การประเมินหลักสูตรจากทฤษฎีสกู ารปฏิบัติ
วสันต ทองไทย

หลักสูตรมีความสําคัญและจําเปนสําหรับการจัดการศึกษา เพราะหลักสูตรเปนสิ่งที่ทําใหจุดมุงหมาย
ของการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากหลักสูตรเปนแผนหรือแนวทางในการจัดการศึกษาให
บรรลุตามความมุงหมาย และยังเปนแนวทางในการวางแผนงานวิชาการ เปนเครื่องมือในการควบคุมมาตรฐาน
การศึกษา เปนสิ่งที่กําหนดความมุงหมาย ขอบขายของเนื้อหา แนวทางสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อแหลงการเรียนรู และการประเมินผลการเรียนการสอน ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา หลักสูตรเปนเครื่องบงชี้ทิศ
ทางการพัฒนามนุษยใหมีคุณภาพนั่นเอง ซึ่งการพัฒนามนุษยใหมีคุณภาพจําเปนตองอาศัยหลักสูตรที่มีคุณภาพ
คื อ เป น หลั ก สู ต รที่ มี ค วามชั ด เจน เหมาะสม และมี ค วามสอดคล อ งกั บ บริ บ ทของการนํ า หลั ก สู ต รไปใช
กระบวนการหนึ่งที่จะใหไดมาซึ่งหลักสูตรที่มีคุณภาพนั้น ก็คือการประเมินหลักสูตร เพราะการประเมินเปน
กระบวนการรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวของกับหลักสูตร หรือตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร เพื่อนํามาพิจารณา
ตัดสินใจ ปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ
การประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนา ปรับปรุง และตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรซึ่ง
เปนกิจกรรมที่ควรเกิดขึ้นทุกชวงระยะเวลาของการพัฒนาหลักสูตรตั้งแตกอนการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบ
หรือรางหลักสูตร กอนการนําหลักสูตรไปใช ระหวางการดําเนินการใชหลักสูตร หลังจากใชหลักสูตรครบวงจร
และการติดตามผลกระทบของหลักสูตร ซึ่งการประเมินแตละระยะมีรายละเอียด ดังนี้

การประเมินหลักสูตรกอนพัฒนาหลักสูตร
กอนที่จะมีการพัฒนาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งขึ้นมา ผูที่คิดพัฒนาหลักสูตรควรจะตองมีการประเมิน
สภาพ ปญหา และความตองของการพัฒนาหลักสูตรนั้นเสียกอนเพื่อเปนการตัดสินใจวาหลักสูตรนั้นควร
พัฒนาขึ้นมาหรือไม จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรในระยะนี้ก็คือเพื่อดูความตองการจําเปนของหลักสูตร
ที่จะพัฒนาขึ้นมาวามีความสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง นโยบายของการจัดการศึกษา หรือไม
นอกจากนี้การประเมินหลักสูตรในขั้นตอนนี้อาจศึกษาถึงคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคของหลักสูตรใหม
หรือโครงสรางของหลักสูตรที่พึงประสงคไดเชนกัน

การประเมินขั้นออกแบบหรือรางหลักสูตร
ผลจากการประเมินในขั้นตอนแรกทําใหผูที่พัฒนาหลักสูตรตัดสินใจไดวาหลักสูตรนั้นมีความคุมคาทีจ่ ะ
พัฒนาหรือไม ถาตัดสินใจวาหลักสูตรที่จะพัฒนาขึ้นนั้นมีความคุมคา และสอดคลองกับความตองการจําเปน
ตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง นโยบายของการจัดการศึกษาแลว ขั้นตอไปก็คือผูที่พฒ
ั นาหลักสูตรจะตอง
ดําเนินการออกแบบ หรือรางหลักสูตรขึ้นมา ซึง่ จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรในขั้นตอนนี้ก็คือเพื่อ
พิจารณาความชัดเจน และความสอดคลองขององคประกอบของหลักสูตรแตละองคประกอบ ไดแก ปรัชญา
วัตถุประสงค โครงสรางรายวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล เพื่อใหไดหลักสูตร
ฉบับรางที่มีความเหมาะสมแกการนําไปใชตอไป
อาจารยสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร feduwst@ku.ac.th
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การประเมินหลักสูตรกอนการนําหลักสูตรไปใช
เมื่อมีการพัฒนาหลักสูตรฉบับรางเรียบรอยแลว กอนที่นําหลักสูตรไปใชจริงตองมีการประเมินเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฉบับราง การประเมินหลักสูตรในระยะนี้ตองกระทําอยางรอบคอบและมีระบบที่
ชัดเจน เพราะผลการประเมินนํามาใชในการปรับปรุงหลักสูตรใหสมบูรณ ตรงประเด็น ซึ่งการกําหนดจุดมุงหมาย
การประเมินหลักสูตรในขั้นตอนนี้เปนการประเมินความพรอมกอนการนําหลักสูตรไปใช เชน ความพรอมในดาน
บุคลากรทั้งจํานวนและคุณสมบัติ ความพรอมในดานเอกสารหลักสูตร ความพรอมในดานระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรหรือสิ่งอํานวยความสะดวกตอการใชหลักสูตร เปนตน ซึ่งการประเมินหลักสูตรในขั้นตอนนี้
อาจมีการประเมินในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. มีความพรอมของบุคลากรทั้งในดานจํานวน และคุณสมบัติหรือไม
2. การประเมินเอกสารหลักสูตรเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของหลักสูตรและคุณภาพของเอกสาร
หลักสูตร สามารถชี้แนวไปสูการจัดการเรียนการสอนไดมากนอยเพียงใด
3. ระบบการบริหารจัดการ เพื่อศึกษาความเปนไปไดของกระบวนการ การใชหลักสูตรรวมทั้งการนิเทศ
กํากับ ดูแล
4. ทรัพยากร เพื่อศึกษาดานความพรอมเกี่ยวกับงบประมาณ สถานที่ และวัสดุหลักสูตรอื่นๆ ที่เอื้อตอ
การใชหลักสูตรใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
นอกจากนี้ในขัน้ ตอนนี้อาจมีการทดลองใชหลักสูตรฉบับราง ซึ่งการออกแบบใชหลักสูตรฉบับรางตองจัด
สถานการณใหคลายกับการใชหลักสูตรจริง แตขนาดของกลุมทดลองที่ใชอาจมีขนาดเล็กกวาและตองเปน
ตัวแทนของประชากรที่ใชหลักสูตรจริง นอกจากนั้นการทดลองใชหลักสูตรฉบับรางตองจัดใหสอดคลองกับการ
วางแผนการประเมินหลักสูตร ดานระบบบริหารจัดการ และการนิเทศกํากับดูแล รวมทั้งทรัพยากรที่เอื้ออํานวยตอ
การใชหลักสูตร ซึ่งผลจากการทดลองใชหลักสูตรฉบับรางนี้จะเปนการนําผลที่ไดมาทําการวิเคราะหเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรกอนการนําไปใชจริง

การประเมินหลักสูตรระหวางดําเนินการใชหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรระหวางดําเนินการใชหลักสูตร หมายถึง การทําใหหลักสูตรมีความกระจาง มีความ
ชัดเจนของกระบวนการใชหลักสูตรในดานระบบการบริหารและการจัดการหลักสูตร การนิเทศกํากับดูแล และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพราะการใชหลักสูตรในระยะนี้เปนการใชหลักสูตรในภาพกวาง มี
กลุมเปาหมาย สถานที่รวมทั้งสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน การประเมินระยะนี้ทําใหไดขอมูลที่กวางและลึก เพื่อ
ใชในการตัดสินคุณคาของหลักสูตรไดประการหนึ่ง การประเมินการเรียนการสอนก็รวมอยูในสวนของการประเมิน
หลักสูตรระหวางดําเนินการใชหลักสูตรดวย
ประเด็นที่ประเมินระหวางการนําหลักสูตรไปใชเปนการประเมินเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ
หลักสูตร ไดแก การวางแผนการใชหลักสูตร การเตรียมความพรอมของบุคลากรกอนใชหลักสูตร การฝกอบรม
บุคลากรเพิ่มเติมระหวางการใชหลักสูตร การกําหนดหรือการจัดหาทรัพยากร สวนการประเมินในเรื่องการจัด
กระบวนการเรียนการสอน ความรูความสามารถของผูสอน การจัดการในชัน้ เรียน การปฏิบัติการสอนของครู

3

ประสิทธิภาพของวิธีสอนที่นํามาใชสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียน
การสอน การประเมินการนิเทศกํากับดูแล ระบบการนิเทศเอื้อตอการใชหลักสูตรมากนอยเพียงใด การนิเทศจาก
ภายนอกและภายใน ไดรับการยอมรับจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่ง
การประเมินหลักสูตรในขั้นตอนนี้อาจมีการประเมินในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. การประเมินระบบบริหารและการจัดการหลักสูตร ผูบริหารและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควร
รวมมือกับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ในการวางแผนสําหรับการประเมินหลักสูตรรวมกัน เพื่อดู
ความกาวหนาของการใชหลักสูตรเปนระยะๆ วาจะประเมินผลยอยในระยะเวลาใด ควรประเมินผลรวบยอด
ในชวงระยะเวลาใดของการใชหลักสูตร การประเมินหลักสูตรในระยะนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดขอมูลที่สามารถ
นํามาอธิบายความกาวหนา และนํามาใชสําหรับการแกไขจุดบกพรองของการใชหลักสูตร เชน การวางแผนการ
ใชหลักสูตร การกําหนดหรือจัดหาทรัพยากร การบริหารงบประมาณ การใชหลักสูตร การฝกอบรมเพิม่ เติม
ระหวางการใชหลักสูตร สิ่งอํานวยความสะดวกในการใชหลักสูตรใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรที่จําเปนมี
อะไรบาง
2. การประเมินการจัดกระบวนการเรียนการสอน จุดเนนหลักของการประเมินสวนนี้เปนสิ่งสําคัญของ
กระบวนการใชหลักสูตร แตไมไดหมายถึงการประเมินหลักสูตรทั้งหมด แตเปนสวนหนึ่งของระบบการประเมิน
หลักสูตร การประเมินกระบวนการเรียนการสอนสวนนี้ตองมีการวางแผนและกําหนดขอบขายของการประเมินให
รอบคอบ มีความชัดเจน ดวยการใชวธิ ีการประเมินทั้งดานปริมาณและคุณภาพ สิ่งที่มุงเนนในการประเมิน ไดแก
ครูผูสอนมีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้มากนอยเพียงใด การนิเทศการสอนเพื่อ
ชวยเหลือผูสอนมีคุณภาพและไดรับการยอมรับจากผูสอนมากนอยเพียงใด การสนับสนุนจากฝายบริหารดาน
การจัดการเรียนการสอน การสรางบรรยากาศในชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนของผูสอน การฝกอบรม
เพิ่มเติม วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนมีความชัดเจนเหมาะสม ผลการประเมินสามารถอธิบาย
ความกาวหนาของผูเรียน
3. การประเมินระบบการบริหารและวิธีการนิเทศกํากับดูแลเกี่ยวกับการใชหลักสูตร ผลการประเมิน
หลักสูตรสวนนี้ชวยสนับสนุนการใชหลักสูตรใหไดผล สิ่งที่มุงเนนในการประเมิน ไดแก การนิเทศจากภายนอกที่มี
ระบบและเปนประโยชนตอการใชหลักสูตรเพียงใด ผูบริหารมีวิธีการนิเทศภายในเกี่ยวกับการใชหลักสูตรอยางไร
และมีวิธีการใดทําใหการนิเทศมีประสิทธิภาพ การนิเทศภายในและภายนอกประสานสอดคลองสัมพันธกันทําให
เกิดผลการใชหลักสูตรบรรลุผลตามวัตถุประสงคของหลักสูตรหรือไม
4. การประเมินผลผลิตของหลักสูตร การประเมินหลักสูตรสวนนี้เพื่อตองการอธิบายพัฒนาการ
การเรียนรูของผูเรียน ที่เปนผลมาจากการใชหลักสูตรในแตละชวง รวมทั้งการประเมินรวบยอดเพื่อดูผลในชวง
สุดทาย เมื่อผูเรียนไดเรียนรูทํากิจกรรม ตามขั้นตอนครบกระบวนการใชหลักสูตร นอกจากการประเมินผลผลิต
ของหลักสูตรโดยตรง อาจสอบถามความคิดเห็นผูที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน
วามีอะไร และจะมีแนวโนมใหเกิดในเรื่องใดอีก

การประเมินหลังจากการใชหลักสูตรครบวงจร

4

เมื่อใชหลักสูตรครบตามกระบวนการแลว การใชหลักสูตรแตละหลักสูตรใชเวลามากนอยแตกตางกันไป
ในขณะที่มีการใชหลักสูตร สภาพของสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
ความจําเปนตองประเมินหลักสูตรทั้งระบบ เพื่อเปนขอมูลสําหรับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร รวมทั้งการมี
ทรัพยากรจํากัด ทําใหการบริหารและจัดการทรัพยากรในการใชหลักสูตรใหเกิดประโยชนมากที่สุด ผลการ
ประเมินนําไปเปนขอมูลสําหรับการของบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาตอไป ใหมีความพอเพียงเพื่อคุณภาพ
ของการจัดการศึกษา
การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ เชน การประเมินองคประกอบดานตางๆ ของหลักสูตรทั้งหมด คือเอกสาร
หลักสูตร วัสดุหลักสูตร เชน เอกสาร ตํารา คูม ือครู แบบเรียน แบบฝก บุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร เชน
ผูบริหาร ครู นักเรียน ศึกษานิเทศก ผูเชี่ยวชาญ สภาพการใชหลักสูตรดานการบริหาร การจัดการกระบวนการ
เรียนการสอน การนิเทศกับดูแล การประเมินการเรียนการสอน รวมทั้งสภาพแวดลอม ที่เปนตัวบงชี้การอธิบาย
คุณภาพผลผลิตของหลักสูตร
แนวทางการประเมินหลักสูตรทั้งระบบนี้ ผูบริหารหลักสูตรอาจตองประสานงานกับคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตรจากภายนอก รวมกันวางแผนการประเมินกับคณะกรรมการประเมินหลักสูตรภายใน โดย
พิจารณาจุดมุงหมายและขอบขายการประเมิน เลือกรูปแบบการประเมินหลักสูตร ใหเหมาะสมกับจุดมุงหมาย
ของการประเมิน เลือกคณะกรรมการประเมินหลักสูตร โดยการแบงวิธีการประเมินออกเปน 2 สวนคือ
1. การประเมินตนเองหรือการประเมินภายใน โดยการเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการใชหลักสูตร
เขามามีสวนรวมในการประเมินหลักสูตร เชน ครูผูสอน ผูเรียนไดมีการประเมินตนเอง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียน การประเมินโดยครูผูสอนเพื่อเปรียบเทียบอธิบายผลสัมฤทธิ์ไดถูกตอง การประเมินเอกสารหลักสูตร
คูมือครู แบบเรียน และการใชหลักสูตรโดยภาพรวมทําการประเมินโดยผูสอน
2. การประเมินจากบุคคลภายนอก โดยมีจดุ มุงหมายของการประเมินเฉพาะดานขององคประกอบ
หลักสูตรเพื่อดูภาพรวมของระบบหลักสูตร

การประเมินผลกระทบของหลักสูตร
หลังจากไดมีการนําหลักสูตรไปใชจนเสร็จสิ้นแลว ขั้นตอไปอาจมีการประเมินผลกระทบของหลักสูตร
โดยมีจุดมุงหมายของการประเมินเพื่อดูวาเกิดผลกระทบอะไรบางมาจากหลักสูตร โดยพิจารณาทั้งในดานบวก
และดานลบ เชน ดูวานักเรียนที่จบจากหลักสูตรสามารถสอบเขาศึกษาตอไดมากนอยเพียงใด และมีผลการเรียน
เปนอยางไร หรือดูวาบัณฑิตทีจ่ บสามารถสรางสรรคผลงาน หรือมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในสังคมมากนอยเพียงใด

หลักเกณฑในการประเมินหลักสูตร
เนื่องจากการประเมินหลักสูตรเปนสิ่งที่มีความละเอียดออน ดังนั้นผูที่ทําหนาที่ประเมินหลักสูตร
จําเปนตองยึดหลักการที่สําคัญในการประเมินหลักสูตรเพื่อใหการประเมินผลหลักสูตรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหลักเกณฑในการประเมินหลักสูตร มีดังนี้
1. มีวัตถุประสงคในการประเมินที่แนนนอน ชัดเจนวาประเมินหลักสูตรไปเพื่ออะไร
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2. มีการเก็บรวบรวมขอมูลที่เชื่อถือได โดยมีการเครื่องมือ กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล และเกณฑที่
เชื่อถือได
3. ขอมูลเปนสิง่ ที่มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับการประเมินผล ดังนั้นขอมูลที่ไดมาจะตองถูกตอง
เชื่อถือได และมากพอที่จะใชประเมินหลักสูตร
4. มีขอบเขตในการประเมินหลักสูตรที่แนนอนชัดเจน
5. ประเด็นของเรื่องที่จะประเมินอยูในชวงเวลาของความสนใจ
6. การวิเคราะหผลการประเมินตองกระทําอยางระมัดระวังรอบคอบ และมีความเที่ยงตรง
7. การประเมินหลักสูตรควรใชวธิ ีการประเมินหลากหลายวิธี
8. มีเอกภาพในการตัดสินใจผลกาประเมิน
9. ผลตาง ๆ ที่ไดจากการประเมินควรนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรทั้งในดานการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง เพื่อใหไดหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ขั้นตอนในการประเมินหลักสูตร
การประเมินผลักสูตรเปนกระบวนการในการพิจารณาคุณคาของหลักสูตรโดยใชกระบวนการที่เปน
ลําดับขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนของการประเมินหลักสูตรมีดังนี้
1. ขั้นกําหนดคําถาม วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายในการประเมิน การกําหนดคําถาม และจุดมุงหมาย
ในการประเมินเปนขั้นตอนแรกของกระบวนการในการดําเนินประเมินหลักสูตร ผูประเมินหลักสูตรตองกําหนด
วัตถุประสงคหรือเปาหมายของการประเมินหลักสูตรใหชัดเจนวาประเมินเพื่ออะไร ในสวนใด ดวยวัตถุประสงค
อยางไร เชน ตองการประเมินเอกสารหลักสูตรเพื่อดูความถูกตอง ความสมบูรณ และสามารถนําไปใชไดมากนอย
เพียงใด การกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินที่ชัดเจนทําใหสามารถกําหนดวิธีการ เครื่องมือ และขั้นตอนใน
การประเมินไดอยางชัดเจนถูกตองดวย และยังทําใหการประเมินหลักสูตรดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
ถูกตองเปนที่นาเชื่อถือ
2. ขั้นกําหนดหลักเกณฑวิธีการที่จะใชในการประเมินผล การกําหนดเกณฑและวิธีการประเมิน
เปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะนําไปสูเปาหมายการประเมิน เกณฑการประเมินจะเปนเครื่องมือบงชี้คุณภาพในสวน
ของหลักสูตรที่ถูกประเมิน การกําหนดวิธีการที่จะใชในการประเมินผลทําใหเราสามารถนําเดินการไปตาม
ขั้นตอนไดอยางราบรื่น
3. ขั้นสรางเครื่องมือ และกําหนดวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการประเมิน หรือ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนสิ่งทีมีความสําคัญที่จะทําใหผลการประเมินนั้นนาเชื่อถือมากนอย
เพียงใด ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการประเมินหรือเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจึงเปนขัน้ ตอนที่
สําคัญ เครื่องมือที่ใชในการประเมิน หรือเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นมีหลายอยาง ซึ่งผูประเมินตอง
เลือกใชและสรางอยางมีคุณภาพ มีความเที่ยงตรง และนาเชื่อถือได
4. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นผูประเมินตองเก็บรวบรวมขอมูลตาม
ขอบเขตและระยะเวลาที่ไดกําหนดไว ในบางครั้งอาจตองอาศัยผูอื่นในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนั้นจึงตอง
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พิจารณาถึงความเหมาะสมของผูที่จะมาชวยเก็บรวบรวมขอมูลดวย เพราะผูเก็บรวบรวมขอมูลมีผลตอความ
นาเชื่อถือของขอมูลที่ไดมาดวยเชนกัน
5. ขั้นวิเคราะหขอมูล ในขั้นนี้ผูประเมินจะตองกําหนดวิธีการจัดระบบขอมูล พิจารณาเลือกใชสถิติที่
เหมาะสม แลวจึงวิเคราะห สังเคราะหขอมูลเหลานั้น โดยเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไวเพื่อการแปล
ความหมาย
6. ขั้นสรุปผลวิเคราะหขอมูลและรายงานผลการประเมิน ในขั้นนี้ผูประเมินจะสรุปและรายงานผล
การวิเคราะหขอมูลในขั้นตน ผูประเมินจะตองพิจารณารูปแบบของการรายงานผลวาควรจะเปนรูปแบบใด และ
การรายงานผลจะมุงเสนอขอมูลที่บงชี้ใหเห็นวาหลักสูตรมีคุณภาพหรือไม เพียงใด สวนใดบางที่ควรปรับปรุง
แกไข หรือยกเลิก
7. ขั้นนําผลที่ไดจากการประเมินไปพัฒนาหลักสูตรในโอกาส
ตัวอยางผลการประเมินหลักสูตร
ตารางที่ 1 คุณลักษณะของบัณฑิตตามการรับรูของบัณฑิต และตามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา
ความเหมาะสมตามระดับความคิดเห็นของผูตอบ
รายการ
แบบสอบถามสวนใหญที่แยกตามกลุมผูตอบ
บัณฑิต
ผูบังคับบัญชา
สรุป
1.มีความสามารถเผยแพรความรู
มาก
มาก
มาก
2.มีความสามารถในการทําวิจยั
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
3.สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
มาก
มาก
มาก
4.สามารถคิด เขียน และวิเคราะหอยางเปนระบบ มาก
มาก
มาก
5.มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
จากตารางผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรพบวา ในดานความสามารถ
เผยแพรความรู สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และสามารถคิด เขียน และวิเคราะหอยางเปนระบบ ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก สวนในดานมีความสามารถในการทํา
วิจัย และมีทักษะในการใชภาษาตางประเทศนั้นผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสม
อยูในระดับปานกลาง ดังนั้นควรมีการพัฒนาใหบัณฑิตมีความสามารถในการทําวิจัย และมีทักษะในการใช
ภาษาตางประเทศใหมากขึ้น
การประเมินหลักสูตรเหมือนเปนกระจกที่สะทอนภาพตางๆ ที่เกี่ยวของกับทุกขั้นตอนของการพัฒนา
หลักสูตรทั้งการตัดสินใจกอนพัฒนาหลักสูตร ขั้นยกรางหลักสูตร ขั้นกอนนําหลักสูตรไปใช ขั้นระหวางการนํา
หลักสูตรไปใช ขั้นใชหลักสูตรเสร็จสิ้นแลว และการประเมินเพื่อดูผลกระทบของหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อใหเห็นทั้งขอดี
และขอที่ตองปรับปรุงแกไข เพือ่ การตัดสินใจการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหมีทั้งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป
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