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ค าน า 
 
 การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในระบบทางไกลมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากการศึกษาในระดบัปริญญาตรี
หลายประการ ประการท่ีส าคัญคือ นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดเวลา และจะต้อง  
เขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดไวทุ้กคร้ัง แผนกิจกรรมการศึกษาในแต่ละชุดวิชา ซ่ึงแจกให้แก่ 
นักศึกษาทุกภาคเรียนถือเป็นเอกสารท่ีส าคญัมาก เน่ืองจากเป็นเอกสารท่ีให้รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีนกัศึกษาจะตอ้งรับทราบและปฏิบติัตามในการศึกษาชุดวิชานั้น ๆ 
 แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา  24728  การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ ฉบับน้ี  
คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อก าหนดกิจกรรมท่ีนกัศึกษาตอ้งปฏิบติัในนชุดวิชาน้ี 
คณะกรรมการหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาจะได้ศึกษาแผนกิจกรรมและปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนกิจกรรมน้ีอยา่งครบถว้น หากนกัศึกษาผูใ้ดไดพ้บเห็นขอ้บกพร่อง หรือมีขอ้เสนอแนะ 
ใด ๆ เพื่อการปรับปรุงแผนกิจกรรมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนในภาคการศึกษาต่อไป ขอไดโ้ปรดแจง้
ใหค้ณะกรรมการทราบดว้ย 
 
 
 

คณะกรรมการผลิตและบริหาร 
ชุดวชิา  24728  การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ 
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ปฏิทินกจิกรรมการศึกษา 
ชุดวชิา  24728 การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ 

ภาคต้น   ปีการศึกษา  2560 
 
 

15 กนัยนยน  2560   เปิดภาคเรียน 

7 – 8  ตุลาคม  2560   สมัมนาเสริมคร้ังท่ี  1 

13 – 14 มกราคม 2561   สมัมนาเสริมคร้ังท่ี  2 

27 มกราคม 2561   วนัสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 

(เวลา 13.30 – 16.30 น.)   
         
 

หมายเหตุ วันสัมมนาเสริม/เข้ม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้   โปรดตรวจสอบ
ก าหนดการสัมมนาเสริม/เข้ม ทาง website สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  หรือสอบถามได้
ทางโทรศัพท์ เบอร์ 02-504-8505-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

แผนกจิกรรมการศึกษา 
ชุดวชิา  24728  การประเมินนโยบาย  แผนงานและโครงการ 

EVALUATION OF POLICY, PROGRAM AND PROJECT  

 

1.  รายละเอยีดชุดวิชา 

1.1  วตัถุประสงค์ 
1.  เพื่อใหมี้ความรู้ความสามารถในการจดัท านโยบาย แผนงานและโครงการ 
2.  เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ 
3.  เพื่อใหส้ามารถประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ 
4.  เพื่อใหมี้ความรู้ ความสมารถใชผ้ลการประเมินเพื่อการก าหนดนโยบาย แผนงานและ 

                 โครงการได ้

1.2  ค าอธิบายชุดวชิา 
แนวคิดเก่ียวกบันโยบาย แผนงานและโครงการ การพฒันานโยบาย แผนงานและโครงการ  

การพฒันานโยบาย แผนงานและโครงการ แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ 
กระบวนการประเมินอนัไดแ้ก่  การวิเคราะห์นโยบาย แผนงานและโครงการ การก าหนดจุดมุ่งหมาย  
ตวับ่งช้ีและเกณฑใ์นการประเมิน รูปแบบการประเมิน การวางแผนเพื่อการประเมิน การพฒันาเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการประเมิน การวิเคราะห์ขอ้มูลและเสนอผลการประเมิน การเขียนรายงานการประเมินและการน า
ผลการประเมินไปใช ้การประเมินความพร้อมและความจ าเป็น การประเมินการน านโยบายแผนงานและ
โครงการไปใช ้การประเมินผลการด าเนินงานและการประเมินผลกระทบ 

1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 
หน่วยท่ี  1 แนวคิดเก่ียวกบันโยบาย แผนงานและโครงการ 
หน่วยท่ี  2 การพฒันานโยบาย แผนงานและโครงการ 
หน่วยท่ี  3 แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ 
หน่วยท่ี  4 การวเิคราะห์นโยบาย แผนงานและโครงการ 
หน่วยท่ี  5 รูปแบบการประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ 
หน่วยท่ี  6 การวางแผนการประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ 
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หน่วยท่ี  7 การก าหนดวตัถุประสงค ์ตวับ่งช้ีและเกณฑใ์นการประเมิน นโยบาย แผนงานและ
โครงการ 

หน่วยท่ี  8 การพฒันาเคร่ืองมือและเก็บรวบรวมขอ้มูลในการประเมินนโยบาย แผนงานและ
โครงการ 

หน่วยท่ี  9 การวเิคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอผลการประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ 
หน่วยท่ี 10 การเขียนรายงานการประเมินและการใชผ้ลการประเมินนโยบาย แผนงาน และ

โครงการ 
หน่วยท่ี 11 การประเมินความตอ้งการจ าเป็นเพื่อก าหนดนโยบาย  แผนงานและโครงการ 
หน่วยท่ี 12 การประเมินความเป็นไปไดข้องนโยบาย แผนงานและโครงการ 
หน่วยท่ี 13 การประเมินการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการ 
หน่วยท่ี 14 การประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการ 
หน่วยท่ี 15 การประเมินผลกระทบของนโยบาย แผนงานและโครงการ 
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1.4  โครงสร้างเนือ้หาสาระชุดวชิา 

กลุ่มท่ี  1 
ความรู้และแนวปฏิบติั 
พ้ืนฐานในการประเมิน 

หน่วยท่ี  1     แนวคิดนโยบาย แผนงานและโครงการ 
หน่วยท่ี  2     การพฒันานโยบาย แผนงานและโครงการ 
หน่วยท่ี  3     แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินนโยบาย แผนงาน 
                      และโครงการ 
หน่วยท่ี  4     การวิเคราะห์นโยบาย แผนงานและโครงการ 
หน่วยท่ี  5    รูปแบบการประเมินนโยบาย แผนงานและ 
                      โครงการ 
หน่วยท่ี 6   การวางแผนการประเมินนโยบาย แผนงาน   
                      และโครงการ 
 

กลุ่มท่ี  2 
หลกัการและแนวปฏิบติัใน 
การประเมินนโยบาย แผนงาน 

และโครงการ 

หน่วยท่ี  7     การก าหนดวตัถุประสงค ์ตวับ่งช้ี และเกณฑใ์น 
                      การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ 
หน่วยท่ี  8     การพฒันาเคร่ืองมือและเก็บรวบรวมขอ้มูลใน 
                      การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ 
หน่วยที  9     การวิเคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอผล 
                      การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ 
หน่วยท่ี  10  การเขียนรายงานการประเมินและการใช ้
                      ผลการประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ 
 

กลุ่มท่ี  3 
ความรู้เสริมประสบการณ์ 
เพ่ือการประเมินนโยบาย 

แผนงาน 
และโครงการ 

หน่วยท่ี  11     การประเมินความตอ้งการจ าเป็นเพ่ือก าหนด 
                        นโยบาย  แผนงานและโครงการ 
หน่วยท่ี  12     การประเมินความเป็นไปไดข้องนโยบาย  
                        แผนงานและโครงการ 
หน่วยท่ี  13     การประเมินการด าเนินงานตามนโยบาย 
                        แผนงานและโครงการ 
หน่วยท่ี  14     การประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
                         แผนงานและโครงการ 
หน่วยท่ี  15     การประเมินผลกระทบของนโยบาย แผนงาน 
                       และโครงการ 
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2.  วธิีการศึกษา 

2.1  การเตรียมตัว  
2.1.1  วางแผนการศึกษาชุดวิชา  24728  การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ 

1)  นกัศึกษามีเวลาในการศึกษาชุดวิชาการประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการเป็น 
                              เวลา  1  ภาคการศึกษา 

2)  นกัศึกษาควรวางแผน / จดัท าปฏิทินการประกอบกิจกรรม ตลอดภาคเรียนใหช้ดัเจน 
2.1.2  วางแผนดา้นเวลาส าหรับการศึกษาจากส่ือหลกัคือ แนวการศึกษาและประมวลสาระชุดวิชา 
2.1.3  วางแผนศึกษาคน้ควา้จากศูนยว์ทิยพฒันาบริการ หรือแหล่งคน้ควา้อ่ืน ๆ 

2.2  การด าเนินการศึกษา 
นกัศึกษาควรด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
1)  ฟังการปฐมนิเทศชุดวิชา 
2)  ศึกษาและด าเนินการตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
3)  ศึกษาและด าเนินการตามแนวการศึกษา 
4)  ศึกษาประมวลสาระชุดวชิา 
5)  ศึกษาจากส่ืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
6)  ท างานท าตามท่ีคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวชิาก าหนดให้ 

(รายละเอียดปรากฏในขอ้  2.3) 
7)  เขา้ร่วมสัมมนาตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดให้ 
8)  เขา้สอบไล่ ณ สนามสอบ ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

2.3  งานทีก่ าหนดให้ท า 

งานช้ินที ่ 1  :  วิพากษ์งานประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ 
ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์และวิจารณ์ผลงานประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ  1  เร่ือง โดย

อาจจะเป็นวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ หรืองานประเมินของหน่วยงานใด ๆ ในกรณีท่ี   
วทิยานิพนธ์ให้เป็นวทิยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาเอกดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา / การประเมิน
การศึกษา / การวจิยัและประเมินผลการศึกษา 



 9 

จากงานประเมินท่ีนกัศึกษาเลือก ใหน้กัศึกษาปฏิบติัการใน  3  ส่วนคือ  ส่วนท่ี  1  สรุปยอ่ผลงาน
ประเมิน  ส่วนท่ี  2  วพิากษผ์ลงานประเมิน  และส่วนท่ี  3  สรุปขอ้คิดเห็นท่ีไดจ้ากการวพิากษง์าประเมิน 

ส่วนท่ี  1  การสรุปยอ่งานประเมิน  ใหย้อ่โดยมีสาระครอบคลุมในหวัขอ้ต่าง ๆ  ตามแบบฟอร์ม   
EPPP – 2 

ส่วนท่ี  2  ใหน้กัศึกษาวพิากษต์ามหลกัการท่ีเสนอไวใ้นหน่วยท่ี  1-6  ของประมวลสาระชุดวชิา   
โดยอยา่งนอ้ยตอ้งให้ครอบคลุมหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1)  ช่ืองานประเมิน / งานวจัิยเชิงประเมิน ใหว้พิากษใ์นประเด็นต่อไปน้ีคือ ความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์ความชดัเจนในการส่ือความหมาย ความกะทดัรัดของช่ือเร่ือง  ฯลฯ  พร้อมทั้งระบุค าหลกั
หรือค าส าคญัของงานประเมิน 

2)  ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา / หลักการและเหตุผลในการประเมิน ใหว้พิากษใ์น
ประเด็นต่อไปน้ี  คือ  ความเหมาะสมในล าดบัขั้นของการน าเสนอปัญหา ความชดัเจนในการเสนอปัญหา
หรือหลกัการและเหตุผล 

3)  วตัถุประสงค์ของการประเมิน ใหว้พิากษใ์นประเด็นต่อไปน้ี  ความชดัเจน ความสอดคลอ้งกบั
ปัญหา หรือหลกัการและเหตุผลในการประเมิน และความครอบคลุมจุดมุ่งหมายของการประเมิน 

4)  ขอบเขตของการประเมิน  ใหว้พิากษใ์นประเด็น ความชดัเจนของการระบุเป้าในการประเมิน 
หรือส่ิงท่ีมุ่งการประเมิน การระบุประเด็น หรือตวับ่งช้ีในการประเมิน และการระบุช่วงระยะเวลาในการ
ประเมินหรือเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5)  วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง  (ถา้มี)  ใหว้พิากษใ์นประเด็นต่อไปน้ี  ความสอดคลอ้งกบัปัญหาการ
ประเมิน / วจิยัโดยครอบคลุมค าหลกั ค าส าคญัของงานประเมิน / วจิยั การน าเสนอแนวคิดพื้นฐานท่ี
น าไปสู่การก าหนดกรอบแนวทางการประเมินและสร้างเคร่ืองมือ ความถูกตอ้งและทนัสมยัของหลกัฐาน
การอา้งอิง ความเหมาะสมของการจดัหมวดหมู่ของเน้ือหา ความเหมาะสมของการใชภ้าษา การอธิบาย
ศพัทท์างวิชาการและศพัทเ์ทคนิคต่าง  ฯลฯ 

6)  วธีิด าเนินการประเมิน  วพิากษใ์นประเด็นต่อไปน้ี 
(1)  ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง / ผูใ้หข้อ้มูล/แหล่งขอ้มูล และการสุ่มตวัอยา่ง มีความชดัเจนในการ

ระบุลกัษณะและขนาดของประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ระบุวิธีการสุ่ม ตลอดจนเสนอวธีิตรวจสอบความ
เป็นตวัแทนของประชากร/การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของผูใ้หข้อ้มูลหรือไม่ 

(2)  เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล/เคร่ืองมือวจิยั มีความชดัเจนในการระบุวธีิการสร้างเคร่ืองมือ 
คลอดจนเสนอวธีิการตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือ และในกรณีท่ีเป็นเคร่ืองมือวิจยัท่ียมืมาหรือใช้
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เคร่ืองมือท่ีผูอ่ื้นพฒันาไวแ้ลว้ มีการแสดงเหตุผลในการเลือกใชเ้คร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลชดัเจนหรือไม่ 
เพียงใด 

(3)  วธีิรวบรวมขอ้มูล  มีความละเอียดชดัเจนในแต่ละขั้นตอนของการรวบรวมขอ้มูล ระบุ
ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึน (ถา้มี) และแสดงหรืออธิบายวธีิการควบคุมความคลาดเคล่ือน ชดัเจนหรือไม่ 
เพียงใด 

7)  การวิเคราะห์ข้อมูล วพิากษ์ในประเด็นต่อไปนี้ 
(1)  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล เหมาะสมกบัประเภทขอ้มูล และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการ

ประเมิน/วจิยั หรือไม่ เพียงใด 
(2)  รูปแบบการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เหมาะสม กระชบั และตรงกบัวตัถุประสงคข์อง

การประเมิน/วจิยั หรือไม่ เพียงใด 
8)  การสรุปผลและข้อเสนอแนะ ใหว้พิากษใ์นประเด็นต่อไปน้ี 

(1)  ความสมบูรณ์ ครบถว้นและถูกตอ้งของการสรุปผลการประเมิน/วจิยั 
(2)  ความละเอียดลึกซ้ึงของการอภิปรายผลและการอา้งอิงแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3)  ความเป็นไปไดใ้นการน าขอ้เสนอแนะไปใช ้และด าเนินการประเมิน/วจิยั ในโอกาสต่อไป 

ส่วนท่ี  3  ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการวพิากษง์านประเมิน/งานวจิยัเชิงประเมิน 
หลงัจากวพิากษง์านประเมิน / งานวจิยัเชิงประเมินแลว้ ใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นในประเด็น

ต่อไปน้ี 
(1)  งานประเมิน / วจิยัเชิงประเมินช้ินน้ี ใหข้อ้คน้พบท่ีเป็นประโยชน์ในการแกปั้ญหา หรือพฒันา

งานในลกัษณะใดบา้ง 
(2)  นกัศึกษาไดป้ระเด็นปัญหาในการวจิยัเชิงประเมิน หรือประเด็นการศึกษาเชิงประเมินอะไรบา้ง 

ท่ีเห็นวา่ควรจะน าไปเป็นหวัขอ้ของการวจิยัเชิงประเมินในโอกาสต่อไป 

ความยาวของงานช้ินที ่ 1  อยู่ระหว่าง  7-10  หน้า  พมิพ์บนกระดาษพมิพ์ 
 

งานช้ินที ่ 2  :  จัดท าโครงการประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ 
ใหน้กัศึกษาเขียนโครงการประเมิน  1  โครงการ โดยเลือกหวัขอ้การประเมินนโยบาย แผนงานและ

โครงการท่ีเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีนกัศึกษาหรือหน่วยงานท่ีสนใจ ในประเด็นต่อไปน้ี 
(1) ช่ือโครงการประเมิน 
(2) ความเป็นมาและความส าคญัของการประเมิน 
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(3) เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1 หลกัการหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.2 งานประเมิน/งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.3 ประเด็นปัญหาการประเมิน/วจิยั 

(4) วตัถุประสงคข์องการประเมิน 
(5) ค าถามเชิงประเมิน 
(6) ขอบเขตของการประเมิน 
(7) เกณฑใ์นการประเมิน 
(8) นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
(9) ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
(10) วธีิด าเนินการประเมิน 

10.1 รูปแบบการประเมิน/กรอบแนวทางการประเมิน 
10.2 ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง หรือผูใ้หข้อ้มูลในการประเมิน 
10.3 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
10.4 การรวบรวมขอ้มูล 
10.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

(11) ก าหนดการประเมิน/ปฏิทินการด าเนินงาน 
(12) ทรัพยากรท่ีใช ้
(13) แนวทางในการเสนอรายงานการประเมิน 
(14) บรรณานุกรม 
(15) ภาคผนวก  (ถา้มี) 
อน่ึง นกัศึกษาสามารถปรับเปล่ียนหวัขอ้ตามโครงสร้างน้ีได ้ทั้งน้ีใหศึ้กษาหน่วยท่ี  6  ก่อน

ตดัสินใจปรับเปล่ียนหวัขอ้ในโครงสร้างของโครงการประเมิน หรือโครงการวิจยัเชิงประเมิน 

ความยาวของงานช้ินที ่ 2  ซ่ึงถือเป็นแผนการด าเนินงานประเมิน อยู่ระหว่าง  7-10  
หน้า พมิพ์บนกระดาษ 
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งานช้ินที ่ 3   :   ด าเนินการประเมินและเสนอผลการประเมิน 
ใหน้กัศึกษาน าโครงการประเมินจากงานช้ินท่ี  2  ไปด าเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ และน ารายงานผล

การประเมิน/รายงานการวิจยัเชิงประเมิน มาเสนอในการสัมมนาเสริมคร้ังท่ี  2  โดยน าเสนอในรูปของ
รายงานการวิจยัเชิงประเมิน ดงัน้ี 

บทท่ี  1 บทน า 
บทท่ี  2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ขยายความจากโครงการประเมิน) 
บทท่ี  3 วธีิด าเนินการประเมิน (ครอบคลุมหวัขอ้  10 หวัขอ้ยอ่ย 10.1 – 10.5 ในโครงการ

ประเมิน) 
บทท่ี  4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
บทท่ี  5 สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
อน่ึง นกัศึกษาอาจปรับเปล่ียนโครงสร้างรายงานไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีใหศึ้กษาประมวล

สาระชุดวิชาหน่วยท่ี  10  ก่อนการตดัสินใจปรับเปล่ียนโครงสร้างของรายงาน 
ความยาวของงานช้ินท่ี  3  ไม่ควรเกิน  30  หนา้  พิมพบ์นกระดาษพิมพ ์

งานช้ินที ่4  เข้าร่วมอภิปราย และแสดงความคดิเห็นในห้อง/กระดานสนทนา 

2.4  การส่งงาน 
2.4.1  งานท่ีก าหนดใหท้ าทั้ง  3  ช้ินใหส่้งดงัน้ีคือ 

1)  งานช้ินท่ี  1  และช้ินท่ี  2  ใหส่้งดว้ยตนเองในวนัเขา้รับการสัมมนาเสริมคร้ังท่ี  1 
2)  งานช้ินท่ี  3 ใหส่้งดว้ยตนเอง ในวนัเขา้รับการสัมมนาเสริมคร้ังท่ี  2 
เม่ือมีปัญหาโปรดติดต่อมาท่ีประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวชิา  24721  

การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ  ( รองศาสตราจารย ์ดร.สมคิด  พรมจุย้ ) ทางจดหมายหรือทาง
โทรศพัทห์มายเลข 02-5047777 ต่อ  8502  089-9193630  drsomkid@hotmail.com หรือ 
somkid.pro@stou.ac.th หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นลินี ณ นคร 

2.4.2  ใหท้  าส าเนาผลงานทั้ง  3  ช้ิน  แจกเพื่อนนกัศึกษาในกลุ่มสัมมนา และส่งอาจารยส์ัมมนา 1 ชุด 

2.5  การเตรียมตัวเสนอผลงาน 
นอกจากการท าส าเนางานทั้ง  3  ช้ิน แลว้นกัศึกษาจะตอ้งเตรียมส่ือเพื่อน าเสนอผลงานช้ินท่ี  2  

และ3  เช่น power point  หรือส่ืออ่ืนได  และเตรียมประเด็นท่ีน าเสนอใหช้ดัเจนพร้อมทั้งซกัซอ้มตามเวลา
ท่ีก าหนด โดยน าเสนอผลงานระหวา่ง 10 – 15 นาที  และช้ินท่ี  3  ไม่เกิน  20  นาที ห้ามน าเสนอผลงาน

mailto:drsomkid@hotmail.com%20หรือ%20somkid.pro@stou.ac.th
mailto:drsomkid@hotmail.com%20หรือ%20somkid.pro@stou.ac.th
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ดว้ยวธีิการอ่านช้ินงาน  นกัศึกษาตอ้งเตรียมตอบประเด็นค าถามท่ีคาดวา่อาจารยส์ัมมนาเสริมและเพื่อน
นกัศึกษาจะซกัถาม 

อน่ึง ในการสัมมนาเสริมคร้ังท่ี  1  นกัศึกษาควรน าผลงานประเมิน/ผลงานวจิยัเชิงประเมินฉบบั
สมบูรณ์ ท่ีนกัศึกษาท าการวพิากษไ์ปประกอบการน าเสนองานช้ินท่ี  1  ดว้ย 

มหาวิทยาลยัถือวา่การเขา้รับการสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมบงัคบัในการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ี
นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

2.6  การสัมมนาเสริม 
นกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมสัมมนาเสริม  2  คร้ังๆ  ละ  2  วนั  (12 ชัว่โมง)  ณ  สถานท่ีซ่ึงมหาวิทยาลยั

ก าหนดให้ โดยจะแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ วนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดให้ ส่วนตารางการ
สัมมนาปรากฏดงัต่อไปน้ี 

ตารางการสัมมนาเสริม ชุดวิชา  24728  การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ  คร้ังที ่ 1 
 

              เวลา 
วนั 

9.00-10.30  น. 10.30  -  12.00  น. 13.00  -  16.00  น. 

เสาร์ ปฐมนิเทศ  
อภิปรายความรู้พ้ืนฐาน
เก่ียวกบัการประเมิน
นโยบาย แผนงานและ

โครงการ 

สมัมนากลุ่มยอ่ย : 
(1)  ขั้นตอนการด าเนินการ
ประเมิน  และ  (2)  แนวปฏิบติัใน
การประเมินลกัษณะต่าง ๆ   

เสนอผลงานช้ินท่ี  1  :  วพิากษง์าน
ประเมิน 

อาทติย์ เสนอผลงานช้ินท่ี  2  :   
โครงการประเมิน  (ต่อ) 

เสนอผลงานช้ินท่ี  2 
(ต่อ) 

ทดสอบ 
(หน่วย  1-6) 
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คร้ังที ่ 2 
 

            เวลา 
วนั 

9.00 – 10.30  น. 10.30  -  12.00  น. 13.00 – 16.00 

เสาร์ อภิปรายปัญหาและเทคนิค
ในการประเมินนโยบาย 
แผนงานและโครงการ 

สมัมนากลุ่มยอ่ย : 
1) การประเมินความตอ้งการจ าป็น 
2) การประเมินความเป็นไปได ้
3) การประเมินความกา้วหนา้ 
4) การประเมินผลการด าเนินงาน 

และแผนงาน 
5) การประเมินผลกระทบของ

นโยบาย  และโครงการ 

เสนอผลงานช้ินท่ี  3  :  เสนอ
ผลงานการประเมิน 

 

อาทิตย ์ เสนอผลงานช้ินท่ี  3  :  
เสนอผลการประเมิน  (ต่อ) 

สมัมนาสรุปความคิดรวบยอด
เก่ียวกบัการประเมินนโยบาย 
แผนงานและโครงการ 

ทดสอบ 
(หน่วย 7 – 15) 

 

2.7  การประเมินผลการเรียน 
การประเมินผลการเรียนชุดวิชา  24728  การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ ประเมิน

จาก (1)  การเขา้ร่วมสัมมนาเสริมและงานท่ีก าหนดให้ร้อยละ  50  และ  (2)  จากสอบไล่ประจ าภาค
การศึกษาร้อยละ  50  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.7.1  กิจกรรมระหวา่งภาคการศึกษา  ก าหนดคะแนนร้อยละ  50  โดยจ าแนกดงัน้ี 
1)  การสัมมนาเสริมคร้ังท่ี  1  ก าหนดคะแนนเตม็  100  คะแนน 

-  งานช้ินท่ี  1  การวพิากษง์านประเมิน  ( 20  คะแนน จ าแนกเป็นประเมินคุณภาพของ
รายงาน  15 คะแนน  การน าเสนอและการวจิารณ์  5  คะแนน) 

-  งานช้ินท่ี  2 โครงการประเมิน  ( 40  คะแนน จ าแนกเป็นคุณภาพของโครงการ
ประเมิน  30  คะแนน  การน าเสนอ  10  คะแนน) 

-  สัมมนา / อภิปรายกลุ่ม  (  20  คะแนน  พิจารณาในดา้นการมีส่วนร่วมและความคิด
รวบยอด) 

-  การทดสอบหลงัการสัมมนา  (  20  คะแนน  ) 
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2)  การสัมมนาเสริมคร้ังท่ี 2  ก าหนดคะแนนเตม็  80 คะแนน 
-  งานช้ินท่ี  3  เสนอผลการประเมิน  ( 50  คะแนน จ าแนกเป็นคุณภาพของรายงาน   

30  คะแนน การน าเสนอ  10  คะแนน การวิจารณ์ตอบขอ้ซกัถาม  10  คะแนน) 
-  การสัมมนา / อภิปรายกลุ่ม  (10 คะแนน พิจารณาจากการมีส่วนร่วมและความคิด
รวบยอด) 

-  การทดสอบหลงัการสัมมนา  ( 20  คะแนน  )  
 3)  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในหอ้ง/กระดานสนทนาประกอบการสัมมนา  20 
คะแนน 
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2.7.2 การประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาร้อยละ  50   จะประเมินโดยใช ้
แบบทดสอบ  ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้สอบแบบเขียน ตอบยาว  6  ขอ้ (ขอ้ละ 30 นาที) 

หน่วยท่ี แบบขอ้สอบ และจ านวนขอ้ 

ตอบยาว 
1. แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินนโยบาย……….……. 
2. การพฒันานโยบาย แผนงานและโครงการ………. 
3. แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินนโยบาย..…………… 
4. การวเิคราะห์นโยบาย แผนงานและโครงการ.......... 
 
5. รูปแบบการประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ 
6. การวางแผนการประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ 
 
7. การก าหนดวตัถุประสงค ์ตวับ่งช้ีและเกณฑใ์นการประเมิน 
นโยบาย แผนงานและโครงการ 
8. พฒันาเคร่ืองมือและเก็บรวบรวมขอ้มูลในการประเมิน ………. 
 
9. การวเิคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอผลการประเมินนโยบาย ………. 
10. การเขียนรายงานการประเมินและการใชผ้ลการประเมินนโยบายฯ  
13. การประเมินการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการ 
 
11. การประเมินความตอ้งการจ าเป็นเพื่อก าหนดนโยบาย  แผนงานและ
โครงการ 
12. การประเมินความเป็นไปไดข้องนโยบาย แผนงานและโครงการ 
 
14. การประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงานและ
โครงการ 
15. การประเมินผลกระทบของนโยบาย แผนงานและโครงการ 

1   ขอ้ 
 
 
 
 

1   ขอ้ 
 
 

1   ขอ้ 
 
 
 

1   ขอ้ 
 
 
 

1 ขอ้ 
 
 
 

1 ขอ้ 
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3.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
EPPP-1 

(  ตวัอยา่งปกงานช้ินท่ี  1  ) 
 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
แขนงวิชา การวดัและประเมินผลการศึกษา 
วชิาเอก  การประเมินการศึกษา 

 
 

 
งานช้ินที่  1 

วพิากษ์งานประเมิน 
ชุดวชิา  24728  การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ 

ภาคการศึกษาที ่ …….  ปีการศึกษา  ……….. 
 
 

ช่ืองานประเมิน/วจิยัเชิงประเมิน 
 
 
 
 
 
 

 
ช่ือนกัศึกษา 
รหสัประจ าตวั 
ท่ีอยู ่
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EPPP-2 
( แบบฟอร์มสรุปยอ่งานประเมิน) 

 
งานช้ินที่  1 

วพิากษ์งานประเมิน / งานวจัิยเชิงประเมิน 
 

1. ช่ืองานประเมิน 
(ภาษาไทย) 
 
 
(ภาษาองักฤษ) 
 

2. ช่ือผูป้ระเมิน / วจิยั 
สถาบนัท่ีท าการประเมิน / วจิยั      พ.ศ.ท่ีท าการ
ประเมิน / วจิยั 
 

3. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา / หลกัการและเหตุผลในการประเมิน 
 
4. วตัถุประสงคข์องการประเมิน 
 
5. วธีิด าเนินการประเมิน / แนวทางการด าเนินการประเมิน 
 
6. ผลการประเมิน 
 
7. ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน 
 
8. ความคิดเห็นของนกัศึกษาต่องานประเมินน้ี 
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EPPP-3 
(ตวัอยา่งปกงานช้ินท่ี  2) 

 
 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
แขนงวิชา การวดัและประเมินผลการศึกษา 
วชิาเอก การประเมินผลการศึกษา 
 
 
 

งานช้ินที่  2 
โครงการประเมิน 

ชุดวชิา  24728  การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ 
ภาคการศึกษาท่ี  ……  ปีการศึกษา  ……………………… 

 
 
 
ช่ือโครงการประเมิน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือนกัศึกษา 
รหสัประจ าตวั 


