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QA NEWS สองฉบับทีผ่ า่ นมาเสนอเรือ่ งเกีย่ วกับการประเมิน

หลักสูตร ซึ่งผลการประเมินหลักสูตรจะเชื่อถือได้เพียงใด
อยู่ที่การออกแบบ และกระบวนการในการประเมิน ที่จะให้ได้
ผลการประเมินที่มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ รศ.ดร.วิชัย
วงษ์ใหญ่ ได้เสนอเกณฑ์ในการพิจารณาผลการประเมินหลักสูตร
ดังนี้
1. ความเที่ยงตรงภายใน (Internal Validity) หมายถึง
การออกแบบการประเมินเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล ทำให้ได้
ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ที่ประเมิน ผลของการประเมินตรง
ตามปรากฏการณ์ทเ่ี ป็นตัวแทนภายในขอบข่ายของการพิจารณา
อย่างถูกต้องและเป็นจริง
2. ความเทีย่ งตรงภายนอก (External Validity) หมายถึง
ผลการประเมินหลักสูตรที่ได้ สามารถนำไปอ้างอิงสรุปได้
กว้างขวางเพียงใด เกีย่ วกับเรือ่ งเวลา สิง่ แวดล้อม ภูมภิ าค และ
บุคคลทีม่ สี ภาพความคล้ายคลึงกับกลุม่ ทีป่ ระเมิน
3. ความเชือ่ ถือได้ (Reliability) หมายถึง ความคงทีข่ อง
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการใช้เครื่องมือวัดหลายอย่าง
ผู้ประเมินหลักสูตรควรคำนึงถึงความเพียงพอของการเก็บหรือ
วัด หรืออาจจะทำการวัดหลาย ๆ ครัง้ หรือวัดครัง้ เดียวด้วยเทคนิค
การวัดแบบต่าง ๆ เพือ่ ตรวจสอบความคงทีข่ องคำตอบ ผูป้ ระเมิน
หลักสูตรต้องมีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
4. ความเป็นปรนัย (Objectivity) หมายถึง คนส่วนใหญ่
มีความเข้าใจข้อมูลที่ได้จากการวัดตรงกันมากน้อยเพียงไร
ผู้ประเมินรวบรวมข้อมูลรายละเอียด และตัดสินใจแปลผล
ตรงกับบุคคลทีร่ ว่ มประเมินด้วย ความเป็นปรนัยของการประเมิน
จึงจะเกิดขึน้
5. ความสอดคล้องสัมพันธ์ (Relevance) หมายถึง ข้อมูล
ที่ได้จากการประเมินมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
การประเมินเพียงไร การกำหนดจุดมุง่ หมายของการประเมินไว้
ชัดเจนจะช่วยให้ผู้ประเมินมีความระมัดระวังในการเก็บข้อมูล
และตรวจสอบตนเอง และทำกิจกรรมการประเมินสอดคล้องกับ
ประเด็นทีส่ มั พันธ์กบั จุดมุง่ หมาย

6. ความสำคัญ (Importance) หมายถึง การจัดลำดับ
ความสำคัญขององค์ประกอบหลักสูตรทีจ่ ะประเมิน การวางแผน
เก็บรวบรวมข้อมูลว่าข้อมูลส่วนใดมีประโยชน์มากกว่ากัน เพราะ
การประเมินหลักสูตรบางครัง้ ต้องทำการประเมินทีม่ ลี กั ษณะกว้าง
และลึก การเก็บรวบรวมข้อมูลถ้าไม่มกี ารจัดลำดับความสำคัญ
ขององค์ประกอบหลักสูตรทีจ่ ะประเมิน จะทำให้มกี ารเก็บข้อมูล
ในเรือ่ งเดียวกันจำนวนมาก มีขอ้ มูลทีม่ คี วามสำคัญน้อยจำนวน
มากทีใ่ ช้ในการสรุปผล ส่วนการเก็บข้อมูลบางองค์ประกอบของ
หลักสูตรที่เก็บข้อมูลมาจำนวนน้อยแต่กลับมีความสำคัญ
ผู้ประเมินหลักสูตรจะต้องถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้อง
จัดลำดับความสำคัญให้กบั ข้อมูลทีจ่ ะเก็บรวบรวม
7. ขอบข่ายของการประเมิน (Scope) หมายถึง ระบบ
และแบบแผนของการประเมินทีจ่ ะเอือ้ อำนวยให้ศกึ ษาได้กว้าง
และลึก ผู้ประเมินจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และไม่ควร
หยิ บ ยกวิ ธ ี ก ารประเมิ น เพี ย งอย่ า งใดอย่ า งหนึ ่ ง มาใช้ ใ น
การประเมินหลักสูตร
8. ความเชื่อถือและการยอมรับ (Credibility) หมายถึง
ผูท้ ต่ี อ้ งการใช้ผลการประเมิน มีความเชือ่ ถือในผูป้ ระเมิน และ
ยอมรับข้อมูลจากผลการประเมินได้มากน้อยเพียงใด เพราะ
ความสัมพันธ์ของผู้ประเมินหลักสูตรกับผู้ใช้ผลการประเมิน
หลักสูตรจะมีอทิ ธิพลต่อการประเมินหลักสูตรมาก
9. เวลา (Timeliness) หมายถึง การรายงานผลการประเมิน
ทันใช้ในเวลาที่ต้องการหรือไม่ การใช้เวลาสำหรับกิจกรรม
การประเมิน การเขียนรายงานการประเมินต้องใช้เวลามาก
อาจทำให้พลาดโอกาสทีจ่ ะใช้ผลการประเมิน ซึง่ เป็นประโยชน์
ต่อการใช้หลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการตัดสินใจ
เกีย่ วกับหลักสูตร ดังนัน้ การเสนอรายงานอาจจะทำเป็นระยะ
โดยนำเสนอแบบไม่เป็นทางการก็สามารถช่วยแก้ปญ
ั หาเกีย่ วกับ
การรายงานผลทีช่ า้ กว่ากำหนด และไม่ทนั การนำไปใช้ได้
10. ขอบเขตของการใช้ผลการประเมิน (Parvasiveness)
หมายถึง การนำผลการประเมินหลักสูตรไปใช้อย่างกว้างขวาง
และมี ก ารเผยแพร่ อ ย่ า งไร การเขี ย นรายงานการประเมิ น
หลักสูตรจะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะนำเสนอให้ถูกต้อง
เช่น ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู และคณะกรรมการพัฒนา
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หลักสูตร ซึง่ ต้องการทราบ และใช้ผลการประเมินกว้างและลึกใน
ลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน
11. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การพิจารณา
ทางเลือกในการปฏิบตั เิ มือ่ การประเมินเสร็จเรียบร้อย ทางเลือก
นัน้ อาจจะเกีย่ วข้องกับผูร้ ว่ มงาน ค่าใช้จา่ ย ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จาก
การประเมินหลักสูตร มีทรัพยากรอะไรบ้างที่สูญเสียโดยเปล่า
ประโยชน์ ทัง้ ๆ ทีส่ ามารถหลีกเลีย่ งได้ มีสถานการณ์หรือเหตุการณ์
อะไรทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมินแต่ไม่ได้นำมาใช้ศกึ ษา
ที่มา : วิชัย วงษ์ใหญ่. “การประเมินหลักสูตร” เอกสาร
ประกอบการสัมมนา 30 กรกฎาคม 2546 มหาวิทยาลัยศิลปากร.
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2. นางสาวเปรมพร
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