลักษณะต่ างๆ เริ่ มตั้งแต่ การจัด ทํา หรื อพัฒนา
หลักสู ตร การนําหลักสู ตรไปใช้ โดยมีการบริ หารหลักสู ตรและจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินหลักสู ตร
เพื่อตรวจสอบสัมฤทธิ์ ผลของ หลักสู ตร การดําเนิ นการเกี่ ยวกับหลักสู ตรในช่ วงระยะเวลาต่างๆนี้ จะเห็นได้ว่ามี
กิ จกรรมการประเมิ น หลักสู ต รสอดแทรกอยู่ทุ กช่ วงเวลา เพราะการประเมิ นจะเป็ น “ตัว ช่ ว ย” ให้ไ ด้ข ้อ มู ล
สารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับหลักสูตรทุกขั้นตอน กล่าวคือ ก่อนการจัดทําหลักสูตร สถานศึกษาหรื อผูจ้ ดั ทํา
หลักสู ต ร ควรประเมิ นสภาพปั ญหาและความต้องการจํา เป็ นของหลักสู ต รเพื่ อเป็ นข้อมูลสารสนเทศในการ
ตัด สิ นใจจัด ทํา หรื อ พัฒ นาหลัก สู ต ร ก่ อ นการนํา หลักสู ต รไปใช้ค วรมี ประเมิ นความพร้ อ มและคุ ณ ภาพของ
ทรัพยากรสําหรับการใช้หลักสู ตร และในระหว่างดําเนิ นการใช้หลักสู ตร ควรมีการประเมินกระบวนการบริ หาร
หลักสู ตร ศึกษาความก้าวหน้าและปั ญหาในการใช้หลักสู ตรเพื่อได้ขอ้ มูลสารเทศประกอบการตัดสิ นใจปรั บปรุ ง
กระบวนการบริ หารหลักสู ตร เร่ งรัดและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และเมื่อดําเนิ นการใช้หลักสู ตรเสร็ จสิ้ นครบวงจรของ
หลักสู ตรแล้ว ควรมีการประเมินผลผลิตหรื อผลสัมฤทธิ์ ของหลักสู ตรเพื่อตรวจสอบการบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อ
เป้ าหมายของหลักสู ตร จากการประเมินหลักสู ตรในแต่ละช่วงเวลาดังกล่าวนี้ จะเห็นว่า การประเมินหลักสู ตรจะ
ช่ วยให้ไ ด้ข ้อ มูลสารสนเทศที่ เ ป็ นประโยชน์ต่ อ การตัด สิ นใจเกี่ ย วกับหลักสู ต รของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและ
ผูเ้ กี่ยวข้องกับหลักสูตรการประเมินหลักสู ตรจึงมีคุณค่าที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา ผูพ้ ฒั นาหลักสูตรและผูเ้ กี่ยวข้องควร
จะได้ศึกษาเรี ยนรู ้ให้เกิ ดความเข้าใจและมีทกั ษะในการประเมินที่สามารถดําเนิ นการประเมินหลักสู ตรได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและใช้ผลการประเมินให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ ค่าต่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ความหมายของการประเมินหลักสู ตร
คําว่า “การประเมิน” ความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546:
664) หมายถึง การกะประมาณค่าหรื อราคาเท่าที่ควรจะเป็ นจริ ง การประเมินผล หมายถึง การพิจารณาและวัดคุณค่าของ
กิจการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ เช่น ประเมินผลการสัมมนา ประเมินผลการปฏิบตั ิงานในรอบปี ของสถานศึ กษา
นักวิชาการทางการวัดและประเมินส่ วนใหญ่ได้ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตรไว้ ดังนี้
สตัฟเฟิ ลบีม และชิกฟิ ลด์ (Stufflebeam and Shinkfield, 1990: 159) ให้ความหมายว่า การประเมินหลักสูตร
เป็ นกระบวนการของการแสวงหาข้อมูล และการจัดเตรี ยมสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจและแสวงหา
ทางเลื อกที่ เหมาะสมในการดําเนิ นการเกี่ ยวกับหลักสู ตร ฟิ ทซ์แพททริ ค แซนเดอร์ และวอร์ เธน (Fitzpatrick,
Sanders, and Worthen, 2004 : 5) ให้ความหมายของการประเมินหลักสู ตรว่า เป็ นวิธีการสื บหาข้อมูลและพิจารณา
ตัดสิ นเกี่ ยวกับหลักสู ตร 3 ประเด็น คื อ (1) การกําหนดมาตรฐานเพื่อใช้ตดั สิ นคุณภาพโดยเที ยบกับมาตรฐานที่
กําหนด (2) การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับหลักสู ตร และ (3) การประยุกต์ใช้มาตรฐานเพื่อตัดสิ น
คุณค่า คุณภาพ คุณประโยชน์ ประสิ ทธิ ผล หรื อความสําคัญของหลักสู ตร ซึ่ งจะช่วยให้ได้ขอ้ เสนอแนะที่จะทําให้
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บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ กาํ หนดไว้ หรื อช่ วยให้ผูเ้ กี่ ยวข้องตัดสิ นใจได้ว่าควรดําเนิ นการใช้หลักสู ตรต่อไป
ปรับปรุ ง พัฒนา หรื อเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างไร
กล่ า วโดยสรุ ป การประเมิ น หลัก สู ต ร หมายถึ ง กระบวนการเชิ ง ระบบเพื่ อ จัด หาสารสนเทศที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ต่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการปรับปรุ ง พัฒนาหลักสูตร การบริ หารหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงหลักสู ตร
จากความหมายดังกล่าวนี้ ชี้ให้เห็นลักษณะสําคัญของการประเมินหลักสูตร ดังนี้
1. การประเมินหลักสู ตรเป็ นกระบวนการที่จดั ทําขึ้นอย่างเป็ นระบบเพื่อให้ได้สารสนเทศที่เชื่ อถือได้และ
เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร หรื อผูเ้ กี่ยวข้องกับหลักสูตร
2. การประเมินหลักสู ตรเป็ นกระบวนการในการจัดเตรี ยมสารสนเทศ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสู ตร ปรับปรุ งการบริ หารหลักสู ตร การเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และสังคม
3. จุ ดเน้นที่ สําคัญของการประเมิ นหลักสู ตร อยู่ที่การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ (efficiency) และประสิ ทธิ ผ ล
(effectiveness) ของการใช้หลักสูตรในการจัดเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
ความสํ าคัญของการประเมินหลักสู ตร
การประเมินหลักสูตรมีความสําคัญ ดังนี้
1. ช่วยให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับผูบ้ ริ หารหรื อผูเ้ กี่ยวข้องใช้ประกอบการตัดสิ นใจเพื่อการ
พัฒนาหลักสูตร การตรวจสอบความพร้อมของหลักสูตรและทรัพยากรในการดําเนินการใช้หลักสูตร
2. ช่ ว ยให้ท ราบความก้าวหน้า ปั ญหาและอุ ปสรรคในระหว่า งดํา เนิ นการใช้หลักสู ต รซึ่ งจะนํามาใช้
ประกอบการตัด สิ นใจเพื่ อ การปรั บปรุ งการบริ หารหลักสู ต ร หรื อเปลี่ ย นแปลงแก้ไ ขแผนหรื อวิ ธีการบริ หาร
หลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
3. ช่ วยให้ได้สารสนเทศเกี่ ยวกับสัมฤทธิ ผลของหลักสู ตร จุ ดเด่ น จุ ดด้อยของหลักสู ตรซึ่ งจะนํามาใช้
ประกอบการตัดสิ นใจและวินิจฉัย ว่าจะปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงหลักสู ตรอย่างไรให้มีความเหมาะสมกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
4. ช่วยให้ได้สารสนเทศที่บ่งบอกถึงประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตรว่าเป็ นอย่างไร คุม้ ค่ากับการลงทุนหรื อไม่
ซึ่ งจะนําไปสู่ การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องในการดําเนิ นการใช้หลักสู ตรต่อไป ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง
หรื อยกเลิกหลักสูตร
5. ช่ วยให้เกิ ดการเสริ มแรง สร้างพลังจูงใจให้กบั ผูบ้ ริ หารหลักสู ตร ครู ผสู ้ อนและผูเ้ กี่ ยวข้องกับการใช้
หลักสูตรเมื่อทราบสัมฤทธิ ผลของหลักสูตร จุดเด่น หรื อจุดด้อยของหลักสูตรโดยจะมุ่งมัน่ ปรับปรุ ง และพัฒนาการ
บริ หารหลักสูตร และการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพและมาตรฐานสูงขึ้นซึ่ งจะเกิดคุณค่าและประโยชน์
สูงสุ ดต่อผูเ้ รี ยน หรื อสถานศึกษา
ประเภทของการประเมินหลักสู ตร
การประเมินหลักสูตรมีหลายประเภท ขึ้นอยูก่ บั เกณฑ์ที่ใช้ในการจําแนกประเภท ดังนี้
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1. การจําแนกตามวัตถุประสงค์ ของการประเมิน แบ่งการประเมินหลักสูตรออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1.1 การประเมินความก้ าวหน้ า (formative evaluation) เป็ นการประเมิ นขณะกํา ลังดํา เนิ นการใช้
หลักสูตร โดยมุ่งตรวจสอบ กํากับดูแลการบริ หารหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละขั้นตอนของแผนการ
บริ หารหลักสู ต รและแผนการจัด การเรี ย นการสอน ตลอดจนการศึ กษาความก้า วหน้า ปั ญ หา อุ ปสรรค และ
ข้อบกพร่ องต่ าง ๆ ในระหว่างการดําเนิ นการใช้หลักสู ตร เพื่ อให้ได้สารสนเทศสําหรั บปรั บปรุ งกระบวนการ
บริ หารและการจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปด้วยความราบรื่ น สอดคล้องกับแผนหรื อมาตรฐานการดําเนิ นการใช้
หลักสูตรที่กาํ หนดไว้
1.2 การประเมินผลสรุ ปรวม (summative evaluation) หรื อประเมินผลสั มฤทธิ์ของหลักสู ตร เป็ น
การประเมินผลสรุ ปรวมของหลักสู ตรหลังจากดําเนิ นการใช้หลักสู ตรครบวงจรแล้ว เพื่อให้ได้สารสนเทศสําหรับ
ตัดสิ นผลสําเร็ จของหลักสูตร ผลการประเมินจะเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจว่าควรปรับปรุ ง พัฒนา เปลี่ยนแปลง
หลักสูตรหรื อไม่ อย่างไร
2. การจําแนกตามหลักที่ยดึ ในการประเมิน แบ่งการประเมินหลักสูตรออกเป็ น 2 ประเภท คือ
2.1 การประเมินแบบอิงวัตถุ ประสงค์ หรื อเป้ าหมายของหลักสู ตร (goal based evaluation) เป็ นการ
ประเมินที่ตดั สิ นคุณค่าของหลักสู ตรโดยการเปรี ยบเที ยบผลผลิตของหลักสู ตรกับผลที่คาดหวังตามวัตถุประสงค์
หรื อเป้ าหมายของหลักสูตรว่า บรรลุผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้หรื อไม่ เพียงใด
2.2 การประเมินแบบไม่ อิงวัตถุประสงค์ หรื อเป้ าหมายของหลักสู ตร (goal-free evaluation) เป็ นการ
ประเมินผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักสู ตร ไม่จาํ เป็ นต้องกําหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร กล่าวคือ การตัดสิ นคุณค่าของหลักสู ตรควรเน้นที่ การตีค่าของผลที่เกิดขึ้ นทั้งหมด
(actual outcomes) ของหลัก สู ต ร ซึ่ งประกอบด้ว ยผลทางตรง ผลทางอ้อ ม หรื อ ผลกระทบ โดยไม่ ยึ ด เฉพาะ
การประเมินผลที่คาดหวังตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของหลักสูตร
3. การจําแนกตามช่ วงเวลาของการดําเนินการหลักสู ตร แบ่งการประเมินหลักสูตรออกเป็ น 5 ประเภท คือ
3.1 การประเมินก่ อนพัฒนาหลักสู ตร เป็ นการประเมิ นในขั้นตอนของการวางแผนหลักสู ตร โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่ อการศึ กษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้ นฐานที่ จาํ เป็ นสําหรั บการพัฒนาหลักสู ตรโดยศึ กษาความเหมาะสม
ของหลักสูตรที่จะพัฒนา พิจารณาสภาพปัญหาและความจําเป็ นในการพัฒนาหลักสูตรว่าหลักสูตรที่จะพัฒนานั้นมี
ความสอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หรื อไม่ อย่างไร ซึ่ งอาจใช้เทคนิคของการประเมินความต้องการจําเป็ น (needs assessment) หรื อใช้
เทคนิคของการศึกษาความเป็ นไปได้ (feasibility study)
3.2 การประเมินร่ างหลักสู ตรหรือการวิเคราะห์ หลักสู ตร (curriculum appraisal or analysis) เป็ นการ
ตรวจสอบความเหมาะสม ความชัดเจนและความสมบูรณ์ของตัวหลักสู ตรและเอกสารประกอบหลักสู ตร รวมทั้ง
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของหลักสู ตร เช่น ปรัชญา วัตถุประสงค์หรื อจุดหมาย โครงสร้าง
ของหลักสู ตร การบริ หารหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผลการเรี ยน เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อจะ
ได้ปรับปรุ งหลักสูตรฉบับร่ างให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดและพร้อมที่จะนําไปใช้ดาํ เนิ นการจัดการศึกษาต่อไป
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3.3 การประเมินก่ อ นการใช้ ห ลัก สู ตร (intrinsic evaluation) เป็ นการประเมิ นความพร้ อมก่ อ นนํา
หลักสู ตรไปใช้ โดยมุ่งเน้นประเมินความพร้อมและความพอเพียงด้านปั จจัยหรื อทรัพยากรในการใช้หลักสู ตร เช่น
ความพร้อมด้านบุคลากรทั้งจํานวนและคุณลักษณะ ความพร้อมด้านเอกสารหลักสู ตร ความพร้อมด้านระบบการ
บริ หารหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน รวมทั้งสิ่ งอํานวยความสะดวกและปั จจัยสนับสนุนการใช้หลักสู ตร
และการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นต้น
3.4 การประเมิ น ระหว่ า งการใช้ ห ลั ก สู ต ร(ongoing evaluation) เป็ นการประเมิ น กระบวนการใช้
หลักสู ตรเกี่ยวกับการบริ หารหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน และการสนับสนุนส่ งเสริ มการใช้หลักสู ตร โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาความก้าวหน้าของการใช้หลักสูตรเป็ นช่วงๆ (formative evaluation) ว่าการดําเนิ นการใช้
หลักสู ตรเป็ นไปตามแผนดําเนิ นงานที่ กาํ หนดไว้หรื อไม่ มี ปัญหาหรื ออุปสรรคอย่างไรในแต่ ละช่ วงของการ
ดําเนิ นงาน ประเด็นการประเมินที่ เกี่ ยวกับการบริ หารหลักสู ตร ได้แก่ การวางแผนการใช้หลักสู ตร การเตรี ยม
ความพร้ อ มของครู แ ละบุ ค ลากร การนิ เ ทศ การฝึ กอบรมและพัฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรเพิ่ มเติ มระหว่า งการใช้
หลักสู ตร การจัดปั จจัยและสิ่ งสนับสนุ นการใช้หลักสู ตร ประเด็นการประเมินเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน
ได้แก่ ความรู ้ ความสามารถของครู การจัดกิจกรรม/พฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ การจัดการชั้นเรี ยน การวัดและ
ประเมินผลการเรี ยน สารสนเทศที่ ได้จากการประเมินจะนํามาใช้เพื่อการปรับปรุ งการบริ หารหลักสู ตรและการ
จัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
3.5 การประเมินหลังการใช้ หลักสู ตรครบวงจร (pay-off evaluation) เป็ นการประเมิ นหลักสู ตรทั้ง
ระบบเมื่อการดําเนิ นการใช้หลักสู ตรครบวงจรแล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการตรวจสอบว่า ผลการดําเนิ นการใช้
หลักสู ตรได้รับความสําเร็ จตามวัต ถุประสงค์แ ละเป้ าหมายที่ กาํ หนดไว้มากน้อยเพี ยงใด ตลอดจนการติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบหรื อผลข้างเคียงว่ามีอะไรเกิดขึ้นตามมาอีกบ้าง กล่าวโดยสรุ ป การประเมินหลังการดําเนินการ
ใช้หลักสู ตรครบวงจร มีจุดเน้นโดยเป็ นการประเมินผลที่เกิดขึ้น (outcome) และผลกระทบ (impact) ของหลักสู ตร
และเป็ นการประเมินผลสรุ ปรวมของหลักสู ตรทั้งหมด (summative evaluation) คื อการประเมินตั้งแต่การวางแผน
หลักสูตร การใช้หลักสูตร และผลผลิตของหลักสูตร
4. การจําแนกตามสิ่ งที่ถูกประเมิน โดยใช้รูปแบบการประเมินซิ ป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิ ลบี ม แบ่ง
การประเมินหลักสูตรออกเป็ น 4 ประเภท คือ
4.1 การประเมินบริ บทหรื อสภาวะแวดล้ อม (context evaluation) เป็ นการประเมินเกี่ ยวกับนโยบาย
เป้ าหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาและความต้องการของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรว่า มี
ความสอดคล้องเอื้ อต่ อการจัดทําหลักสู ตรหรื อไม่ ตลอดจนทรั พยากรและข้อจํากัดต่าง ๆ ในการดําเนิ นการใช้
หลักสู ตร สารสนเทศที่ได้นาํ มาใช้ในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตร กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ของหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหรื อแผนการศึกษาและบริ บทหรื อสภาพของสังคม
4.2 การประเมินปัจจัยเบือ้ งต้ น (input evaluation) เป็ นการประเมินความพร้อมทั้งในเชิงคุณภาพและ
ความพอเพียงของทรัพยากรต่าง ๆ ก่อนเริ่ มใช้หลักสูตรว่า มีทรัพยากรพร้อมที่จะดําเนิ นการได้หรื อไม่ สารสนเทศ
ที่ ไ ด้นํา มาใช้ใ นการตัด สิ นใจเกี่ ย วกับวิ ธีการบริ หารหลักสู ต รและการจัด การเรี ย นการสอน รวมทั้งวิ ธีการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสมเพื่อให้การดําเนินการใช้หลักสูตรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
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4.3 การประเมินกระบวนการใช้ หลักสู ตร (process evaluation) เป็ นการประเมินระหว่างดําเนิ นการใช้
หลักสูตร โดยมุ่งประเมินกระบวนการบริ หารหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน และการส่ งเสริ มสนับสนุนการใช้
หลักสู ตร สารสนเทศที่ได้นาํ มาใช้ในการตัดสิ นใจเพื่อการปรับปรุ งกระบวนการบริ หารหลักสู ตร การจัดการเรี ยน
การสอน และการส่ งเสริ มสนับสนุนการใช้หลักสูตรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
4.4 การประเมินผลผลิตหรื อผลสั มฤทธิ์ของหลักสู ตร (product evaluation) เป็ นการประเมินหลังจาก
การดําเนิ นการใช้หลักสู ตรครบวงจรแล้ว ประกอบด้วยการประเมินผลลัพธ์ (output evaluation) โดยพิจารณาจาก
ปริ มาณและคุณภาพของผลผลิตเปรี ยบเทียบกับวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร สารสนเทศที่ได้นาํ มาใช้ในการตัดสิ น
คุณค่าของผลผลิตของหลักสู ตรทั้งในด้านปริ มาณและคุณภาพเพื่อการตัดสิ นใจว่า ควรจะดําเนิ นการใช้หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พัฒนา เปลี่ยนแปลงหลักสูตรหรื อยกเลิกหลักสูตร
ในทัศนะของผูเ้ ขียนเห็นว่า อาจกําหนดประเภทของการประเมินหลักสู ตรที่สาํ คัญๆ ได้เป็ น 4 ประเภท คือ
(1) การประเมินก่อนเริ่ มพัฒนาหลักสู ตรโดยมุ่งศึ กษาความต้องการจําเป็ นที่ตอ้ งพัฒนาหลักสู ตร (2) การประเมิน
ความพร้อมก่อนการใช้หลักสู ตรโดยมุ่งประเมินปั จจัยเบื้องต้นหรื อทรัพยากรในการใช้หลักสู ตร (3) การประเมิน
ความก้าวหน้าและศึ กษาปั ญหา อุปสรรคในระหว่างการใช้หลักสู ตร และ (4) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการใช้
หลักสูตร โดยมุ่งตรวจสอบการบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของหลักสูตร
กระบวนการประเมินหลักสู ตร
ในการประเมินหลักสูตร ผูป้ ระเมินควรดําเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้
1. การศึกษาวิเคราะห์ หลักสู ตรที่ม่ ุงประเมิน ผูป้ ระเมินศึกษาวิเคราะห์ ทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตรที่
ต้องการประเมิน โดยการศึกษาหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจสอบถามข้อมูลจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาหลักสู ตร การบริ หารหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งจะทําให้ผปู ้ ระเมินมีความเข้าใจในแนวคิ ด
หลักการและเหตุ ผล จุ ดมุ่งหมาย เป้ าหมายของหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน ทําให้มีแนวทางในการ
ออกแบบและวางแผนการประเมินหลักสูตรได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ในการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรที่มุ่งประเมินให้
พยายามตอบคําถามตามประเด็น ต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรมีความเป็ นมาอย่างไร ทําไมจึงต้องพัฒนาหลักสูตรนี้ มีหลักการและเหตุผลอะไร รวมทั้ง
มีปัญหาและความต้องการอะไรจึงทําให้เกิดหลักสูตร แล้วคาดหวังว่าจะได้อะไรจากหลักสูตร
1.2 ลัก ษณะของหลัก สู ต รเป็ นแบบใด เช่ น เป็ นหลัก สู ต รการจัด การศึ ก ษาระดับ ใด ประเภทใด
เป็ นหลักสูตรสถานศึกษา หรื อเป็ นหลักสูตรเฉพาะสาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา หรื อเป็ นหลักสูตรการฝึ กอบรม เป็ นต้น
1.3 วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของหลักสู ตร คื ออะไร มีความชัดเจนสามารถปฏิ บตั ิหรื อประเมินได้
หรื อไม่
1.4 โครงสร้างของหลักสูตรกําหนดกลุ่มสาระ รายวิชา จํานวนหน่วยกิตไว้อย่างไร
1.5 ทรัพยากรที่ ใช้ในหลักสู ตรมี อะไรบ้าง ได้รับการสนับสนุ นช่ วยเหลือจากบุคคล หรื อหน่ วยงาน
ใดบ้าง
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1.6 มี การกํา หนดรู ปแบบ วิ ธีการบริ หารหลักสู ต รและการจัด การเรี ย นการสอนหรื อไม่ อย่า งไร
ผูบ้ ริ หารหรื อผูร้ ับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตรมีใครบ้าง มีบุคลากรและองค์การอื่นเกี่ยวข้องกับหลักสู ตรหรื อไม่
1.7 ผูต้ อ้ งการใช้ผลการประเมินหลักสู ตรมีใครบ้าง มีความต้องการที่ จะทราบและใช้ผลการประเมิน
อย่างไร
1.8 มีการกําหนดเกณฑ์ในการประเมิน หรื อตัวบ่งชี้ ความสําเร็ จของหลักสู ตรหรื อไม่ ถ้ามี เกณฑ์หรื อ
ตัวบ่งชี้เหล่านั้น คืออะไร
2. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และรู ปแบบการประเมิน
การศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวกับการประเมิ นจะทําให้ผูป้ ระเมิ นโดยเฉพาะผูป้ ระเมิ นมื อใหม่ มีฐาน
ความคิ ด และมองเห็ นแนวทางในการประเมิ นหลักสู ตรได้ชัด เจนมากขึ้ น สามารถออกแบบและวางแผนการ
ประเมินหลักสูตรได้ครอบคลุม และเอื้อประโยชน์ต่อการใช้ผลการประเมินได้มากขึ้น นอกจากนี้ผปู ้ ระเมินควรจะ
ได้ศึกษากรณี ตวั อย่างการประเมินหลักสูตรที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน หรื อใกล้เคียงกันด้วย รวมทั้งการศึกษารู ปแบบ
การประเมินที่นกั วิชาการทางการประเมินได้เสนอไว้ ซึ่ งจะทําให้ผปู ้ ระเมินได้แนวคิดและมองเห็นแนวทางในการ
ประเมิน มีความเชื่ อมัน่ และสามารถออกแบบการประเมินได้อย่างคมชัดลึกมากขึ้น เพราะรู ปแบบการประเมินจะ
เป็ นกรอบแนวความคิ ดในการประเมินที่ บ่งบอกให้ทราบว่า ในการประเมินหลักสู ตรนั้น ควรพิจารณาประเมิน
อะไรบ้าง (what) และในบางรู ปแบบการประเมินอาจเสนอแนะถึงวิธีการประเมิน ตรวจสอบด้วยว่าควรทําอย่างไร
(how) ดังตัวอย่าง รู ปแบบการประเมินซิ ป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิ ลบีมได้เสนอแนะว่า ในการประเมินหลักสู ตร
ควรพิจารณาหรื อตัดสิ นคุณค่าของหลักสู ตร ใน 4 ประเด็น คือ (1) การประเมินสภาวะแวดล้อมของหลักสู ตร
(2) การประเมินปั จจัยเบื้องต้นหรื อทรัพยากรในการใช้หลักสู ตร (3) การประเมินกระบวนการใช้หลักสู ตรและ (4)
การประเมินผลผลิตของหลักสู ตร การศึกษาเรี ยนรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบการประเมินต่าง ๆ จะช่วยให้ผปู ้ ระเมินสามารถ
ออกแบบและวางแผนการประเมิ นได้อย่างสมเหตุสมผล มีความเชื่ อมัน่ ในการดําเนิ นการประเมิ นหลักสู ตรให้
บรรลุผลสําเร็ จได้
3. กําหนดวัตถุประสงค์ และตัวบ่ งชี้การประเมิน หลังจากที่ ผปู ้ ระเมินได้ศึกษาวิเคราะห์ ทําความเข้าใจ
เกี่ ยวกับหลักสู ตรที่ ตอ้ งการประเมินและศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี และรู ปแบบการประเมินแล้ว จะทําให้ทราบความ
ชัดเจนว่าต้องการประเมินเพื่ออะไร จึงกําหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสู ตร ในแต่ละวัตถุประสงค์ของ
การประเมินก็กาํ หนดตัวบ่งชี้การประเมินว่าจะประเมินอะไรบ้าง
4. การออกแบบการประเมิน
การออกแบบการประเมินหลักสู ตรเป็ นการวางแผนการประเมิ นเพื่อกําหนดรู ปแบบ ขอบเขตและแนว
ทางการประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับหลักสู ตรที่มุ่งประเมิน ซึ่ งจะเน้นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจเพื่อการ
ปรับปรุ งพัฒนาและเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรต่อไป การออกแบบการประเมินที่มีประสิ ทธิ ภาพที่จะให้ได้คาํ ตอบตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินหรื อได้สารสนเทศที่ เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจ จะต้องมีองค์ประกอบที่
สําคัญ 3 ประการ คือ
4.1 การออกแบบการวัดตัวแปร (measurement design) เป็ นการวางแผนเพื่อกําหนดว่า ในการประเมิน
หลักสู ตรครั้งนี้ มุ่งศึ กษาประเด็นการประเมิน ตัวแปร หรื อตัวบ่งชี้ การประเมินอะไรบ้าง และจะใช้เครื่ องมือเก็บ
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รวบรวมข้อมูล หรื อวัดตัวแปรประเภทใดบ้าง ขั้นตอนนี้ จึงเป็ นการกําหนดเครื่ องมื อเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
ประเมินให้มีความเหมาะสมหรื อสอดคล้องกับลักษณะของตัวแปรหรื อตัวบ่ งชี้ การประเมิน เช่ น แบบสอบถาม
แบบทดสอบ หรื อแบบวัดต่าง ๆ เป็ นต้น
4.2 การออกแบบการสุ่ มตัวอย่ าง (sampling design) หรื อการเลือกผู้ให้ ข้อมูลหลัก(key informants)
เป็ นการวางแผนเพื่อกําหนดว่า ในแต่ละประเด็นการประเมิน ตัวแปรที่ศึกษาหรื อตัวบ่งชี้ การประเมินเหล่านั้น จะ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใดหรื อใครจะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ในกรณี ของการประเมินหลักสู ตร นิ ยมใช้กลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) หรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ซึ่ งมักจะเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับหลักสู ตรเป็ นอย่างดี ที่
สามารถจะให้ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และชัดเจน
4.3 การออกแบบการวิเคราะห์ ข้อมูล (analysis design) เป็ นการวางแผนเพื่ อกําหนดว่า ข้อมูลที่ เก็บ
รวบรวมมาได้จากเครื่ องมือวัดแต่ละประเภทจะวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างไร ใช้วิธีการทางสถิติอย่างไร หรื อวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติชนิดใด
กล่าวโดยสรุ ปในการออกแบบการประเมินหลักสูตร เป็ นการกําหนดแนวทางการประเมินหลักสูตร โดยผู ้
ประเมินจะต้องศึกษาวิเคราะห์ในแต่ละวัตถุประสงค์ของการประเมินว่า จะมุ่งศึกษาตัวแปร ประเด็นการประเมิน
หรื อตัวบ่งชี้ การประเมินใดบ้าง จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งใด หรื อใครเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก โดยใช้เครื่ องมือ
วัดประเภทใดและจะนําข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างไร รวมทั้งจะตัดสิ นผลการประเมินโดยใช้เกณฑ์อะไร
5. การจัดทํ าโครงการประเมินหลัก สู ตร หลังจากผูป้ ระเมิ นได้ออกแบบการประเมิ นหรื อดําเนิ นการ
ตามลําดับขั้นตอนที่ 1-4 แล้ว จะต้องจัดทําโครงการประเมิ นหลักสู ตร ซึ่ งเป็ นเอกสารที่ ได้จากการวางแผนการ
ประเมิ นที่ แสดงกรอบแนวคิ ดและแนวทางในการดําเนิ นการประเมิ นหลักสู ตรอย่า งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ใน
โครงการประเมินหลักสู ตรจะมีส่วนประกอบหลายเรื่ อง แต่ส่วนประกอบที่สาํ คัญคือกรอบแนวทางในการประเมิน
หลักสู ตร ดังตัวอย่างกรอบแนวทางการประเมิ นหลักสู ตรหมวดวิชาศึ กษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(พิชิต ฤทธิ์ จรู ญและคณะ 2550: 40-48) ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กรอบแนวทางการประเมินหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วัตถุประสงค์ ประเด็นการประเมิน
เครื่องมือ/วิธีเก็บ
แหล่ งข้ อมูล
ของการประเมิน (ตัวแปร/ตัวบ่ งชี้)
รวบรวมข้ อมูล
1. เพื่อประเมิน
สภาพการใช้
หลักสูตร
1.1 การบริ หาร 1) กระบวนการ
การสนทนากลุ่ม
หลักสูตร
บริ หารหลักสูตร
คณะกรรมการ (Focus group
บริ หารหมวด discussion)
วิชาการศึกษา
ทัว่ ไป

การวิเคราะห์
ข้ อมูล

เกณฑ์ การประเมิน

การวิเคราะห์
เนื้อหา
(Content
analysis)

การสรุ ปเชิงเหตุผล
ตัดสิ นตาม
ความเห็นส่วน
ใหญ่ของกลุ่ม
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วัตถุประสงค์ ประเด็นการประเมิน
ของการประเมิน (ตัวแปร/ตัวบ่ งชี้)
2) การส่งเสริ ม
สนับสนุนการเรี ยน
การสอน

1.2 การจัด
กิจกรรมการ
เรี ยนการสอน

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

เครื่องมือ/วิธีเก็บ
รวบรวมข้ อมูล
แบบสอบถาม

การวิเคราะห์
ข้ อมูล
ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

การสนทนากลุ่ม

การวิเคราะห์
เนื้อหา

1) การเตรี ยมสอน
อาจารย์ผสู ้ อน แบบสอบถาม
2) การดําเนินการ
และนักศึกษา
สอน
3) การใช้สื่
การสนทนากลุม่
เทคโนโลยี
4) การส่งเสริ ม
สนับสนุนการเรี ยนรู ้

ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
การวิเคราะห์
เนื้อหา

2. เพื่อประเมิน
สัมฤทธิผลของ
หลักสูตร
2.1 ผลการเรี ยนรู ้ 1) ผลการเรี ยนรู ้ที่
ที่ได้รับของ
ได้รับ
นักศึกษา
2) การประยุกต์ใช้
ความรู ้ของนักศึกษา

2.2 ผลสัมฤทธิ์
ระดับผลการเรี ยน
ทางการเรี ยนของ ของแต่ละรายวิชา
นักศึกษา
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แหล่ งข้ อมูล

- นักศึกษา

แบบสอบถาม

การสนทนากลุ่ม

ฝ่ ายทะเบียน แบบบันทึกข้อมูล
สํานักส่งเสริ ม
วิชาการและ
งานทะเบียน

ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
การวิเคราะห์
เนื้อหา

ค่าร้อยละ

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับการปฏิบตั ิที่
ยอมรับได้โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
จาก 5 ระดับ
การสรุ ปเชิง
เหตุผลตัดสิ นตาม
ความเห็น ส่วน
ใหญ่ของกลุ่ม
ระดับการปฏิบตั ิที่
ยอมรับได้โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
จาก 5 ระดับ
การสรุ ปเชิง
เหตุผลตัดสิ นตาม
ความเห็น ส่วน
ใหญ่ของกลุ่ม

ระดับผลการเรี ยนรู ้
ที่ยอมรับได้โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
จาก 5 ระดับ
วิธีการสรุ ปเชิง
เหตุผลตัดสิ นตาม
ความเห็นส่ วนใหญ่
ของกลุ่ม
นักศึกษาไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75 ได้ระดับ
ผลการเรี ยนตั้งแต่
C ขึ้นไปถือว่าอยูใ่ น
เกณฑ์ยอมรับได้
หรื อพอใจ
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วัตถุประสงค์ ประเด็นการประเมิน
แหล่ งข้ อมูล
ของการประเมิน (ตัวแปร/ตัวบ่ งชี้)
2.3 ความพึง
ความพึงพอใจของ นักศึกษา
พอใจต่อการ
นักศึกษาที่มีต่อการ
เรี ยนการสอน
จัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนของอาจารย์
ผูส้ อน
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เครื่องมือ/วิธีเก็บ
รวบรวมข้ อมูล
แบบสอบถาม

การวิเคราะห์
ข้ อมูล
ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

การสนทนากลุ่ม

การวิเคราะห์
เนื้อหา

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับความพึง
พอใจที่ยอมรับได้
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.50
ขึ้นไปจาก 5 ระดับ
วิธีการสรุ ปเชิง
เหตุผล ตัดสิ นตาม
ความเห็นส่วน
ใหญ่ของกลุ่ม

6. การพัฒนาเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้ อ มูล เป็ นขั้นตอนของการเตรี ย มจัด หาหรื อจัด ทําเครื่ องมื อเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการประเมิน โดยตรวจสอบว่าเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ ระบุไว้ในโครงการประเมินนั้นมี
หรื อยัง จะใช้เครื่ องมือที่มีผอู ้ ื่นสร้างไว้แล้วหรื อจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่ เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องวัด
ได้ตรง สอดคล้อง และครอบคลุมกับประเด็นการประเมิน ตัวแปรหรื อตัวบ่งชี้ การประเมิน หากเครื่ องมือที่มีอยู่ไม่
เหมาะสมที่จะใช้ ผูป้ ระเมินต้องสร้างเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูลขึ้นมาใหม่ โดยจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่ อ งมื อ วัด เช่ น ตรวจสอบด้า นความเป็ นปรนัย ความยาก (difficulty) ความตรง (validity) ความเที่ ย ง
(reliability) เป็ นต้น
เทคนิ ควิธีและเครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินมีหลายประเภท ผูป้ ระเมินต้องเลือกใช้ให้
เหมาะสม ตรงกับการวัดตัวแปร ตัวบ่งชี้ หรื อประเด็นการประเมิน และลักษณะของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เช่น แบบทดสอบ
แบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการใช้มลู จากเอกสาร เป็ นต้น (สมคิด พรมจุย้ , 2557)
7. การเก็บรวบรวมข้ อมูล เป็ นการดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจริ ง โดยใช้เครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
แต่ละประเภทที่ได้พฒั นาขึ้น ซึ่ งจะต้องมีการวางแผน ประสานงานกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล กําหนดช่วงระยะเวลา วิธีการ
ดํา เนิ นการเก็บ รวบรวมข้อ มูลให้ชัด เจน เพื่ อ ให้การเก็บรวบรวมข้อมูลมี ค วามถูกต้อง และสมบู ร ณ์ ค รบถ้วน
ผูป้ ระเมิ นจะต้องใช้เทคนิ ควิธีและเครื่ องมื อเก็บรวบรวมข้อมูลให้เ ป็ นไปตามแผนการดําเนิ นงานที่ กาํ หนดไว้
เพื่อให้ทนั ตามเวลาที่กาํ หนดไว้
8. การวิเคราะห์ ข้อมูล เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลความหมายของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้เพื่อให้
ได้คาํ ตอบตามวัต ถุ ประสงค์ของการประเมิ นหลักสู ตร วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ต้องพิ จารณาให้ส อดคล้อ งกับ
ลักษณะของข้อมูล โดยทัว่ ไปการวิเคราะห์ขอ้ มูลกระทําได้ 2 ลักษณะคือ วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ โดยใช้
สถิติเป็ นเครื่ องมือช่ วย เช่ น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติดว้ ย t-test
F-test เป็ นต้น และ วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ส่ วนมากใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
9. การรายงานผลการประเมินหลักสู ตร เป้ าหมายสําคัญของการประเมินหลักสูตรก็เพื่อนําสารสนเทศไป
ใช้ประกอบการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการปรับปรุ งพัฒนา และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้ าหมาย
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ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง หรื อสังคม ผูป้ ระเมินจึงต้องนําเสนอรายงานผลการประเมินต่อผูบ้ ริ หารหรื อผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อการ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับหลักสู ตรอย่างมีเหตุผลและเกิดประโยชน์สูงสุ ด รายงานผลการประเมินหลักสู ตรแบ่งประเภทได้
หลายลักษณะขึ้นอยู่กบั เกณฑ์ที่ใช้จาํ แนก ถ้าใช้เกณฑ์จาํ แนกตามบทบาทของการประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
คื อ รายงานการ ประเมิ น ระหว่ า งดํา เนิ น การใช้ห ลัก สู ต ร (formative report) หรื อ รายงานความก้า วหน้า การ
ดําเนินการใช้หลักสูตร(progress report)และรายงานประเมินสรุ ปผลรวมหลังการใช้หลักสูตรครบวงจร (summative
report) (Worthen and Sanders, 1987 : 34) ถ้าใช้เกณฑ์จาํ แนกตามลักษณะของการนําผลการประเมิ นไปใช้ แบ่ ง
ออกเป็ น3 ประเภท คื อ (1) รายงานเชิ งการบริ หาร (executive report) หรื อบทสรุ ปสํ าหรั บผู้บริ หาร (executive
summary report) เป็ นรายงานการประเมินฉบับย่อที่ นาํ เสนอเฉพาะประเด็นสําคัญต่อผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจใน
การตัดสิ นใจเกี่ยวกับหลักสูตร ลักษณะของบทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร อาจนําเสนอไว้เป็ นส่ วนหนึ่งของรายงานการ
ประเมินฉบับสมบูรณ์ หรื อจัดทําแยกเป็ นบทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หารเป็ นการเฉพาะก็ได้ มีเนื้ อหาสาระประมาณ 3-15
หน้า (2)รายงานเชิ งวิชาการ (academic report) หรื อรายงานการวิจัยเชิ งประเมิน (evaluative research report)
เป็ นรู ปแบบของรายงานการประเมินหลักสู ตรฉบับสมบูรณ์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องหรื อผูร้ ับผิดชอบต่อ
หลักสู ตรหรื อผูอ้ ่านโดยทัว่ ไปได้ทราบรายละเอี ยดของการประเมิ นหลักสู ตรอย่า งครบถ้วน (3)บทความวิจัย
(research article) เป็ นรายงานการประเมินหลักสูตรที่นาํ เสนอในรู ปบทความวิจยั เพื่อเผยแพร่ ผลการวิจยั ประเมิน
หลักสู ตรที่จะเป็ นประโยชน์ต่อวงการวิชาการหรื อวงการวิชาชี พให้กว้างขวางมากขึ้น โดยนําเสนอในเอกสารการ
ประชุมทางวิชาการหรื อวารสารทางวิชาการ มีความยาวประมาณ 15 – 20 หน้า
การนําผลการประเมินหลักสู ตรไปใช้
การนําผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ มีวตั ถุประสงค์สาํ คัญเพื่อให้ผบู ้ ริ หารและบุคคลที่เกี่ยวข้องในระดับ
ต่ างๆได้รับรู ้ และใช้สารสนเทศจากการประเมิ นเพื่ อการตัดสิ นใจในส่ งเสริ มสนับสนุ นและดําเนิ นการพัฒ นา
หลักสู ตรและการใช้หลักสู ตรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น การนําผลการประเมินหลักสู ตรไปใช้จะมีความสําคัญต่อ
การตัดสิ นใจก่อนริ เริ่ มการพัฒนาหลักสู ตร การปรับปรุ งตัวหลักสู ตรให้มีความสมบูรณ์ การจัดทรัพยากรในการ
ใช้หลักสูตรให้มีความเหมาะสม เพียงพอ การปรับปรุ งกระบวนการใช้หลักสูตร และการตัดสิ นใจเกี่ยวกับอนาคต
ของหลักสูตรเมื่อใช้หลักสูตรครบวงจร
1. ลักษณะของการนําผลการประเมินหลักสู ตรไปใช้
การนําผลการประเมินหลักสู ตรไปใช้เพื่อประกอบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารหรื อผูเ้ กี่ยวข้องในการเลื อก
ทางเลือกในการดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถทําได้ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
1.1 การนําผลการประเมินไปใช้ เพือ่ การพัฒนาหลักสู ตร โดยหน่วยงานทางการศึกษาหรื อสถานศึ กษา
ได้ใช้สารสนเทศจากการประเมิ นก่ อนการพัฒนาหลักสู ตร ประกอบการตัดสิ นใจในการริ เริ่ มพัฒนาหลักสู ตร
เพื่ อ ให้ไ ด้ห ลัก สู ต รที่ มีคุ ณ ภาพ มี ค วามเหมาะสมกับ สภาพปั จ จุ บ ันและตอบสนองความต้อ งการของผู ้เ รี ยน
ผูป้ กครอง และสังคม โดยผูบ้ ริ หารหรื อผูเ้ กี่ยวข้องจะต้องแสวงหาสารสนเทศให้ครบถ้วน เพียงพอต่อการพัฒนา
หลักสู ตรซึ่ งจะต้องมี การประเมิ นความต้องการจําเป็ น หรื อการประเมินสภาวะแวดล้อมของหลักสู ตร เพื่อให้มี
เหตุผลที่เพียงพอและเกิดความมัน่ ใจต่อการพัฒนาหลักสูตร
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1.2 การนํ าผลการประเมินไปใช้ เพื่อ จัดทรั พ ยากรในการใช้ ห ลัก สู ตร ก่ อนการนํา หลักสู ต รไปใช้
ผูบ้ ริ หารหรื อผูเ้ กี่ยวข้องจะต้องจัดปั จจัยหรื อสนับสนุนทรัพยากรสําหรับการใช้หลักสูตรให้มีความเหมาะสม อย่าง
พอเพี ยง และมี ความพร้ อม รวมทั้งความมี คุณภาพของปั จจัยเพื่ อให้การนําหลักสู ตรไปใช้มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล ด้วยเหตุน้ ี ผูบ้ ริ หารหรื อผูเ้ กี่ยวข้องจึงต้องมีการประเมินปั จจัยหรื อทรัพยากรในการใช้หลักสู ตร และ
ใช้ขอ้ มูลผลการประเมินนี้ เพื่อตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการจัด ปรับเปลี่ยนปั จจัยหรื อทรัพยากรให้เอื้ออํานวยต่ อการใช้
หลักสูตรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
1.3 การนําผลการประเมินไปใช้ เพื่อการปรั บแผน กระบวนการหรื อวิธีดําเนินการใช้ หลักสู ตร ใน
ระหว่างการดําเนิ นการใช้หลักสู ตร ผูบ้ ริ หารหรื อผูเ้ กี่ ยวข้องจะต้องมีสารสนเทศเกี่ ยวกับสภาพการใช้หลักสู ตร
ปัญหา อุปสรรค จุดเด่น จุดด้อยของกระบวนการหรื อวิธีการบริ หารหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน จึงต้องมี
การประเมินกระบวนการ ศึกษาความก้าวหน้า หรื อปัญหาอุปสรรคในการบริ หารหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการ
สอน แล้วใช้สารสนเทศดังกล่าวนี้ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจปรับแผน กระบวนการ วิธีการบริ หารหลักสู ตรและ
การจัดการเรี ยนการสอนให้มีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
1.4 การนําผลการประเมินไปใช้ เพื่อตัดสิ นประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตร หลังจากที่
ผูบ้ ริ หารหรื อผูเ้ กี่ยวข้องได้ดาํ เนินการใช้หลักสูตรครบวงจรแล้ว ก็จะต้องมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรทั้งระบบ
และใช้สารสนเทศจากผลการประเมินตัดสิ นคุณค่า หรื อตรวจสอบประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตร ซึ่ ง
จะนําไปสู่การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารหรื อผูเ้ กี่ยวข้องในการปรับปรุ ง พัฒนา เปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกหลักสูตร
2. แนวปฏิบัตใิ นการนําผลการประเมินหลักสู ตรไปใช้
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาหรื อผูม้ ีอาํ นาจในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับหลักสู ตรควรนําผลการประเมินหลักสู ตรไป
ใช้ประกอบการตัดสิ นใจเกี่ยวกับหลักสูตร ดังนี้
2.1 สารสนเทศจากการประเมิ นหลักสู ต รที่ จะนํา มาใช้จะต้อ งมี ค วามตรงประเด็ นหรื อเกี่ ย วข้อ ง
(relevant) กับเรื่ องที่จะนําไปใช้ในการตัดสิ นใจ มีประโยชน์ (useful) ต่อการตัดสิ นใจ ทําให้ผบู ้ ริ หารสถานศึ กษา
หรื อหน่ วยงานทางการศึ กษาเชื่ อมัน่ ต่อการตัดสิ นใจว่าจะไม่มีความผิดพลาด และก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน
ผูป้ กครอง และสังคมโดยส่ วนรวม
2.2 สารสนเทศจากการประเมิ นหลักสู ตรจะต้องมี ความเป็ นปั จจุ บนั ทันสมัย และจะต้องทันเวลา
(timely) หรื อทันเหตุการณ์ต่อการตัดสิ นใจที่ จะไม่ก่อให้เกิ ดผลเสี ยหายต่อสถานศึกษา การใช้หลักสู ตร และการ
จัดการเรี ยนการสอน รวมทั้งผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และสังคม
2.3 สารสนเทศจากการประเมินหลักสู ตรจะต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน สื่ อความหมายได้ดี และเข้าใจ
ได้ง่ายรวมทั้งมีความครอบคลุม เพียงพอต่อการตัดสิ นใจ ช่ วยให้ผบู ้ ริ หารตัดสิ นใจได้อย่างมัน่ ใจว่าถูกต้อง เป็ น
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้องกับหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน
2.4 ควรจัดระบบการใช้สารสนเทศ โดยต้องมี การวางแผนการประเมิ นล่วงหน้าควบคู่กับการวาง
แผนการใช้หลักสู ตร มี กระบวนการหรื อ กิ จกรรมที่ ผ ลักดัน ส่ งเสริ มให้เ กิ ด การประเมิ นหลักสู ตรและการใช้
สารสนเทศจากการประเมินที่รวดเร็ วและคล่องตัว
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2.5 สร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของสารสนเทศจากการประเมิ นหลักสู ตร โดยจะต้องมี กลไก
หรื อกิจกรรมสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าการใช้สารสนเทศจากการประเมินประกอบการตัดสิ นใจแก่ผบู ้ ริ หาร
และผูเ้ กี่ยวข้องกับหลักสูตร
2.6 สร้างวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ร่วมกัน การทํางานแบบมีส่วนร่ วมและการร่ วมคิดร่ วมทํา (participation
& collaboration) โดยการร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมดําเนิ นงาน ร่ วมประเมิน ร่ วมใช้สารสนเทศจาก
การประเมินหลักสู ตรย้อนกลับเพื่อการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร การบริ หารหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง
2.7 พัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อการบริ หารหลักสู ต รและการเรี ย นการสอนของสถานศึ กษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับหลักสู ตรและการใช้หลักสู ตรต่าง ๆ ให้เป็ นระบบที่มีความ
ครอบคลุม รวดเร็ วต่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับหลักสูตร
2.8 กําหนดแผนและปฏิ ทินความต้องการสารสนเทศของสถานศึ กษาหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อ
กํากับ (monitoring) การประเมินหลักสู ตร และการนําสารสนเทศจากการประเมินมาใช้ประกอบการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับหลักสูตรให้มีประสิ ทธิ ภาพ
2.9 สร้างระบบหรื อกลไกในการส่ งเสริ มการใช้สารสนเทศจากการประเมินเกี่ยวกับหลักสู ตรและการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
บทบาทของผู้บริหารและบุคลากรที่เกีย่ วข้ องกับการประเมินหลักสู ตร
ในการประเมิ นหลักสู ตร มี ผูเ้ กี่ ยวข้องหลายระดับทั้งผูบ้ ริ หารระดับนโยบาย ผูบ้ ริ หารระดับเขตพื้ นที่
การศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูป้ ระเมินหรื อคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ครู อาจารย์ผสู ้ อน ซึ่ งจะมีบทบาท
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตร ดังนี้
1. ผู้บริ หารระดับนโยบาย ควรมีบทบาทเกี่ ยวข้องกับการประเมินหลักสู ตรในลักษณะของการส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้หน่ วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสู ตรและใช้หลักสู ตรได้มีการประเมินหลักสู ตรและนําผล
การประเมินหลักสู ตรมาใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุ ง และพัฒนาหลักสู ตร การบริ หารหลักสู ตรและการเรี ยนการ
สอนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นและเป็ นผูใ้ ช้สารสนเทศจากการประเมินหลักสู ตรเพื่อการตัดสิ นใจในเชิ งนโยบาย
เกี่ยวกับหลักสูตร
2. ผู้บริ หารระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา ควรมีบทบาทเกี่ ยวข้องกับการประเมินหลักสู ตรโดยสนับสนุ นให้
สถานศึ กษาประเมิ นหลักสู ต รและนํา ผลการประเมิ นหลักสู ต รมาใช้ประโยชน์ นิ เ ทศติ ด ตามผลการประเมิ น
หลักสู ตรสถานศึ กษาอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้บุคลากรในสถานศึ กษาสามารถดําเนิ นการประเมินหลักสู ตรได้และใช้
ประโยชน์จากผลการประเมิ นได้อย่างคุ ม้ ค่ า สังเคราะห์ผลการประเมิ นหลักสู ตรสถานศึ กษาหรื อประเมิ นผล
หลักสู ต รของสถานศึ กษาโดยภาพรวมของเขตพื้ นที่ การศึ กษา เพื่ อให้ไ ด้สารสนเทศสําหรั บการตัด สิ นใจเชิ ง
นโยบายในการส่ งเสริ มการพัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนการสอนของสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
3. ผู้บริ หารสถานศึกษา ควรมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสู ตรโดยสนับสนุ นให้มีการประเมิน
หลักสู ตรและใช้ผลการประเมินหลักสู ตรเพื่อปรับปรุ ง พัฒนาหลักสู ตรสถานศึ กษา การบริ หารหลักสู ตรและการ
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จัดการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประเมินตนเองในการใช้หลักสู ตรสถานศึกษา พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู ้ ความเข้าใจและมีทกั ษะในการประเมิน จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
จัดการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา เป็ นผูใ้ ช้ผลการประเมินหลักสู ตรเพื่อตัดสิ นใจในเชิ งการบริ หารเกี่ ยวกับหลักสู ตร
และการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งรายงานผลการประเมินหลักสู ตรต่อคณะกรรมการสถานศึ กษา
เพื่อให้ทราบผลการใช้หลักสูตรและนําไปสู่การตัดสิ นใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา
4. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ควรมีบทบาทเกี่ ยวข้องกับการประเมินหลักสู ตรโดยให้ความร่ วมมือ
และสนับสนุ นคณะการประเมินหลักสู ตรให้สามารถดําเนิ นการประเมิ นเป็ นไปตามแผนหรื อโครงการประเมิ น
หลักสู ตร และเป็ นผูใ้ ช้สารสนเทศจากการประเมินเพื่อตัดสิ นใจเกี่ยวกับการส่ งเสริ ม พัฒนาหลักสู ตร การบริ หาร
หลักสูตร และการจัดการเรี ยนการสอนในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
5. ผู้ประเมินหรื อคณะกรรมการประเมินหลักสู ตร ควรมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสู ตร โดย
ศึ กษาเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองให้มีความเข้าใจและมี ทกั ษะในการประเมิ นหลักสู ตร จัดทําแผนหรื อโครงการ
ประเมินหลักสูตร พัฒนาเครื่ องมือการประเมิน ดําเนินการประเมินให้เป็ นไปตามโครงการประเมินหลักสูตร จัดทํา
รายงานผลการประเมินหลักสู ตรและนําเสนอผลการประเมินต่อผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อนําไปสู่ การตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรปฏิบตั ิการประเมินให้เป็ นไปตามหลักการทางวิชาการและจรรยาบรรณในการประเมิน
6. ครู อาจารย์ ผ้ ูสอน ควรมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสู ตร โดยร่ วมศึกษาเรี ยนรู ้ และพัฒนา
ตนเองให้มีความรู ้ ความเข้าใจในการประเมินหลักสู ตร ให้ความร่ วมมือในการประเมินหลักสู ตร โดยเป็ นผูใ้ ห้
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพความเป็ นจริ ง เพื่อให้ผลการประเมินมีความตรงและ
เชื่อถือได้
การประเมินหลักสูตรเป็ นกระบวนการที่จะช่วยให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อ
ผูบ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อนและผูเ้ กี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสิ นใจเกี่ยวกับหลักสู ตร ทั้งก่อนเริ่ มพัฒนาหลักสู ตร ก่อน
การใช้หลักสู ต รโดยจัด ปั จจัย หรื อทรั พ ยากรให้มีค วามพร้ อมหรื อความพอเพี ย ง ระหว่างการใช้หลักสู ต รโดย
ปรับปรุ งและพัฒนากระบวนบริ หารหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และหลังการ
ใช้หลักสูตรครบวงจรแล้วการประเมินจะช่วยให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับสัมฤทธิ ผลของหลักสูตร จุดเด่น จุดด้อยของ
หลักสู ตรซึ่ งจะช่วยให้ผบู ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อนและผูเ้ กี่ยวข้องตัดสิ นใจปรับปรุ ง พัฒนาหรื อเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่าง
มีเหตุผลด้วยความรอบคอบและเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน ผูป้ กครองและสังคม ในการประเมินหลักสู ตรจะต้อง
ออกแบบ วางแผนและดําเนินการประเมินอย่างเป็ นระบบ มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม และมีความน่าเชื่อถือใน
สารสนเทศจากผลการประเมิน ซึ่ งกว่าจะได้สารสนเทศมาจะต้องลงทุนทั้งกําลังสมอง สติปัญญา กําลังใจ เวลาและ
งบประมาณ ผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตร จึงควรให้การส่ งเสริ มสนับสนุ นให้เกิดการประเมินหลักสู ตร
และนําสารสนเทศจากการประเมิ นมาใช้ประกอบการตัดสิ นใจเพื่ อการปรับปรุ ง พัฒนาหลักสู ตร การบริ หาร
หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างคุ ม้ ค่ า เกิ ดประโยชน์ต่อสถานศึ กษา และผูเ้ รี ยน
ผูป้ กครองและสังคมให้มากที่สุด
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