
การประเมินผลหลักสูตร 
มณนิภา  ชุติบุตร* 

คําวา “หลักสูตร” มีผูใหความหมายในหลายลักษณะ แตที่จะกลาวในบทความนี้คือ 
หลักสูตรสถานศึกษาซึ่งหมายถึง กรอบ แนวทาง หรือแผน ที่สถานศึกษาจะนําไปใชในการ 
ออกแบบการจัดการเรียนการสอน และจัดการเรียนรู ใหสนองหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาผูจัดทําจําเปนตองศึกษาขอมูล 
อยางกวางขวาง  เพื่อจะไดนํามากําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึง 
ประสงค โครงสรางหลักสูตร และเนื้อหาในแตละกลุมสาระการเรียนรู  และเมื่อไดทําหลักสูตร 
เสร็จเรียบรอยแลว ผูจัดทําหลักสูตรยังมีคําถามซึ่งจําเปนจะตองตอบอีกวา หลักสูตรที่ไดนั้น 
เปนหลักสูตรที่ดีและใชการไดดีหรือไม ซึ่งก็หมายความวา  ผูจัดทําหลักสูตรจําเปนจะตอง 
ประเมินผลหลักสูตรที่ตนสรางขึ้นวา  หลักสูตรนั้นเปนหลักสูตรที่ดี ไมดี มีจุดเดน และจุดดอย 
ตรงไหน และเมื่อมาถึงขั้นนี้ ผูจัดทําหลักสูตรมักจะประสบกับปญหาวาจะประเมินผลหลักสูตร 
อยางไร  และหลังจากที่ไดทดลองใชหลักสูตรไปแลว ผูจัดทําหลักสูตรก็จําเปนที่จะตองติดตาม 
ดูผลวา หลักสูตรนั้นใชไดผลประการใด มีปญหาและขอบกพรองอะไรบาง สรุปแลว 
ก็หมายความวา หลังจากที่ไดทดลองใชหลักสูตรไปแลว ผูจัดทําหลักสูตรจําเปนตองประเมิน 
หลักสูตรนั้นอีกครั้งหนึ่ง หรือหลายครั้ง เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรที่จัดทําใหดีขึ้น  ดังนั้น 
จุดหมายของบทความนี้ก็เพื่อเสนอแนวทางบางประการในการประเมินผลหลักสูตร 

1.  ความเปนมาของแนวคิดเร่ืองการประเมินผลหลักสูตร 
การประเมินผลหลักสูตรเร่ิมไดรับความสนใจในวงการศึกษามาต้ังแต ป ค.ศ.1930 โดย 

Tyler  ไดเปนผูริเริ่มใหคํานิยามของการศึกษาวา การศึกษาคือการเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนั้น 
การประเมินผลหลักสูตร จึงมุงที่การเปลี่ยนแปลงเปนจุดสําคัญ ซึ่งก็หมายความวา จะมีการวัดผล 
โดยเอาจุดหมายเปนที่ต้ัง และพิจารณาดูวา ไดมีพฤติกรรมอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปตามจุดที่ 
มุงหมายที่ไดต้ังไวหรือไม ตามแนวคิดนี้ภาพพจนของการจัดทําหลักสูตรก็คือ ผูจัดทําหลักสูตร 
จะตองสามารถวางจุดมุงหมายที่ชัดเจนวาตองการใหผูเรียนเปลี่ยนหรือมีพฤติกรรมเปนอยางไร 
และจัดประสบการณการเรียนรูที่สามารถจะชวยใหผูเรียนเปลี่ยนหรือมีพฤติกรรมไปตามที่ 
ตองการ  บทบาทของการประเมินผลหลักสูตร จะอยูที่การชวยชี้ ให เห็นจริงวาไดมีการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุงหมายจริงหรือไม อยางไร 

------------------------------------------------------------------------------ 
*  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3
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ตอมา สตัพเฟลบีม (Stufflebeam) และคณะไดใหแนวคิดใหมเกี่ยวกับการประเมินผล 
หลักสูตรวา การประเมินผลหลักสูตร คือ กระบวนการในการหาขอมูล เก็บขอมูล เพื่อนํามาใช 
ใหเปนประโยชนในการตัดสินใจเลือกทางเลือกตาง ๆ และในป ค.ศ.1963 ครอนบัค (Cronbach) 
ไดใหความหมายของการประเมินผลหลักสูตรไววา การประเมินผลหลักสูตร หมายถึง การ 
รวบรวมขอมูลและการใชขอมูล เพื่อการตัดสินใจในเรื่องของโปรแกรมการศึกษา 

จากแนวคิดของ Stufflebeam  และ Cronbach  ตางมีความเห็นตรงกันในแงที่วา การ 
ประเมินผลเกี่ยวของกับการตัดสินใจและลงความเห็นวา มีคุณคาหรือไม 

2.  จุดมุงหมายในการประเมินผลหลักสูตร 
โดยทั่ว ๆ ไป การประเมินผลหลักสูตรใด ๆ ก็ตาม จะมีจุดมุงหมายคลายคลึงกันอยู 

3 ประการ คือ
1.  เพื่อหาคุณคาของหลักสูตร  โดยดูวาหลักสูตรที่จัดทําขึ้นนั้นสามารถสนอง 

วัตถุประสงคที่หลักสูตรตองการหรือไม หรือดูวาหลักสูตรชวยใหผูเรียนไดบรรลุวัตถุประสงค 
ที่กําหนดไวหรือไม นั่นเอง 

2.  เพื่อตัดสินวาการกําหนดหลักสูตร ตลอดจนการบริหารงานและการสอนตาม 
หลักสูตรเปนไปในทิศทางที่ถูกตองหรือไม 

3.  เพื่อวัดผลดูวา ผลผลิตคือผูเรียนเปนอยางไร 
สวนระยะเวลาในการประเมินผลหลักสูตร ควรแบงออกเปน 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่  1  เมื่อสรางหลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว ผูสรางหลักสูตรจะประเมินผล 

หลักสูตรวาหลักสูตรที่สรางเสร็จดี หรือไมดีเพียงใด 
ระยะที่  2  หลังจากที่สรางเสร็จและนําไปทดลองใชระยะหนึ่ง ผูสรางหลักสูตร 

ควรประเมินผลหลักสูตรดูวา หลักสูตรที่ไดใชไปนั้นไดผลเพียงไร เพื่อที่จะตัดสินวาควรใช 
หลักสูตรนั้นตอไปหรือไม หรือจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางไร 

3.  วิธีการประเมินหลักสูตร 
วิธีการประเมินผลหลักสูตรมีหลายวิธีหรือหลายรูปแบบ แตจะขอนําเสนอเพียงบางวิธี 

ที่คิดวาสะดวกตอการนําไปใช ดังนี้
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แบบที่ 1  การประเมินผลหลักสูตร  โดยวิธี Checklist 
การประเมินหลักสูตรโดยวิธี Checklist  เหมาะสําหรับใชในการประเมินตัว 

หลักสูตร โดยมีวิธีดําเนินการดังนี้ 
1)  กําหนดหัวขอที่ตองการจะประเมิน พรอมทั้งคุณสมบัติของสิ่งที่ตองการ 

ประเมิน ซึ่งคุณสมบัตินี้ก็คือ เกณฑที่ผูสรางหลักสูตรไดต้ังขึ้นเพื่อเปนแนวในการสรางหลักสูตร 
2)  นําเกณฑที่กําหนดมาตรวจสอบกับหลักสูตรที่สราง วาหลักสูตรที่จัดทํามี 

คุณสมบัติครบตามที่กําหนดไวหรือไม 
3)  ในกรณีที่มี ใหตรวจสอบตอไปวามีคุณภาพตามที่กําหนดอยูในระดับใดและ 

มีขอเสนอแนะปรับปรุง แกไขหรือไมอยางไรใหใสในชองขอเสนอแนะปรับปรุงแกไข 

ตัวอยางแบบประเมินทีม่ีลักษณะเปน Checklist 
ระดับคณุภาพ รายการ 
3  2  1 

ขอเสนอแนะปรับปรุง/แกไข 

1. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
มีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  .......  .......  .......  ............................................... 
2. คุณลักษณะอนัพึงประสงค 
2.1 มีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  .......  .......  .......  ............................................... 
2.2 มีความสอดคลองกับเปาหมายจดุเนน 

กรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน  .......  .......  .......  ............................................... 
2.3 สอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรยีน  .......  .......  .......  ............................................... 

แบบที่ 2  การประเมินผลหลักสูตรวิธีของ Stake 
Stake ไดกลาววา การประเมินผลหลักสูตร จะตองพิจารณาขอมูลใน 3 สวน ไดแก 
1.  ปจจัยพ้ืนฐาน (antecedents) ไดแก คุณลักษณะ หรือคุณสมบัติของนักเรียนและครู 

เนื้อหาสาระในหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน สภาพแวดลอมในโรงเรียนและชุมชน 
2.  กิจกรรมการเรียนรู (transactions) หมายถึง กระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นไมวาโดย 

วิธีใด ๆ ทั้งสิ้น ไดแก เวลาที่ใชในการเรียนการสอน การจัดลําดับขั้นตอนการเรียนรู สภาพ 
แวดลอมทางสังคม วิธีการสอนของครู เปนตน
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3.  ผลผลิต (Outcomes)  หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เจตคติของ 
นักเรียน ทักษะตาง ๆ ของนักเรียน ผลที่เกิดขึ้นกับครูและผลที่เกิดขึ้นตอโรงเรียน 

หลังจากทราบขอมูลที่จะนํามากําหนดเปนแนวทางในการประเมินผลหลักสูตร สิ่งที่ 
จะตองพิจารณาตอไป  คือ 

1.  ผลที่ตองการหรือผลที่คาดหวัง  ไดแก วัตถุประสงค หรือจุดมุงหมายตาง ๆ 
2.  ผลที่เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรู  ไดจากวิธีการตาง ๆ เชน จากการสังเกต การ 

ทดสอบ การสัมภาษณ จากรายงานและการติดตามผลดวยวิธีตาง ๆ 

กลาวโดยสรุป  การนําวิธีการตามที่ Stake เสนอไวไปใชจะตองดําเนินการตามขั้นตอน 
ยอย ๆ ดังนี้ 

1.  วางแผนวาจะเก็บขอมูลอะไรบางเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐาน กิจกรรมการเรียนรูและ 
ผลผลิต 

2.  เก็บขอมูลตามที่คาดหวังกับผลที่เกิดข้ึนจริง ๆ 
3.  เลือกเกณฑมาตรฐานเพื่อใชในการประเมิน 
4.  เปรียบเทียบผลที่คาดหวัง กับผลที่เกิดข้ึนจริง ๆ 
5.  เลือกทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ บนพื้นฐานของขอมูลที่ไดจากการประเมินโดย 

นํามาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 
สวนการวิเคราะหหาความสัมพันธและความสอดคลองของหลักสูตร ซึ่งจะเปน 

แนวทางที่ชี้ใหเห็นถึงขอบกพรองตาง ๆ ที่จะมีสวนชวยในการปรับปรุงหลักสูตร ดังแสดงใน 
แผนภูมิตอไปนี้
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ความสอดคลอง 

ความสัมพันธ  ความสัมพันธ 

ความสอดคลอง 

ความสัมพันธ  ความสัมพันธ 

ความสอดคลอง 

แผนภูมิที่  1  แสดงการวิเคราะหหาความสัมพันธและความสอดคลองของหลักสูตร 

แบบที่ 3  การประเมินผลหลักสูตร Phi  Delta Kappa 
การประเมินหลักสูตรตามรูปแบบ Phi  Delta  Kappa  คลายกับแบบที่ 2 ในแงที่เนน 

เกี่ยวกับการวิเคราะหหาความสัมพันธ และความสอดคลองของสิ่งที่บรรจุในหลักสูตร แตแบบ 
ที่ 3 ใชหัวขอที่ตางไปจากแบบที่ 2 เล็กนอย ดังแสดงในแผนภูมิ 

แผนภูมิที่ 2  แสดงการประเมนิผลหลักสูตรตามรูปแบบ Phi Delta Kappa 

CONTEXT  EVALUATION  หมายถึง  การประเมินวัตถุประสงคของจุดมุงหมาย 
ตาง ๆ ที่มีอยูในหลักสูตร 

INPUT    EVALUATION  หมายถึง  การประเมินผลระบบโครงสรางของหลักสูตร 
รวมทั้งระบบการจัดการบริหารหลักสูตรตาง ๆ 

PROCESS EVALUATION หมายถึง การประเมินผลการจัดการเรียนรูตาง ๆ 
PRODUCT EVALUATION หมายถึง การประเมินผลที่เกิดจากการใชหลักสูตร 

ขอมูลตามที่คาดหวัง  ขอมูลตามผลที่เกดิขึน้ 

ปจจัยพื้นฐาน  ปจจัยพื้นฐาน 

กิจกรรมการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู 

ผลที่เกิดขึ้น  ผลที่เกิดขึ้น 

CONTEXT 
EVALUATION 

INPUT 
EVALUATION 

PROCESS 
EVALUATION 

PRODUCT 
EVALUATION
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การประเมินผลหลักสูตรตามรูปแบบนี้ คือ การที่ผูสรางหรือผูประเมินหลักสูตร จะทํา 
การประเมินผลดานตาง ๆ ทั้ง  4 ดาน แลวนํามาเปรียบเทียบดูวามีความสอดคลองและมี 
ความสัมพันธกันอยางไร เชน ถาตองการจะเสริมสรางใหนักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร ก็นํามาเทียบ 
ดูวาระบบโครงสรางและการบริหารหลักสูตรในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เปนระบบที่เอื้อให 
นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตรเองไดหรือไม และดูตอไปวาการจัดการเรียนรูเปนไปในวิถีทางที่จะ 
ชวยเสริมใหนักเรียนมีจิตวิทยาศาสตรเพียงใด และผลที่เกิดขึ้นสอดคลองกันอยางไร จากการ 
เทียบขอมูลตามหัวขอดังกลาว จะสามารถชวยใหผูประเมินหลักสูตร ไดเห็นวาหลักสูตรนั้น 
มีความสัมพันธและสอดคลองกันเพียงใด และมีจุดใดที่ควรแกไขบาง 

แบบที่ 4  การประเมินผลหลักสูตรของ Provus  (Provus  Discrepency  Evaluation 
Model) 

S 
C  D  Decision Making 

P 

S  =  Standard  เปนขั้นแรกของการดําเนินการประเมินผลหลักสูตร กลาวคือ 
ผูประเมินตองต้ังมาตรฐานของสิ่งที่ตองการวัดไวเสียกอน 

P = Performance หลังจากที่ไดดําเนินการข้ันแรกเสร็จแลว ผูประเมินจะตองรวบรวม 
ขอมูลในเรื่องของสิ่งที่ตองการวัดมาใหเพียงพอ 

C  = Compare  เมื่อต้ังมาตรฐาน และรวบรวมขอมูลเสร็จแลว  ก็นําขอมูลมา 
เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ต้ังไว 

D = Discrepency  จากการเปรียบเทียบขอมูลกับมาตรฐานที่กําหนดไว ผูประเมิน 
จะพบวามีชองวางอะไรระหวางผลที่เกิดขึ้นกับผลที่คาดหวัง 

Decision Making  ผูประเมินผลจะสงผลการประเมินไปใหผูที่จะตองตัดสินใจเกี่ยวกับ 
หลักสูตร เพื่อทําการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง เชน จะหยุดใชหลักสูตรนั้นหรือไม หรือจะ 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไร
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โดยสรุป  การประเมินผลหลักสูตรทั้ง 4 แบบ ที่ไดเสนอมานี้ สามารถชวยผูประเมินผล 
หลักสูตรในลักษณะตาง ๆ กัน การที่ผูประเมินจะเลือกใชแบบใดขึ้นอยูกับจุดมุงหมาย ความ 
สะดวก ตลอดจนขอมูลที่ผูประเมินจะหาได อยางไรก็ตาม การประเมินผลทั้ง 4 รูปแบบ ความ 
จริงแลวเปนเรื่องเดียวกัน และมีสวนที่คลายคลึงกันมาก โดยเฉพาะในดานกระบวนการ 
ประเมินผล ทุกรูปแบบจะมีลักษณะตรงกันคือ มีการกําหนดสิ่งที่จะประเมินเฉพาะเจาะจง มีการ 
เก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่จะใชในการประเมิน มีการกําหนดเกณฑและมาตรฐานในการ 
ประเมินผล มีการวิเคราะหขอมูลตามเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไว 

☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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