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การประเมินหลักสูตร เป็นกระบวนการทีใ่ ห้ได้มาซึง่ สารสนเทศเพือ่ ประโยชน์ในการตัดสินใจในระยะต่าง ๆ ของการพัฒนาหลักสูตร
และการตัดสินคุณค่าของหลักสูตรว่าบรรลุเป้าหมายทีก่ ำหนดไว้หรือไม่ กระบวนการประเมินหลักสูตรจัดได้วา่ เป็นการวิจยั อย่างหนึง่
ที่จะต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีการออกแบบและวางแผนการดำเนินงานที่เป็นระบบ และมีเกณฑ์ในการตัดสินหรือการประเมิน
ที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ การกำหนดขั้นตอนหรือการออกแบบการประเมินจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในการประเมินหลักสูตร
เช่นเดียวกับการออกแบบการวิจยั อืน่ ๆ QA NEWS ฉบับนีจ้ งึ นำขัน้ ตอนในการประเมินหลักสูตรมาเสนอเพือ่ เป็นแนวทางแก่ผสู้ นใจ
ในการประเมินหลักสูตร โดยกล่าวเฉพาะการประเมินหลักสูตรทีผ่ า่ นการใช้แล้ว ซึง่ มีขน้ั ตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์หลักสูตรเดิม เป็นการวิเคราะห์หลักสูตรที่
ต้องการประเมินเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลในการพิจารณาว่า หลักสูตรเดิม
มีขอ้ ดีขอ้ เสียหรือข้อบกพร่องอย่างไร เพือ่ จะได้ปรับปรุงให้ตรงกับ
ความต้องการตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี และ
ความสนใจของผู้ใช้หลักสูตรนั้น
2. กำหนดจุ ด ประสงค์ ข องการประเมิ น หลั ก สู ต ร
ว่าจะประเมินอะไร ส่วนใด เช่น ประเมินเอกสารหลักสูตร ระบบ
บริหารหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ สื่อการเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน หรือจะประเมินหลักสูตรทั้งระบบ และ
ผูป้ ระเมินต้องกำหนดให้ชดั เจนว่าจะนำผลทีไ่ ด้จากการประเมิน
มาทำอะไร เช่น เพือ่ ปรับปรุงหลักสูตร หรือเพือ่ เป็นข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจว่าจะใช้หลักสูตรนีต้ อ่ ไปหรือไม่ จุดประสงค์ทช่ี ดั เจน
จะช่วยให้ผปู้ ระเมินมองเห็นแนวทางและรูปแบบในการประเมิน
กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนเครือ่ งมือทีใ่ ช้
ในการประเมินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. กำหนดหน้ า ที ่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ ร ่ ว ม
ประเมิน ว่าใครรับผิดชอบทำอะไร มีขอบข่ายอย่างไร งานใด
ทีต่ อ้ งประเมินร่วมกัน งานใดทีร่ บั ผิดชอบโดยลำพัง
4. วางแผนออกแบบการประเมิน หลังจากได้ผลจาก
การวิเคราะห์หลักสูตร และกำหนดจุดประสงค์ของการประเมิน
แล้ว ผู้ประเมินจะต้องเลือกรูปแบบที่จะใช้ในการประเมิน
และวางแผนการประเมินในสิง่ ต่อไปนี้
4.1 ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่างที่จะเป็นผู้ให้
ข้อมูลในการประเมิน โดยอาจจะศึกษาจากกลุ่มประชากร
ทั้งหมดหรือจากกลุ่มตัวอย่างของประชากรนั้น ถ้าผู้ประเมิน

ตัดสินใจศึกษาจากกลุม่ ตัวอย่าง ก็ควรใช้ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
และวิธกี ารสุม่ ทีเ่ หมาะสม
4.2 แหล่งข้อมูล ผูป้ ระเมินต้องกำหนดว่าจะใช้แหล่งข้อมูล
จากทีใ่ ด จะใช้ขอ้ มูลปฐมภูมซิ ง่ึ ผูป้ ระเมินต้องเก็บรวบรวมข้อมูล
ใหม่ดว้ ยตนเอง หรือจะใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมิ ทีม่ ผี เู้ ก็บรวบรวมไว้แล้ว
หรือจะใช้ข้อมูลจากทั้งสองแหล่ง
4.3 การสร้ า งเครื ่ อ งมื อ และวิ ธ ี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
การประเมินผลหลักสูตรมีเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยในการเก็บรวบรวมข้อมูล
หลายประเภท เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
แบบสนทนากลุม่ แบบสังเกตพฤติกรรม ผูป้ ระเมินควรเลือกใช้
ให้เหมาะสม เครือ่ งมือเหล่านีต้ อ้ งผ่านการหาประสิทธิภาพของ
เครือ่ งมือเพือ่ ให้เป็นเครือ่ งมือทีเ่ ชือ่ ถือได้ และมีความเทีย่ งตรงสูง
4.4 เกณฑ์การประเมิน ในการประเมินหลักสูตรต้องมีเกณฑ์
ในการประเมินไว้ล่วงหน้าว่าจะเทียบกับอะไร เพราะเกณฑ์ใน
การประเมินจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของหลักสูตรในส่วนที่ได้รับ
การประเมิน เช่น การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจมี
เกณฑ์ว่า นักศึกษาจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ
ที่น่าพอใจร้อยละเท่าใด หรือผู้ใช้หลักสูตรมีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรในระดับใด ถ้าจะประเมินคุณลักษณะของผูเ้ รียนก็ตอ้ งมี
เกณฑ์คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน หรือจะประเมินหลักสูตร
ทัง้ ระบบ ก็ตอ้ งมีเกณฑ์ลกั ษณะของหลักสูตรทีด่ ี
4.5 เวลา ผูป้ ระเมินต้องกำหนดเวลาการประเมินในขัน้ ตอน
ต่าง ๆ โดยกำหนดเป็นปฏิทนิ หรือแผนการปฏิบตั งิ านเพือ่ ทีจ่ ะได้
ผลงานตามทีต่ อ้ งการ
5. เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
กรอบระยะเวลาทีไ่ ด้วางแผนไว้
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6. วิเคราะห์ข้อมูล ผู้ประเมินกำหนดวิธีจัดระบบข้อมูล
จำแนกหมวดหมู่ และเลือกใช้สถิติ/วิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสม
ตามที่ได้ออกแบบไว้ แล้วจึงวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
เหล่านัน้ โดยเทียบกับเกณฑ์ทก่ี ำหนด
7. รายงานผลการประเมิ น ผู ้ ป ระเมิ น ต้ อ งรายงาน
ผลการประเมินว่าหลักสูตรทีป่ ระเมินเป็นอย่งไร โดยพิจารณาว่า
จะเสนอรายงานในรูปแบบใด รายงานการประเมินต้องบ่งชี้ว่า
หลักสูตรมีคณ
ุ ภาพหรือไม่ เพียงใด มีสว่ นใดทีค่ วรปรับปรุงแก้ไข
หรือยกเลิก
ทีม่ า : กาญจนา คุณารักษ์. “แนวคิดและหลักการประเมิน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา” เอกสารประกอบการสัมมนา 30
กรกฎาคม 2546 มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สำหรับรูปแบบการประเมินหลักสูตร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญใน
การประเมินหลักสูตรมีหลายรูปแบบทีต่ อ้ งเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
จุดประสงค์ในการประเมิน และธรรมชาติของหลักสูตรทีป่ ระเมิน
รู ป แบบการประเมิ น เหล่ า นี ้ เช่ น รู ป แบบการประเมิ น ที ่ ย ึ ด
จุดประสงค์หรือเป้าหมายเป็นหลัก (Goal Based Evaluation
Model) เช่น รูปแบบของ Ralph W. Tyler รูปแบบของ Robert L.
Hammond และรูปแบบของ Danald L. Kirkpatrick รูปแบบ
การประเมินทีไ่ ม่ยดึ เป้าหมาย (Goal Free Evaluation Model) เช่น
รู ป แบบของ Michael Scriven รู ป แบบการประเมิ น ปั จ จั ย
ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam และ
รูปแบบของ Malcolm Provus รูปแบบการประเมินที่ยึดเกณฑ์
เป็นหลัก (Criterion Model) เช่น Countenance Model ของ Robert
E. Stake หรือรูปแบบทีเ่ น้นความเชีย่ วชาญของผูท้ รงคุณวุฒิ เช่น
Connoisseurship Model ของ Eisner ผูส้ นใจรูปแบบการประเมิน
เหล่านี้ศึกษาได้จากเอกสารที่เกี่ยวกับการประเมินโครงการทาง
การศึกษา

  
สถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2545 ตามคำสัง่ ที่ 1433/2546 เพือ่ ทำหน้าที่
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
บัณฑิตวิทยาลัย
1. รศ.ชาญ
2. รศ.ดร.นิพนธ์
3. ผศ.ปรียา
4. ดร.พนิตนาฏ
5. นางสาวอรสา

ถนัดงาน
เธียรศิริพัฒน์
ขุมทรัพย์
จันทรานุภาพ
ศิริราช

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. รศ.สมปอง
2. นางเพลินพิศ
3. นางสาวสมจิต
4. นายมณฑล
5. นางสาวฐิติกุล
6. นางสาวนุชรินทร์

มากแจ้ง
ประธานกรรมการ
ป่านแก้ว
กรรมการ
คงเมือง
กรรมการ
แสงประไพทิพย์ กรรมการ
ภาคคีรี
กรรมการ
ทิพยวรรณากร กรรมการและเลขานุการ

คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
1. รศ.ดร.ชนศักดิ์
2. ผศ.อนุชา
3. นายธีรพล
4. ผศ.สาลินี
5. ดร.สมโภชน์
6. นายอภิชิต

บ่ายเที่ยง
หิรัญวัฒน์
ศรียุบล
เอีย่ มองค์
น้อยจินดา
เส็งขำ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
1. ผศ.ดร.วิทยา
2. รศ.ดร.กานดา
3. ผศ.ดร.สุพรชัย
4. ผศ.จรรยา
5. นางศิริวิช
6. นางแอนนา

วิภาวิวัฒน์
พูนลาภทวี
อุทัยนฤมล
ทองดี
ดโนทัย
ประทุมรัตน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
1. ผศ.ดร.พานิช
2. นายสิทธิพร
3. นายวีระศักดิ์
4. นายวรรณชัย
5. นายศรัณย์

วุฒิพฤกษ์
เกิดสำอางค์
อัศววงศ์อารยะ
วรรณสวัสดิ์
พันธุ์รอด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ดร.ประวิตร
2. รศ.ดร.มานพ
3. ผศ.วิจิตรา
4. นายนรินทร์
5. นางสมพิศ

จันทรานุภาพ
ชูนิล
พลเยี่ยม
ศรีดอกไม้
อยู่สุขสวัสดิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
1. นางทิพวรรณ
2. ผศ.คันธรส
3. ผศ.กรองแก้ว
4. ผศ.สมชาย
5. นางสาวธนพร

รัตนวงศ์
แสนวงศ์
หวังนิเวศน์กุล
พรชัยวิวัฒน์
ดีจงเจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สำหรับหน่วยงานอืน่ ๆ จะนำเสนอในฉบับหน้า
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