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หลังจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตัง้ แต่วนั ที่ 29 สิงหาคม 2542 ทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ และกระบวนการต่าง ๆ ใน
การศึกษา เช่น การปฏิรปู การเรียนรู้ การบริหารจัดการ เป็นต้น
ปัจจัยทีส่ ำคัญประการหนึง่ ทีม่ ผี ลต่อความสำเร็จตามเป้าหมาย
ของการศึกษา คือ หลักสูตร เนื่องจากหลักสูตร คือ มวล
ประสบการณ์ทง้ั หมด ตัง้ แต่เนือ้ หาวิชา กิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์ตา่ ง ๆ ทีส่ ถานศึกษาต้องจัดให้ผเู้ รียน เพือ่ ให้
บั ง เกิ ด ผลในการเปลี ่ ย นแปลงในตั ว ผู ้ เ รี ย น ทั ้ ง ด้ า น
สติปญ
ั ญา เจตคติ และทักษะ ในกระบวนการจัดการศึกษา
การประเมินหลักสูตรจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการปรับตัวของ
สถานศึกษา ในฐานะที่การประเมินหลักสูตรเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร และเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ได้
ข้ อ มู ล ด้ า นคุ ณ ภาพของหลั ก สู ต ร อั น จะเป็ น ประโยชน์ ใ น
การพัฒนาแก้ไข ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมต่อไป ซึง่ จะทำให้
เกิดคุณภาพในการจัดการศึกษา การประเมินหลักสูตรจึงเป็น
เครือ่ งมือทีส่ ำคัญประการหนึง่ ในการประกันคุณภาพการศึกษา
การที ่ ส ถานศึ ก ษาจะใช้ ก ระบวนการประเมิ น หลั ก สู ต ร
เป็นเครือ่ งมือในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา มีประเด็น
ทีต่ อ้ งพิจารณาดังต่อไปนี้
  ⌦ 
สถานศึกษาจะต้องปรับกระบวนทัศน์เกี่ยวกับหลักสูตร และ
การประเมิน ดังนี้
1.1 กระบวนทัศน์ในการให้ความหมายและคุณค่า
ของหลักสูตร ผู้บริหารและครูต้องมีแนวคิดร่วมกันเกี่ยวกับ
หลักสูตรว่า หลักสูตร คือ มวลประสบการณ์ที่สถานศึกษาจัด
ให้กับผู้เรียน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ทัง้ ในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ
และสติปญ
ั ญา ดังนัน้ หลักสูตรจะมิใช่หมายถึงเพียงเอกสารคูม่ อื
ที่จะนำไปใช้ในการสอนเท่านั้น แต่จะครอบคลุมถึงกิจกรรม
ทุกอย่างทุกชนิด ทีเ่ กิดขึน้ ในโรงเรียน ดังนัน้ คุณภาพของการจัด

การศึกษา หรือคุณภาพของสถานศึกษาอีกนัยหนึง่ ก็คอื คุณภาพ
ในการนำหลักสูตรไปใช้ให้เกิดผลนั่นเอง ดังนั้น คุณค่าของ
หลักสูตร คือ คุณภาพ และประสิทธิภาพในการทำให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามที่
พึงประสงค์
1.2 กระบวนทั ศ น์ ข องการประเมิ น หลั ก สู ต รของ
บุคลากรในสถานศึกษา ต้องสร้างแนวคิดว่า การประเมิน
หลักสูตรเป็นส่วนหนึง่ ของการทำงานของครู และการบริหารงาน
ของผู้บริหาร ตามวงจรคุณภาพที่ประกอบด้วย 4 ขั้น คือ
การวางแผน (Plan) การปฏิบตั ิ (Do) การตรวจสอบ (Check)
และการปรับปรุงแก้ไข (Action) นัน่ คือ การประเมินหลักสูตรเป็น
กระบวนการตรวจสอบเพื ่ อ รวบรวมข้ อ มู ล แล้ ว นำมาใช้ ใ น
การปรับปรุงแก้ไขในขัน้ Action นัน่ เอง
  แบ่งเป็น 3 ระดับ
2.1 ระดับห้องเรียน เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการทำงาน
ของครูผสู้ อนตามวงจรคุณภาพเช่นกัน โดยเริม่ จากการวางแผน
การสอน (Plan) การปฏิบตั กิ ารสอน (Do) การประเมินหลักสูตร
(Check) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและการสอน (Action)
ครูผู้สอนเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลการนำหลักสูตรไปสู่การสอน
ในห้องเรียน โดยมีนกั เรียนเป็นผูม้ สี ว่ นร่วม
2.2 ระดับหลักสูตรรายวิชา การประเมินหลักสูตรเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการนำหลักสูตรรายวิชาไปใช้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของ
รายวิชา โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของครูทุกคน เริ่มจาก
การวางแผนหลักสูตร การนำแผนหลักสูตรไปใช้สอน การประเมินหลักสูตร และการนำมาปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะ
ขั้นตอนการประเมินหลักสูตรที่ต้องทำโดยกลุ่มครูผู้สอนใน
รายวิชาเดียวกัน
2.3 ระดับโรงเรียน หรือหลักสูตรในแต่ระดับทีส่ ถานศึกษา
จัดการเรียนการสอน เช่น หลักสูตรประถมศึกษา หลักสูตร
มัธยมศึกษา เป็นต้น ซึ่งการประเมินหลักสูตรในระดับนี้ เป็น
กระบวนการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละ
ภาค แต่ละปี แต่ละวงจรของหลักสูตร นัน่ คือ เป็นกระบวนการ
ตรวจสอบ (Check) ในกระบวนการบริหารโดยใช้วงจรคุณภาพ
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เช่นกัน เป็นการประเมินโดยใช้ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ได้แก่ โรงเรียน (ผูบ้ ริหาร, ครู) นักเรียน ผูป้ กครอง ชุมชน
ทีม่ า : นิตยา สำเร็จผล. “การประเมินหลักสูตร : บทบาทใหม่
ของสถานศึกษา” วารสารการวัดผลการศึกษา. สำนักทดสอบ
ทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีท่ี 23
ฉบับที่ 67 พ.ค. - ส.ค. 44 หน้า 33-42.

 

  ⌫ 
สถาบันกำหนดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
ระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก และศูนย์ ครัง้ ที่ 2 โดยมีกำหนดการ
ดังนี้
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรัง่ เศส ประเมินวันที่
20 สิงหาคม รศ.ชาญ ถนัดงาน เป็นประธาน คณะกรรมการ
ประกอบด้วย ผศ.คันธรส แสนวงศ์ นายธีรสิทธิ์ พิชญังกูร
นายศักดิ์ดา ชูศรี และนางสาวธนพร ดีจงเจริญ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ


คณะครุ ศ าสตร์ อ ุ ต สาหกรรม ประเมิ น วั น ที ่ 28
สิงหาคม ผศ.วัชรชัย ภุมรินทร์ เป็นประธาน คณะกรรมการ
ประกอบด้ ว ย รศ.สุ ม าลี อุ ณ หวณิ ช ย์ นางสาวระพี พ รรณ
ศิริวัฒน์ภัทรา นายวชิร ฉายสุวรรณ นางสาวฐิติกุล ภาคคีรี
และนางสาววรรณิภา ด่านตระกูล เป็นกรรมการและเลขานุการ


สำนักหอสมุดกลาง ประเมินวันที่ 28 สิงหาคม รศ.สุรภี
ตันเสียงสม เป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.จรรยา
ทองดี นางโรจนา วรรณสว่าง นางสาวนุชรินทร์ ทิพยวรรณากร
และนางแอนนา ประทุมรัตน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ


วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเมินวันที่ 3
กันยายน ผศ.สมปอง มากแจ้ง เป็นประธาน คณะกรรมการ
ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุพรชัย อุทยั นฤมล นางสาวสมจิต คงเมือง
ดร.พนิตนาฏ จันทรานุภาพ นายธีรพล ศรียุบล และนางสาว
ศรีประภา เสกสุวงศ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ


สำนั ก คอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ประเมินวันที่ 3 กันยายน ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ เป็นประธาน
คณะกรรมการประกอบด้วย นายวรรณชัย วรรณสวัสดิ์ นางสาว
ทัศนีย์ ตรีธาร นายวีระศักดิ์ อัศววงศ์อารยะ และนายสักรินทร์
อยูผ่ อ่ ง เป็นกรรมการและเลขานุการ


คณะเทคโนโลยี แ ละการจั ด การอุ ต สาหกรรม
ประเมินวันที่ 4 กันยายน นายเสมอ เริงอนันต์ เป็นประธาน
คณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.ดร.พานิช วุฒพิ ฤกษ์ ผศ.ธงชัย
ศิรปิ ระยุกต์ นางนวรัตน์ สระบัว และนางสาวมัลลิกา ศรีเพ็ญ เป็น
กรรมการและเลขานุการ


บัณฑิตวิทยาลัย ประเมินวันที่ 6 กันยายน ผศ.กรองแก้ว
หวั ง นิ เ วศน์ ก ุ ล เป็ น ประธาน คณะกรรมการประกอบด้ ว ย
นางสาวเปรมพร เขมาวุฆฒ์ นางเพลินพิศ ป่านแก้ว รศ.นพคุณ
สุขสถาน และนางสาวจตุพร คีมนารักษ์ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ


สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ประเมิน
วันที่ 9 กันยายน ผศ.สถาพร ชาตาคม เป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.วิทยา ประยงค์พันธุ์ นายสมบูรณ์
คงสมศักดิศ์ ริ ิ นางธันนี พันธ์สวัสดิ์ และนางสาวอรทัย แสงธำรง
เป็นเลขานุการ


สำหรับหน่วยงานอื่น ๆ อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อ
กำหนดวันประเมินคุณภาพ คณะกรรมการประกอบด้วย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.เธียรชัย บุณยะกุล เป็น
ประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.กานดา พูนลาภทวี
ดร.ประวิตร จันทรานุภาพ นางสาวชลิตา เลีย่ มสงวน นายอภิชติ
เส็งขำ และนางสมพิศ อยูส่ ขุ สวัสดิ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ


คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รศ.สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์
เป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.ดร.สุขสันติ์ นุน่ งาม
นายมนตรี เข็มราช นายสมบัติ น้อยประเสริฐ นางวัชรี คลีส่ วุ รรณ์
นายมณฑล แสงประไพทิพย์ และนางสาวกนกภัทร ตัง้ จิตตชอบ
เป็นกรรมการและเลขานุการ


สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ผศ.ดร.พัลลภ พิรยิ ะสุรวงศ์
เป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.สมบุญ ตันสกุล
นายพัฒพงษ์ อมรวงศ์ ผศ.วันชัย จันทรวงศ์ และนางจินตนา
บุญสมบัติ เป็นกรรมการและเลขานุการ


สำนักงานอธิการบดี รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์ เป็น
ประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย ดร.สมโภชน์ น้อยจินดา
นายอนุ ช า หิ ร ั ญ วั ฒ น์ นายสมเด็ จ น้ อ ยสวย นายมนู ญ
เลิศวิจิตรพันธุ์ ผศ.สาลินี เอี่ยมองค์ และนางกุศลิน บัวแก้ว
เป็นกรรมการและเลขานุการ




