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การประเมนิหลกัสูตร 

Dr. Bualak Petchngam 



 การประเมินหลกัสูตรมีความส าคญัอย่างยิง่ต่อการ
พฒันาคุณภาพของหลกัสูตร เพราะการประเมินหลกัสูตร
เป็นการพจิารณาตดัสินคุณค่าหรือคุณภาพของหลกัสูตรที่
ได้รับการออกแบบพฒันาขึน้ และค้นหาข้อบกพร่องของ
หลกัสูตรว่ามีส่วนใดทีจ่ะต้องปรับปรุงแก้ไข  



 ในการประเมินหลกัสูตรน้ัน ควรประเมินใน 4 ส่วน
ส าคญัคอื  
 1. การประเมินเอกสารหลกัสูตร  
 2. การประเมินการน าหลกัสูตรไปใช้  
 3. การประเมินผลที่เกดิขึน้กบันักเรียน โดยประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณลกัษณะผู้เรียนและพฤติกรรม
ของผู้เรียนทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
 4. การประเมินระบบหลกัสูตร 



 1.ความหมายของการประเมนิหลกัสูตร? 
 2.จุดมุ่งหมายของการประเมนิหลกัสูตร? 
 3. รูปแบบของการประเมนิหลกัสูตร? 
 4.ลกัษณะของการประเมนิหลกัสูตร? 
 5.ระยะเวลาในการประเมนิหลกัสูตร? 
 6. รูปแบบของการประเมนิหลกัสูตร ? 
 7. วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิหลกัสูตร? 



5 

ความหมายของการประเมนิหลกัสูตร? 

 วชัิย วงษ์ใหญ่ (2523: 192)  
 “เป็นการพิจารณาคุณค่าของหลักสูตรโดยอาศัยการรวบรวม
ข้อมูลและใช้ข้อมูลจากการวัดในแง่มุมต่าง ๆ ของส่ิงที่ประเมิน เพื่อ
น ามาพิจารณาร่วมกันและสรุปว่าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นน้ันมีคุณค่า
คุณภาพดีหรือไม่ เพียงใด หรือได้รับผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนด
หรือไม่ หรือมีส่วนใดทีจ่ะต้องปรับปรุงแก้ไข” 
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ความหมายของการประเมนิหลกัสูตร? 

 สงดั อุทรานันท์ (2532: 279) 
 “การประเมินหลักสูตรจะท าให้รู้คุณค่าของหลักสูตรว่าเป็น
อย่างไร สามารถจะน าไปใช้ได้ดีเพียงใด ผลที่ได้จากการใช้หลักสูตร
เป็นอย่างไร ซ่ึงข้อมูลที่ได้จากการประเมินหลักสูตรจะเป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงหลกัสูตรให้มีคุณค่าสูงขึน้” 
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ความหมายของการประเมนิหลกัสูตร? 

 รุจิร์ ภู่สาระ (2546 : 143) 
 1. การวัดผลการปฏิบัติของผู้เรียนตามจุดประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ในเชิงปริมาณ 
 2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติของผู้เรียนกับ
มาตรฐาน 
 3. การอธิบายและการตัดสินใจเกีย่วกบักลกัสูตร 
 4. การอธิบายการตัดสินใจเกีย่วกบัหลกัสูตร และการเลอืกการ
วเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการตุดสินใจเร่ืองหลกัสูตร 
 5. การใช้ความรู้เกีย่วกบัวชิาชีพในการตัดสินใจเกีย่วกบัการน า
หลกัสูตรไปใช้ 
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 แมคนีล (McNeil, 1981: 153)   
 สรุปว่าการประเมินหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อใ ช้ เ ป็น
เคร่ืองมือประกอบการตัดสินใจที่จะเลือกหลักสูตร เพื่อนักพัฒนา
หลักสูตรจะได้รู้ว่าควรจะปรับปรุงหลักสูตรตรงไหนและอย่างไร และ
เพือ่ทีจ่ะให้ครูใช้หาค าตอบเกีย่วกบัการเรียนรู้ของนักเรียน 

จุดมุ่งหมายของการประเมินหลกัสูตร 

 ทาบา (Taba, 1962: 310)  
 สรุปว่าการประเมนิหลกัสูตรมจุีดมุ่งหมายเพือ่ศึกษากระบวนการต่าง ๆ 
ที่ก าหนดไว้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่สอดคล้องหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์
ทางการศึกษา ซ่ึงการประเมินดังกล่าวจะครอบคลุมเนือ้หาทั้งหมดของหลกัสูตร
และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงได้แก่ จุดประสงค์ ขอบเขตของเนื้อหา
สาระ คุณภาพของผู้บริหารและผู้ใ ช้หลักสูตร สมรรถภาพของผู้ เ รียน 
ความสัมพนัธ์ของวชิาต่าง ๆ การใช้ส่ือและวสัดุการสอน เป็นต้น 
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 วชัิย วงษ์ใหญ่ (2537: 218-219)  
 1. เพือ่หาคุณค่าของหลกัสูตร ว่าหลกัสูตรที่พฒันาขึน้สามารถ
ตอบสนองตามวตัถุประสงค์ทีห่ลกัสูตรน้ันต้องการหรือไม่ 
 2.เพื่อวัดผลว่าการวางเค้าโครงและรูปแบบของหลักสูตร
รวมทั้งวัสดุประกอบหลักสูตรและการบริหารและบริการหลักสูตร
เป็นไปตามแนวทางทีถู่กต้องแล้วหรือไม่ 
 3. เพื่อพิจารณาว่าผลผลิตคือผู้เรียนน้ันมีคุณลักษณะตาม
วตัถุประสงค์ทีห่ลกัสูตรก าหนดไว้หรือไม่ 

จุดมุ่งหมายของการประเมินหลกัสูตร 
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 ใจทิพย์ เช้ือรัตนพงษ์ (2539 : 139) 
 1. เพือ่หาทางปรับปรุงแก้ไขส่ิงบกพร่องที่พบในองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของหลกัสูตร 
 2. เพื่อหาทางปรับปรุงระบบการบริหารหลักสูตรการนิเทศ 
ก ากบัดูและการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึน้ 
 3. เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารว่า ควรใช้หลักสูตร
ต่อไปอกี หรือยกเลกิการใช้หลกัสูตรเพยีงบางส่วน หรือยกเลกิทั้งหมด 
 4. เพื่อต้องการทราบคุณภาพของผู้เรียนซ่ึงเป็นผลผลิตของ
หลักสูตรว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามความมุ่งหวังของ
หลักสูตร หลังจากผ่านกระบวนการทางการศึกษามาแล้วหรือไม่
อย่างไร 

จุดมุ่งหมายของการประเมินหลกัสูตร 



โบชอง (Beauchamp, 1975: 170-171)  
 เสนอว่าการประเมนิหลกัสูตรอย่างน้อยทีสุ่ดจะต้องให้ครอบคลุมใน          
4 ด้าน คอื การประเมนิผลการใช้หลกัสูตรของครู การประเมนิรูปแบบของหลกัสูตร 
การประเมนิผลทีเ่กดิขึน้กบันักเรียน และการประเมนิระบบหลกัสูตร 

ลกัษณะของการประเมินหลกัสูตร 

กาเย่ (Gagne, 1967: 19-20)  
 มีความเห็นว่า ส่ิงส าคญัของการประเมนิหลกัสูตรกค็อืหาวธีิตรวจสอบ
ความเหมาะสมของการเลอืกและการจัดเนือ้หา เพือ่จะได้ทราบว่าเนือ้หาบางตอนใน
หลกัสูตรน้ันไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ท าให้เดก็เกดิความสับสนหรือท าให้
เดก็เรียนรู้ได้ช้าลงหรือไม่ การจัดล าดบัเนือ้หาในหลกัสูตรท าให้เกดิการเรียนรู้ได้ดี
หรือไม่ การวเิคราะห์งานเป็นไปอย่างถี่ก้วนเพยีงใด ส่ิงเหล่านีร้วมทั้งหลกัการใน
การออกแบบหลกัสูตรน้ันยากทีจ่ะตรวจสอบโดยวิธีการทางวทิยาศาสตร์ แต่กม็ี
ความจ าเป็นจะต้องหาวธีิการศึกษาให้ได้ 



แพร็ท (Pratt, 1980: 409-419) 
 1. การประเมินภายในตัวหลกัสูตร 
  จุดมุ่งหมาย เหตุผลของการสร้างหลกัสูตร วตัถุประสงค์ เกณฑ์การประเมินผล
การเรียน การจัดระดบัผลการเรียน สภาวะแวดล้อม คุณลกัษณะของผู้เรียน การสอน การ
แก้ปัญหา ความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการทรัพยากร การทดลองใช้หลกัสูตร การ
ประเมินโปรแกรมของหลกัสูตร การน าหลกัสูตรไปใช้ และผลผลติจากหลกัสูตร ซ่ึงการ
ประเมินในข้ันนีจ้ะกระท าโดยผู้เช่ียวชาญหรือผู้ที่เกีย่วข้องกบัหลกัสูตร เช่น ครู บุคลากร
ในชุมชน เป็นต้น 

ลกัษณะของการประเมินหลกัสูตร 

 2. การประเมนิการทดลองใช้หลกัสูตร มกีารด าเนินการเป็น 2 ขั้น คอื     
การทดสอบกบักลุ่มเลก็ (Pilot Testing) และการทดสอบจริง (Field Testing) 

 3. การประเมินผลโปรแกรม เป็นการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของหลกัสูตร หลงัจากทีไ่ด้น าหลกัสูตรไปใช้จริงแล้ว ซ่ึงการประเมิน
ลกัษณะนีจ้ะต้องประเมนิหลาย ๆ ด้าน ทั้งจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ผลการเรียน
ของนักเรียน คุณลกัษณะของผู้เรียน การสอบและการจัดการทรัพยากร เป็นต้น 



สงดั อทุรานันท์ (2532: 279-280)  
 1. การประเมินเอกสารหลกัสูตร เป็นการตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของหลกัสูตร เช่น จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง เนือ้หาวชิา กจิกรรม และการวดั
ประเมินผล เป็นต้น ซ่ึงมักจะประเมินคุณค่าของเอกสารหลกัสูตรในประเดน็ต่าง ๆ ได้แก่ 
ความชัดเจน ความสอดคล้อง ทั้งในแง่ความสอดคล้องภายในหลกัสูตรและความสอดคล้อง
ภายนอกหลกัสูตร ความครอบคลุม ความซ ้าซ้อน ความเหมาะสม และความทันสมัย      
โดยใช้การวเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) และใช้วธีิให้ผู้รู้ ผู้เช่ียวชาญหรือผู้ที่
เกีย่วข้องประเมิน 

ลกัษณะของการประเมินหลกัสูตร 

 2. การประเมนิการใช้หลกัสูตร เป็นการประเมนิในส่วนทีเ่กีย่วกบัการน า
หลกัสูตรไปใช้ เพือ่ศึกษาดูว่าได้ด าเนินการตามวธีิการและข้อก าหนดต่าง ๆ ทีใ่ห้ไว้ใน
หลกัสูตรหรือไม่ เพยีงใด การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลกัสูตรท าอย่างไร 
รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการน าหลกัสูตรไปใช้ วธีิการประเมินอาจใช้การสังเกต 
สัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถามของผู้ใช้หลกัสูตร ได้แก่ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
ของนักเรียน เป็นต้น 



สงดั อทุรานันท์ (2532: 279-280)  
 3. การประเมินผลสัมฤทธ์ิของหลกัสูตร เป็นการประเมินในส่วนที่เป็นผลผลติที่
ได้จากหลกัสูตร ซ่ึงประกอบด้วย สัมฤทธิผลของนักเรียนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น 
ความรู้ความสามารถในเนือ้หาวชิา บุคลกิลกัษณะ พฤติกรรมทางด้านศีลธรรมจรรยา     
เป็นต้น 

ลกัษณะของการประเมินหลกัสูตร 

 4. การประเมนิระบบหลกัสูตร เป็นการประเมนิหลกัสูตรทั้งระบบพร้อมกนั
ไป ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหลกัสูตร การใช้หลกัสูตร สัมฤทธิผลของนักเรียน และส่ิงที่
เอือ้อ านวยต่อการเรียนการสอนทั้งหมด เช่น การบริหาร การบริการ การจัด
สภาพแวดล้อม วสัดุอุปกรณ์ อาจารย์ นักเรียน และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง 



ใจทพิย์ เช้ือรัตนพงษ์ (2539: 193)  
 ระยะที่ 1 การประเมินก่อนน าหลกัสูตรไปใช้ เป็นการประเมินตรวจสอบความ
เป็นไปได้ของหลกัสูตรฉบับร่าง เพือ่พจิารณาว่าเอกสารหลกัสูตรมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง 
เพือ่น าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดขึีน้ 

ลกัษณะของการประเมินหลกัสูตร 

 ระยะที ่2 การประเมนิระหว่างใช้หลกัสูตร เป็นการประเมนิระหว่างทีม่กีาร
ด าเนินการใช้หลกัสูตร เพือ่ตรวจสอบความก้าวหน้าหรือปัญหาที่อาจเกดิขึน้ จะได้
น ามาปรับปรุงแก้ไขได้ทนัท่วงท ีเช่น ประเมนิกระบวนการใช้หลกัสูตรในด้านการ
บริหาร การจัดการหลกัสูตร การนิเทศและการจัดการเรียนรู้ 

 ระยะที่ 3 การประเมินหลงัการน าหลกัสูตรไปใช้ เป็นการประเมินหลกัสูตรทั้ง
ระบบเพือ่สรุปผลตัดสินว่าหลกัสูตรที่พฒันาขึน้น้ันควรจะด าเนินการใช้ต่อไปหรือควร
ปรับปรุงแก้ไขให้ดขึีน้หรือควรยกเลกิการน าไปใช้อกี 



1. การประเมินก่อนน าหลกัสูตรไปใช้ 

ระยะเวลาในการประเมินหลกัสูตร? 
ศักดิ์ศรี ปาณะกลุ (2545) 

 1.1 หลกัสูตรมีส่วนประกอบครบถ้วน ชัดเจน หรือไม่ และส่วนประกอบ
เหล่าน้ันมีคุณภาพมากน้อยเพยีงใด 
 1.2หลกัสูตรมีความสอดคล้องหรือมีความสัมพนัธ์กนัในแต่ละส่วนหรือแต่
ละองค์ประกอบของหลกัสูตรที่พฒันาหรือจัดท าขึน้หรือไม่ เพยีงใด 
 1.3 หลกัสูตรสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือองค์กรโดยแท้จริง
หรือไม่ เพยีงใด 
 1.4หลกัสูตรมีความเป็นไปได้ คุ้มทุน ทันเวลาในการน าไปด าเนินการหรือ
น าไปใช้หรือไม่ เพยีงใด 
 1.5หลกัสูตรมีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมากน้อย เพยีงใด เม่ือมีการน าไป
ทดลองใช้ 



เทคนิคและวธีิการในการประเมินก่อนน าหลกัสูตรไปใช้  

ระยะเวลาในการประเมินหลกัสูตร? 
ศักดิ์ศรี ปาณะกลุ (2545) 

 1.1 การใช้แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 1.2 การใช้เทคนิคการวเิคราะห์แบบปุยแซงค์(Puissance 
Analysis Technique)  
 1.3 การตัดสินพจิารณาโดยผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
(Expert Judgment)  
 1.4 การประเมินความต้องการจ าเป็น(Needs Assessment) 
 1.5 การศึกษาความเป็นไปได้(Feasibility Study) 
 1.6 การทดลองน าร่อง(Pilot Study) 



2. การประเมินระหว่างด าเนินการหลกัสูตร 

ระยะเวลาในการประเมินหลกัสูตร? 
ศักดิ์ศรี ปาณะกลุ (2545) 

 2.1 ลกัษณะการประเมินระหว่างด าเนินการหลกัสูตร 
 เป็นการตรวจสอบว่าหลกัสูตรสามารถน าไปใช้ใน
สถานการณ์จริงได้ดีเพยีงใด มีส่วนไหนทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการใช้
หลกัสูตร 
 โดยมากหากพบข้อบกพร่องในระหว่างการใช้หลกัสูตร 
มักจะแก้ไขโดยทันที 



2. การประเมินระหว่างด าเนินการหลกัสูตร 

ระยะเวลาในการประเมินหลกัสูตร? 
ศักดิ์ศรี ปาณะกลุ (2545) 

 2.2 วตัถุประสงค์ของการประเมินระหว่างด าเนินการ
หลกัสูตร   
 เพือ่การปรับปรุงหลกัสูตรในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งหวงัให้ผลการ
ใช้หลกัสูตรบรรลุตามวตัถุตามวตัถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้ 



3. การประเมินหลงัการใช้หลกัสูตร 

ระยะเวลาในการประเมินหลกัสูตร? 
ศักดิ์ศรี ปาณะกลุ (2545) 

 เพือ่ให้รู้ค าตอบต่าง ๆ เกีย่วกบัหลกัสูตรทั้งหมดในภาพรวม
ว่า ผลการใช้หลกัสูตรเป็นอย่างไร ก่อให้เกดิผลอืน่ใดตามมาหรือไม่ 
 3.1 องค์ประกอบและวธีิการประเมินหลงัการใช้หลกัสูตร 
  3.1.1 การประเมินผลสัมฤทธิผลของหลกัสูตร 
  3.1.2 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
  3.1.3 การประเมินผลกระทบ 



4. การประเมินทั้งระบบ 

ระยะเวลาในการประเมินหลกัสูตร? 
ศักดิ์ศรี ปาณะกลุ (2545) 

 การประเมนิหลกัสูตรทั้งระบบ เป็นการประเมนิด้านสภาวะแวดล้อม
หรือบริบท (Context) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) 
และด้านผลผลติ (Product) ของหลกัสูตร  
 ซ่ึงจะประเมนิองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลกัสูตรทั้งหมด คอื เอกสาร
หลกัสูตร วสัดุหลกัสูตรได้แก่ เอกสาร ต ารา คู่มอืครู หนังสือเรียน แบบฝึกหัด 
บุคลากรทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้หลกัสูตรได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
ศึกษานิเทศก์ ผู้เช่ียวชาญ สภาพการใช้หลกัสูตรด้านการบริหารจัดการ
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศก ากบัดูแล การประเมนิผลการเรียนการ
สอน รวมทั้งสภาพแวดล้อมทีจ่ าเป็นซ่ึงจะเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพของผลผลติ 



รูปแบบการประเมินหลกัสูตรแบบ CIPP Model 

วชัิย วงษ์ใหญ่ (2537: 214-217) 

 1. การประเมินสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context 
Evaluation – C)  
 หมายถึง สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกจิ สังคม การเมอืงทัว่ ๆ 
ไป ทีจ่ะเป็นตัวการส าคัญในการโน้มน าการศึกษา เพราะสภาพแวดล้อม
เป็นตัวก ากบัและมอีทิธิพลต่อกจิกรรมทีเ่กดิขึน้เสมอ การประเมิน
สภาวะแวดล้อมนีจ้ะท าให้ทราบทศิทางและช่วยในการก าหนด
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรได้ชัดเจน 



รูปแบบการประเมินหลกัสูตรแบบ CIPP Model 

วชัิย วงษ์ใหญ่ (2537: 214-217) 

 2. การประเมินปัจจัยเบือ้งต้น (Input Evaluation – I)  
 องค์ประกอบทีจ่ะน าไปสู่ระบบหรือกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ได้แก่ สตปัิญญา ร่างกาย อารมณ์ ทกัษะและสภาพแวดล้อมทาง
ครอบครัวด้านอืน่ ๆ ของผู้เรียนก่อนทีจ่ะเข้าสู่ระบบโรงเรียน นอกจากตวั
ผู้เรียนแล้วยงัมปัีจจัยด้านครู และงบประมาณ เป็นต้น ซ่ึงแยก
รายละเอยีดได้อกีมากมาย ผู้ประเมนิจะต้องก าหนดว่าจะประเมนิเร่ืองใด 
และควรมกีรอบการประเมนิที่ชัดเจน 



รูปแบบการประเมินหลกัสูตรแบบ CIPP Model 

วชัิย วงษ์ใหญ่ (2537: 214-217) 

 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation – P)   
 การประเมนิการปฏิบัตกิจิกรรมต่าง ๆ ตามหลกัสูตรว่าเป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายได้มากน้อยเพยีงใด เช่นการประเมนิการจัดการเรียนการ
สอนของครู หรือการประเมนิกระบวนการตดิตามนิเทศของผู้บริหาร 
เป็นต้น 



รูปแบบการประเมินหลกัสูตรแบบ CIPP Model 

วชัิย วงษ์ใหญ่ (2537: 214-217) 

 4 การประเมินผลผลติ (Product Evaluation – P)  
 การประเมินผลผลติ เช่น ผลสัมฤทธ์ิและคุณลกัษณะของผู้เรียน
ว่าได้ผลตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ เป็นการกระท าเพือ่การตดัสินใจเพือ่เร่ิม
วงจรการประเมนิใหม่ ผู้ประเมนิต้องการจะประเมนิว่าผลผลติของ
ผู้เรียนทั้งทางสติปัญญา ร่างกายและเจตคต ิได้เปลีย่นแปลงไปตามความ
มุ่งหวงัของหลกัสูตรหรือไม่ 



รูปแบบของการประเมินหลกัสูตร 

ธ ารง บัวศรี (2542: 332-339)  

ประเภทที ่1 ประเมินผลผลติหรือผลของการกระท า  

ประเภทที ่2 ประเมนิคุณค่าของส่ิงทีป่ระเมนิ  

ประเภทที ่3 ประเมินผลเพือ่ประโยชน์ในการตัดสินใจ  



ธ ารง บัวศรี (2542: 332-339) 

ประเภทที ่1 ประเมนิผลผลติหรือผลของการกระท า  

 

 1. รูปแบบการวดัความส าเร็จของผู้เรียน (Student Attainment Model) รูปแบบนีใ้ช้
เพือ่ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 

 2. รูปแบบของไทเลอร์ หรือรูปแบบที่ยดึเป้าประสงค์หรือจุดประสงค์เป็นหลกั 
(Goal-Based Description Model)  



ธ ารง บัวศรี (2542: 332-339) ประเภทที ่1 ประเมนิผลผลติหรือผลของการกระท า   

 3. รูปแบบของสเตคหรือรูปแบบความสอดคล้องและความสัมพนัธ์ของสเตค      
(The Stake Congruence-Contingency Model)  

 3.1 ตวัป้อนหรือปัจจยัก่อนด าเนินการ (Antecedents) หมายถงึ ลกัษณะของผู้เรียนหรือผู้สอน เนือ้หา
สาระของหลกัสูตร ส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อาคารสถานที่ โครงสร้างการบริหารงานของ
โรงเรียน และบริบทของชมชน 

 3.2 กระบวนการหรือการกระท าระหว่างด าเนินการ (Transaction) หมายถงึ ลกัษณะของความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ ผู้สอนกบัผู้เรียน ผู้เรียนกบัผู้เรียน ผู้สอนกบัผู้ปกครอง เป็นต้น 

 3.3 ผลผลติหรือผลที่ได้รับ  (Outcomes) ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน เจตคตขิองผู้เรียน 
ทักษะในการปฏิบัตงิานของผู้เรียน เป็นต้น 



ธ ารง บัวศรี (2542: 332-339) 

ประเภทที ่1 ประเมนิผลผลติหรือผลของการกระท า  

 

 4. รูปแบบการประเมินผลความคลาดเคลือ่นของโพรวสั (Provus Discrepancy 
Evaluation Model)  

 หลกัการประเมินผลของรูปแบบนีค้อื การตรวจสอบว่าการด าเนินงานตามหลกัสูตรได้ผลตรงหรือ
คลาดเคลือ่นไปจากมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 



ธ ารง บัวศรี (2542: 332-339) ประเภทที ่2 ประเมนิคุณค่าของส่ิงทีป่ระเมนิ   

 1. รูปแบบที่เป็นอสิระจากจุดประสงค์ของสคริฟเวน (Scriven Goal-Free 
Description Model)  

 2. รูปแบบที่ใช้ประสบการณ์ทดแทน (Surrogate Experience Model)  

 การประเมินผลรูปแบบนี ้ผู้ประเมินผลจะต้องไม่ค านึงถงึจุดประสงค์ แต่ใช้วธีิการตรวจสอบวธีิการและ
ผลที่ได้รับอย่างตรงไปตรงมา แล้วประเมินผลจากการตรวจสอบน้ันว่าหลกัสูตรดหีรือไม่ดอีย่างไร 

 ที่เสนอรูปแบบนีค้อื เคมมิส และแมคโดนัล (Kemmis S. และ Mac Donald, B) จุดมุ่งหมายของรูปแบบ
นีค้อื การพยายามท าให้ผู้ประเมินผลซ่ึงไม่มีส่วนเกีย่วข้องกบัการพฒันาหลกัสูตรหรือใครกต็ามที่ต้องการประเมินผล 
เกดิความคดิว่าถ้าตนได้มีส่วนเกีย่วข้องในการประเมินผลด้วยแล้วจะรู้สึกอย่างไร รูปแบบนีเ้น้นในเร่ืองของ
กระบวนการมากกว่าปัจจยัน าเข้าและผลผลติ ซ่ึงการประเมินจะไม่มีการเตรียมการล่วงหน้าว่าจะเกบ็รวบรวมข้อมูล
อะไรบ้าง แต่จะเตรียมเฉพาะวธีิการที่จะเกบ็ข้อมูลเท่าน้ัน 



ธ ารง บัวศรี (2542: 332-339) ประเภทที ่3 ประเมนิผลเพือ่ประโยชน์ในการตัดสินใจ   

 1. รูปแบบของคณะกรรมการเกยีรตนิิยมการศึกษาหรือรูปแบบของสตฟัเฟิลบีม (The Phi 
Delta Kappa Committee Model or The Stufflebeam Model) 

 เป็นนิยามที่เสนอโดยคณะกรรมการสมาคมเกยีรตนิิยมการศึกษา (PDK) ซ่ึงมี สตฟัเฟิลบีม 
(Stufflebeam) เป็นประธาน หลกัการส าคญัคอื การแยกประเมินผลและการตดัสินใจออกจากกนั และมีหลกัในการ
ตดัสินใจต่างหาก 

 เป็นการประเมินที่พยายามให้ครอบคลุมกระบวนการท างานในทุก ๆ ขั้นตอน ตามแนวคดิที่รู้จกักนัดี
ในนามว่า “CIPP” ซ่ึงมีการประเมิน 4 ประเดน็ดงันี ้
 1.1 การประเมินผลบริบทหรือส่ิงแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินผลในขั้นวางแผน 
(Planning)  
 1.2 การประเมินผลตวัป้อนหรือปัจจยัน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินผลในขั้นการจดัท า
โครงการหรือโครงสร้าง (Programming Evaluation)  
 1.3 การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินผลในขั้นปฏิบัตงิาน 
(Implementing) 
 1.4 การประเมินผลผลติ (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลในขั้นทบทวน (Recycling) 



ธ ารง บัวศรี (2542: 332-339) ประเภทที ่3 ประเมนิผลเพือ่ประโยชน์ในการตัดสินใจ   

2. รูปแบบการพจิารณาตดัสินของคณะกรรมการ (Panel Review Model)  

 รูปแบบนี ้เวสต์ (West R.O.) เป็นผู้เสนอ โดยใช้คณะกรรมการหน่ึงคณะหรือมากกว่า 
ประกอบด้วยผู้สอน ผู้ปกครอง ผู้เช่ียวชาญ และนักการศึกษา ซ่ึงไม่ได้มีส่วนเกีย่วข้องกบัการจัดท า
หรือพฒันาหลกัสูตร ให้ท าหน้าที่ศึกษาข้อมูลร่วมกนั แล้วท ารายงานประเมินผลว่าหลกัสูตรดี
หรือไม่ดอีย่างไร 

3. รูปแบบที่เลยีนวธีิการทางกฎหมาย (Legal Model)  

 ผู้เสนอรูปแบบนีค้อื การ์เว และ   เลวนิ (Garvey, C. และ Levine, M) โดยมีหลกัการว่า 
การประเมินผลที่จะมีประสิทธิผลจะต้องประเมินทั้งในแง่บวกและแง่ลบ วธีิการกค็อื ให้มีผู้ประเมิน
สองฝ่าย ฝ่ายหน่ึงเสนอข้อมูลในแง่ดแีละอกีฝ่ายหน่ึงเสนอข้อมูลในแง่ลบ แล้วใช้ข้อมูลทั้งสองฝ่าย
มาเป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจ 



รูปแบบของการประเมินหลกัสูตร 

ใจทพิย์ เช้ือรัตนพงษ์ (2539: 207-208)  

 

1. รูปแบบของการประเมนิหลกัสูตรทีส่ร้างเสร็จใหม่ ๆ  

2. รูปแบบการประเมนิหลกัสูตรในระหว่างการใช้หลกัสูตร
หรือหลงัการใช้หลกัสูตร  



ใจทิพย์ เช้ือรัตนพงษ์ (2539: 207-208)  

1. รูปแบบของการประเมนิหลกัสูตรทีส่ร้างเสร็จใหม่ ๆ  

 

 เป็นการประเมินผลก่อนน าหลกัสูตรไปใช้ ซ่ึงในกลุ่มนี ้รูปแบบที่เด่นคอื รูปแบบการ
ประเมินหลกัสูตรด้วยเทคนิคการวเิคราะห์แบบปุยแซงค์ (Puissance Analysis Technique)  

2. รูปแบบการประเมินหลกัสูตรในระหว่างการใช้หลกัสูตรหรือหลงัการใช้หลกัสูตร  

 2.1 รูปแบบการประเมินหลกัสูตรที่ยดึจุดมุ่งหมายเป็นหลกั (Goal Attainment 
Model) เป็นรูปแบบการประเมินที่จะประเมินว่าหลกัสูตรมีคุณค่ามากน้อยเพยีงใด โดยพจิารณา
จากจุดมุ่งหมายเป็นหลกั คอืพจิารณาว่าผลที่ได้รับเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ เช่น รูปแบบการ
ประเมินหลกัสูตรของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler) และรูปแบบการประเมินหลกัสูตรของแฮมมอนด์ 
(Robert L. Hammond)  



2. รูปแบบการประเมินหลกัสูตรในระหว่างการใช้หลกัสูตรหรือหลงัการใช้หลกัสูตร  

 2.3 รูปแบบการประเมินหลกัสูตรที่ยดึเกณฑ์เป็นหลกั (Criterion Model) เช่น รูปแบบ
การประเมินหลกัสูตรของสเตค (Robert E. Stake) 

 2.2 รูปแบบการประเมินหลกัสูตรที่ไม่ยดึเป้าหมาย (Goal Free Evaluation Model) 
เป็นรูปแบบการประเมินที่ไม่น าความคดิของผู้ประเมินเป็นตวัก าหนดความคดิในการประเมิน ผู้
ประเมินจะประเมินเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ตามสภาพความเป็นจริง มีความเป็นอสิระในการประเมิน
และต้องไม่มีความล าเอยีง เช่น รูปแบบการประเมินหลกัสูตรของสคฟิเวน (Michael Scriven) 

ใจทิพย์ เช้ือรัตนพงษ์ (2539: 207-208)   



 จากรูปแบบการประเมนิหลกัสูตรต่าง ๆ ทีนั่กการศึกษาเสนอมาสามารถ    
จัดกลุ่มรูปแบบการประเมนิหลกัสูตร 

1. กลุ่มรูปแบบการประเมินหลกัสูตรทีย่ดึจุดมุ่งหมาย  

 1.1 รูปแบบการประเมนิหลกัสูตรของไทเลอร์ (Ralph 
W. Tyler Curriculum Evaluation Model)  

จุดมุ่งหมาย 

การตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประสบการณ์เรียนรู้ 

แผนภาพ รูปแบบการประเมนิของไทเลอร์ 
(สุนีย์ ภู่พนัธ์ : 2546. 270) 



1. กลุ่มรูปแบบการประเมินหลกัสูตรทีย่ดึจุดมุ่งหมาย  

 1.2 รูปแบบการประเมนิหลกัสูตรของแฮมมอนด์ 
(Rpbert L. Hammonds Curriculum Evaluation Model) 

 เป็นการประเมินหลกัสูตรที่ยดึจุดมุ่งหมายเป็นหลกัเช่นเดยีวกบัรูปแบบการประเมิน
หลกัสูตรของไทเลอร์ แต่จะประเมินประสิทธิภาพของพฤตกิรรมที่เปลีย่นแปลงไปตามจุดมุ่งหมาย
ที่หลกัสูตรก าหนดไว้ โดยการประเมินมิต ิ3 มิต ิได้แก่ มิตด้ิานการเรียนการสอน มิตด้ิานสถาบัน 
และมิตด้ิานพฤตกิรรม ซ่ึงแต่ละมิตจิะประกอบด้วยตวัแปรอืน่ ๆ อกีหลายตัว ซ่ึงความส าเร็จของ
หลกัสูตรจะขึน้อยู่กบัปฏิสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรในมิติต่าง ๆ เหล่านี ้



 1.2 รูปแบบการประเมนิหลกัสูตรของแฮมมอนด์ 
(Rpbert L. Hammonds Curriculum Evaluation Model) 
 

1. มติิด้านการเรียนการสอน (instructional dimension) 
ตัวแปรทีส่ าคญั 5 ประการ คอื 

เนือ้หาวชิา 
การจัดช้ันเรียนและ

ตารางสอน  

ส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ  

งบประมาณ 

วธีิการ 



 1.2 รูปแบบการประเมนิหลกัสูตรของแฮมมอนด์ 
(Rpbert L. Hammonds Curriculum Evaluation Model) 
 

2. มติิด้านสถาบนั (institutional dimension)  
ตัวแปรทีส่ าคญั 6 ประการ คอื 

ครู 

นักเรียน 

ผู้เช่ียวชาญ  ชุมชน 

ผู้บริหาร 

 ครอบครัว  



 1.2 รูปแบบการประเมนิหลกัสูตรของแฮมมอนด์ 
(Rpbert L. Hammonds Curriculum Evaluation Model) 
 

3. มติิด้านพฤติกรรม (behavioral dimension) 
มอีงค์ประกอบของพฤติกรรม 3 ด้าน 

ด้านทกัษะ 
(psychomotor) 

ด้านความรู้ ความคดิ 
(cognitive)  

ด้านเจตคติ 
(affective)  



2. กลุ่มรูปแบบการประเมินหลกัสูตรทีย่ดึเกณฑ์เป็นหลกั 

 2.1 รูปแบบการประเมนิหลกัสูตรของปุยแซงค์ 
(Puissance Curriculum Evaluation Model) เ 

สงดั อุทรานันท์ (2532: 254-258) 

 การประเมนิผลหลกัสูตรด้วยปุยแซงค์เทคนิค เป็นวธีิการทีใ่ช้ประเมนิผล
หลกัสูตรโดยรวม คอื ประเมนิองค์ประกอบ 3 ส่วนร่วมกนั ได้แก่ จุดมุ่งหมาย 
กจิกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล ซ่ึงประเมนิโดยใช้ตาราง
วเิคราะห์ปุยแซงค์ (The puissance analysis matrix) เป็นเกณฑ์ในการวเิคราะห์
และคดิค านวณผลออกมาได้โดยใช้สูตรปุยแซงค์ ผลทีไ่ด้จะเป็นเคร่ืองช้ีวดัได้ว่า
หลกัสูตรน้ันมคุีณภาพอยู่ในระดบัใด 

 



2. กลุ่มรูปแบบการประเมินหลกัสูตรทีย่ดึเกณฑ์เป็นหลกั 

 2.2 รูปแบบการประเมนิหลกัสูตรของสเตค       
(Robert E. Stake Curriculum Evaluation Model) 

สงดั อุทรานันท์ (2532: 254-258) 

 เป็นรูปแบบการประเมนิหลกัสูตรทีย่ดึเกณฑ์เป็นหลกั ซ่ึงเกณฑ์น้ันคือ
มาตรฐาน 2 ประการ ได้แก่ มาตรฐานสัมบูรณ์และมาตรฐานสัมพนัธ์ โดยค านึงถึง
ข้อมูลเชิงบรรยายและข้อมูลเชิงตดัสิน ต้องค านึงถึงแหล่งทีม่าของข้อมูล 3 ด้าน คอื 
ด้านปัจจัยเบือ้งต้น เพือ่ทราบสภาพก่อนใช้หลกัสูตร ด้านการด าเนินการใช้
หลกัสูตร และด้านผลผลติจากการใช้หลกัสูตร 

 



2. กลุ่มรูปแบบการประเมินหลกัสูตรทีย่ดึเกณฑ์เป็นหลกั 

 2.2 รูปแบบการประเมนิหลกัสูตรของสเตค       
(Robert E. Stake Curriculum Evaluation Model) 

สงดั อุทรานันท์ (2532: 254-258) 

 เป็นรูปแบบการประเมนิหลกัสูตรทีย่ดึเกณฑ์เป็นหลกั ซ่ึงเกณฑ์น้ันคือ
มาตรฐาน 2 ประการ ได้แก่ มาตรฐานสัมบูรณ์และมาตรฐานสัมพนัธ์ โดยค านึงถึง
ข้อมูลเชิงบรรยายและข้อมูลเชิงตดัสิน ต้องค านึงถึงแหล่งทีม่าของข้อมูล 3 ด้าน คอื 
ด้านปัจจัยเบือ้งต้น เพือ่ทราบสภาพก่อนใช้หลกัสูตร ด้านการด าเนินการใช้
หลกัสูตร และด้านผลผลติจากการใช้หลกัสูตร 

 



สงัด อุทรานันท์. (2532: 283-285) สรุปว่า 

 ข้อมูลทีต้่องการกค็อืข้อมูลทีจ่ะน ามาเพือ่ใช้อธิบายและ
ตัดสิน ได้แก่ ลกัษณะข้อมูล 3 ชนิดคอื ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยเบือ้งต้น  
(antecedents) กระบวนการ (transactions) และผลผลติ (outcomes)  
และการเกบ็ข้อมูล 3 ลกัษณะนีย้งัแยกศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่      
ผลทีค่าดหวงัหรือตั้งใจ (intents) ผลทีเ่กดิขึน้จริง (observation) 
มาตรฐานทีใ่ช้ (standards) และทีม่าของการตดัสินใจ (judgment) 
ของการประเมนิ 



1) ข้อมูลเชิงบรรยาย  

 ข้อมูลทีบ่รรยายลกัษณะความมุ่งหวังของโครงการ (intents 
sources) และข้อมูลทีเ่กีย่วกบัส่ิงทีสั่งเกตได้จากการปฏิบัติตาม
โครงการน้ัน (observation sources) นักประเมนิหลกัสูตรจะต้อง
สามารถบรรยายองค์ประกอบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัหลกัสูตร เช่น การ
บรรยายเกีย่วกบัความถนัดของผู้เรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
สภาพแวดล้อม เป็นต้น นอกจากจะสามารถอธิบายองค์ประกอบของ
ผู้เรียนแล้ว จะต้องสามารถบรรยายถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
องค์ประกอบอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบักระบวนการเรียนการสอน เช่น 
บุคลกิภาพของครู วธีิการสอน ประสบการณ์ทางการสอน เจตคตต่ิอ
การสอน ภูมหิลงัของผู้เรียน เป็นต้น 



2) ข้อมูลเชิงตัดสิน  

 ข้อมูลเกีย่วกบัการพจิารณาคุณค่าของโครงการ ซ่ึงใช้เกณฑ์
ในการพจิารณา 2 ลกัษณะคอื เกณฑ์มาตรฐาน (standard sources) 
และเกณฑ์การตัดสิน (judgments sources) ส าหรับเกณฑ์มาตรฐาน
น้ัน เป็นการน ามาตรฐานซ่ึงเป็นที่ยอมรับกนัมาเป็นเกณฑ์ส าหรับเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึง เช่น คะแนนเฉลีย่ในการสอบระดบัชาติ (O – NET) 
คะแนนผลการประเมนิสถานศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นต้น ส่วนเกณฑ์การตัดสินน้ัน 
เป็นการน าผลของวธีิการต่าง ๆ ซ่ึงท าเป็นเป้าหมายเดยีวกนัมา
เปรียบเทยีบกนั หรือเปรียบเทยีบผลของโครงการลกัษณะเดยีวกนัที่จัด
อยู่ในชุมชนต่าง ๆ เป็นต้น 



การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายและข้อมูลเชิงตดัสินอธิบาย 
สงดั  อุทรานันท์ (2532: 286) 

 1.1 ส ารวจความสัมพนัธ์ ของสภาพก่อนเร่ิมโครงการ 
(antecedents) กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือการปฏิบัติ 
(transactions) และผลทีไ่ด้รับจากโครงการ (outcomes)  

 1.2 ส ารวจความสอดคล้อง ของส่ิงทีค่าดหวังกบัผลที่เกดิขึน้
ของสภาพก่อนเร่ิมโครงการ (antecedents) กระบวนการจัดการเรียนรู้
หรือการปฏิบัติ (transactions) และผลทีไ่ด้รับจากโครงการ (outcomes)     



การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย 
สงดั  อุทรานันท์ (2532: 286) 



การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงตดัสิน 
สงดั  อุทรานันท์ (2532: 286) 



3. กลุ่มรูปแบบการประเมินหลกัสูตรทีใ่ช้เพือ่การตดัสินใจ 
3.1 รูปแบบการประเมนิหลกัสูตรของโพรวสั (Provus Curriculum Evaluation Model)  

 เป็นรูปแบบการประเมนิหลกัสูตรทีช่่วยในการตดัสินหลกัสูตรที่ก าลงัใช้
อยู่ว่าควรจะปรับปรุง หรือใช้ต่อไป หรือจะยกเลกิ ซ่ึงการประเมนิเป็น
กระบวนการทีเ่กีย่วข้องกบั  
 (1) การก าหนดมาตรฐานของหลกัสูตร ได้แก่ มาตรฐานด้านการพฒันา
และมาตรฐานด้านเนือ้หา  
 (2) การพจิารณาความไม่สอดคล้องระหว่างส่วนต่าง ๆ ของหลกัสูตรกบั
มาตรฐานทีก่ าหนดขึน้  
 (3) การใช้หลกัสูตรทีไ่ม่สอดคล้องส าหรับการหาจุดอ่อนของหลกัสูตร 



จากภาพที่ 12.3 อธิบายได้ดงันี ้
   S  =  standard  เป็นขั้นแรกของการด าเนินการประเมินหลกัสูตร คอื ผู้ประเมินต้องตั้ง
มาตรฐานที่ต้องการวดัไว้ก่อน 
   P  =  Performance  เป็นขั้นที่ผู้ประเมินต้องรวบรวมข้อมูลเกีย่วกบัการด าเนินงานหรือ
ปฏิบัตจิริงในส่ิงที่ต้องการวดั ข้อมูลที่รวบรวมน้ันต้องแสดงให้เห็นพฤตกิรรมที่ชัดเจน 
   C  =  Compare  เป็นขั้นที่น าข้อมูลมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 
   D  =  Discrepancy  จากการเปรียบเทียบข้อมูลกบัเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ผู้ประเมิน
พบว่ามีช่องว่างอะไรที่เกดิขึน้กบัผลที่คาดหวงั 
   Decision making เป็นขั้นที่ผู้ประเมินจะส่งผลการประเมินไปให้ผู้ที่ตดัสินใจเกีย่วกบั
หลกัสูตร เพือ่ตดัสินใจอย่างใดอย่างหน่ึง 
 



 - การประเมินหลกัสูตรทุกขั้นตอนของโพรวสั จะต้องมี
การเปรียบเทยีบส่ิงทีเ่ป็นจริงในหลกัสูตรกบัส่ิงทีก่ าหนดไว้เป็น
มาตรฐานว่ามีความสอดคล้องหรือความแตกต่างกนัหรือไม่ 
 - ซ่ึงถ้าพบว่าไม่สอดคล้องกนักจ็ะเป็นข้อมูลน าไปสู่การ
ตัดสินใจปรับปรุงเปลีย่นแปลงของการด าเนินการขั้นต่อไป หรือ
อาจจะทบทวนให้ด าเนินการซ ้า หรืออาจจะล้มเลกิโครงการใช้
หลกัสูตร เพือ่ให้เห็นรูปแบบการประเมินของโพรวสัทีชั่ดเจนขึน้ 



S คอื มาตรฐาน (standard) ซ่ึง
คณะกรรมการประเมินหลกัสูตรและ
ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนด 
P คอื การปฏิบัต ิ(performance) ซ่ึงเป็น
ข้อมูลจากส่ิงที่เกดิขึน้ในระหว่างการร่าง
หลกัสูตร 
C คอื การเปรียบเทียบ (compare)                
ผลการปฏิบัตจิริงกบัมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
D คอื ข้อมูลที่แสดงความไม่สอดคล้อง 
(discrepancy) หรือความแตกต่างระหว่าง
การปฏิบัตจิริงกบัมาตรฐานที่ก าหนด 
A คอื การปรับปรุงการปฏิบัตจิริงหรือการ
ปรับปรุงมาตรฐาน (alteration) เกีย่วกบั P 
หรือ S  
1, 2, 3, 4 คอืขั้นตอนการประเมินหลกัสูตร 
และ 5 คอืขั้นการวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายและ
ผลตอบแทน 
T คอื ส้ินสุดการใช้หลกัสูตรหรือยกเลกิ 
(terminate) 



3.2 รูปแบบการประเมินหลกัสูตรของสตฟเฟิลบีม  
(Daniel L. Stufflebeam Curriculum Evaluation Model)  

 สตฟัเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) ได้เสนอวธีิการประเมนิหลกัสูตร
หรือโครงการประเมินแบบซิป (CIPP-Context, Input, Process and Product) 
โดยให้ความหมายการประเมินว่าเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการอภิปราย
และขยายรายละเอยีดของส่ิงที่ต้องการประเมนิให้ชัดเจน การได้มาของข้อมูล 
รายละเอยีดทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ข้อมูลเพือ่ประกอบการตดัสินใจ การประเมินเพือ่
ตัดสินใจ 4 ประการ คอื การตัดสินใจเกีย่วกบัการวางแผน (planning decisions) 
การตัดสินใจเกีย่วกบัโครงสร้าง (structuring decisions) การตัดสินใจเกีย่วกบัการ
ด าเนินงาน (implementing decisions) การตัดสินใจเมือ่ส้ินสุดโครงการ 
(recycling decisions) โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ตรวจสอบความส าเร็จของการใช้
หลกัสูตร จึงเรียกว่าเป็นวธีิประเมนิเพือ่การตดัสินใจ ซ่ึงควรท าการประเมนิ
องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คอื 





3.2 รูปแบบการประเมินหลกัสูตรของสตฟเฟิลบีม  
(Daniel L. Stufflebeam Curriculum Evaluation Model)  

 1. การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context evaluation: C)  
 คอืการประเมินที่เป็นระบบและการวิเคราะห์ในภาพกว้าง (macro 
analytic) วตัถุประสงค์ในการประเมนิส่วนนีเ้พือ่ให้ได้การก าหนดหลกัการและ
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร ลกัษณะการประเมนิแบบนีจ้ะช่วยให้อธิบายและขยาย
ความชัดเจนในสภาพแวดล้อม สภาพทีพ่งึปรารถนาและสภาพทีเ่ป็นจริง บ่งช้ีถึง
สภาพทีต้่องการการวเิคราะห์ ปัญหาทีข่ัดขวางไม่สามารถบรรลุความต้องการเพือ่
ประโยชน์ในการตัดสินใจ 



3.2 รูปแบบการประเมินหลกัสูตรของสตฟเฟิลบีม  
(Daniel L. Stufflebeam Curriculum Evaluation Model)  

 2. การประเมินปัจจัยเบือ้งต้น (Input evaluation: I)  
 การประเมนิส่วนนีม้วีตัถุประสงค์การประเมนิเฉพาะการวเิคราะห์ใน
ระดบัแคบ (micro analytic) การประเมนิเพือ่ให้ได้ข้อมูลรายละเอยีดส าหรับ
พจิารณาว่า จะใช้ทรัพยากรให้เกดิประโยชน์มากทีสุ่ดเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของหลกัสูตร เพือ่ใช้ในการเลอืกปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ ในการวางแผนและ
การออกแบบการใช้หลกัสูตรต่อไป 



3.2 รูปแบบการประเมินหลกัสูตรของสตฟเฟิลบีม  
(Daniel L. Stufflebeam Curriculum Evaluation Model)  

 3. การประเมินกระบวนการ (Process evaluation: P)  
 การประเมนิขั้นตอนนีจ้ะท าให้ทราบผลการใช้หลกัสูตรเป็นระยะ ๆ กบั
บุคลทีรั่บผดิชอบการใช้หลกัสูตร โดยการประเมนิกจิกรรมหรือกระบวนการต่าง 
ๆ ของการใช้หลกัสูตรส าหรับการตดัสินใจว่าจะด าเนินการด้วยวธีิใด ส่วนที่
บกพร่องจะมวีธีิแก้ไขอย่างไร จุดมุ่งหมายการประเมนิหลกัสูตรในระยะนีค้อื เพือ่
ตรวจสอบข้อบกพร่องขณะด าเนินการใช้หลกัสูตรเพือ่เสนอข้อมูลส าหรับการ
ตดัสินใจเกีย่วกบัการใช้หลกัสูตร และเพือ่เป็นการบันทกึเกีย่วกบัส่ิงทีเ่กดิขึน้
ขณะทีใ่ช้หลกัสูตร 



3.2 รูปแบบการประเมินหลกัสูตรของสตฟเฟิลบีม  
(Daniel L. Stufflebeam Curriculum Evaluation Model)  

 4. การประเมินผลผลติ (Product evaluation: P)  
 เป็นการประเมินองค์ประกอบทีเ่ป็นผลผลติและผลกระทบของการใช้
หลกัสูตรว่าเกดิผลตามวัตถุประสงค์ของหลกัสูตรหรือไม่ และยงัเป็นข้อมูล
ส าหรับการปรับปรุงหลกัสูตรหรือยกเลกิการใช้หลกัสูตร 



วธีิการและเคร่ืองมอืประเมนิหลกัสูตร 

 1. การใช้แบบสอบถาม 
 2. การสัมภาษณ์ 
 3. การบันทกึประจ าวนัหรือการบันทกึรายการ 
 4. การใช้มาตราส่วนประเมนิค่า 
 5. การสังเกตในห้องเรียนอย่างมรีะบบ 
 6. การสังเกตแบบไม่มโีครงสร้าง 
 7. การบันทึกพฤติกรรม 
 8. การทดสอบความสามารถโดยให้เขียนตอบ 
 9. การเขียนตอบโดยรายงานตนเอง 
 10. การอธิบายเกีย่วกบัวสัดุอุปกรณ์ของครูและนักเรียน 
 11. การวเิคราะห์ช้ินงานของนักเรียน 
 12. การอภิปราย 
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Live like you will die tomorrow, 
learn like you will live forever.  

ใช้ชีวติเหมอืนมนัจะส้ินสุดลงวนัพรุ่งนี,้  
เรียนรู้ให้เหมอืนชีวติจะไม่มวีนัจบลง. 


