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ค ำน ำ 

 
  เนื่องด้วยมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชมุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษำได้มีส่วนร่วมในกระบวนกำร
ศึกษำเล่ำเรียนครบวงจรตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่ำงเรียน และหลังจำกเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยจัดระบบกำรประเมิน
ครบส่วนทั้งกำรประเมินก่อนเรียน ระหว่ำงเรียน และประเมินผลสุดท้ำย 
  กำรประเมินกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของกำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสุดท้ำย จึงให้ผู้เรียนหรือ
นักศึกษำท ำกิจกรรมภำคปฏิบัติตำมที่ก ำหนดให้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนและนักศึกษำมีควำมสำมำรถดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหำสำระของเอกสำรกำรสอนทั้งชุดวิชำหรือกลุ่มเนื้อหำกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
2. ประยุกต์ควำมรู้จำกเอกสำรกำรสอนเพ่ือจัดท ำโครงกำรพัฒนำงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่

นักศึกษำท ำ 
3. พัฒนำระบบ โครงกำร ชิ้นงำน ฯลฯ ตำมกระบวนกำรหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วย

หนึ่งของเอกสำรกำรสอน 
4. คิด วิเครำะห์ น ำเสนอข้อมูลและควำมคิดในเชิงสร้ำงสรรค์ 

  นอกจำกนี้กำรท ำกิจกรรมประจ ำชุดวิชำยังท ำให้นักศึกษำได้ศึกษำเอกสำรกำรสอนตั้งแต่ต้นภำค
กำรศึกษำ และจำกกำรวิจัยพบว่ำนักศึกษำที่ท ำกิจกรรมจะมีโอกำสสอบผ่ำนในปลำยภำคมำกกว่ำนักศึกษำที่ไม่ท ำ
กิจกรรม 
  คณะกรรมกำรบริหำรชุดวิชำกำรวิเครำะห์โครงกำรและแผนงำน ขอให้นักศึกษำทุกท่ำนประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรศึกษำชุดวิชำนี้ และสำมำรถน ำควำมรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวิตและกำรท ำงำนสืบไป 
 
                  คณะกรรมกำรบริหำร 
               ชุดวิชำกำรวิเครำะห์โครงกำรและแผนงำน 
           มีนำคม  2564 
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กำรประเมินผลปลำยภำคของชุดวิชำนี้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
 ส่วนที่ 1  จำกคะแนนสอบปลำยภำค      80  คะแนน 
 ส่วนที่ 2  จำกคะแนนกิจกรรมที่ก ำหนดให้ท ำ  20  คะแนน 
 กำรท ำกิ จ กรรม ในส่ วน ที่  2 ข้ ำงต้ น  มห ำวิท ยำลั ย ไม่ บั งคั บ ให้ นั กศึ กษ ำทุ กคน ต้ อ งท ำ   
หำกนักศึกษำท่ำนใดไม่ประสงค์จะท ำกิจกรรม มหำวิทยำลัยจะประเมินผลกำรสอบของชุดวิชำในภำคกำรศึกษำนี้
จำกคะแนนสอบปลำยภำคในส่วนที่ 1 เพียงอย่ำงเดียว 100 คะแนน ทั้งสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษำที่มิได้ส่ง
กิจกรรมในกำรสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนนกิจกรรมในกำรสอบซ่อมไม่ได้  
 เกณฑ์กำรให้คะแนนกิจกรรมจะพิจำรณำจำกกำรตอบที่ตรงประเด็นค ำถำม กำรครอบคลุม 
ประเด็นหลักท่ีถำม ควำมถูกต้องของค ำตอบ ควำมชัดเจนของกำรน ำเสนอ ควำมละเอียดประณีตของชิ้นงำน 
 อนึ่ ง หำกนักศึกษำได้รับคะแนนประเมินกิจกรรมต่ ำกว่ำ 12 คะแนน (คือต่ ำกว่ำร้อยละ 60          
ของคะแนนกิจกรรมที่ก ำหนดให้ท ำ) แล้ว เพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษำ มหำวิทยำลัยจะประเมินผลสอบจำกคะแนน
สอบปลำยภำคเพียงอย่ำงเดียวทั้ง 100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การประเมินผล 
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  ให้นักศึกษำด ำเนินกำรดังนี้ 

1. กรอกข้อมูลและระบำยรหัสประจ ำตัวนักศึกษำ รหัสชุดวิชำ รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วยดินสอ
2B ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน 

2. ให้นักศึกษำส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและส ำเนำกิจกรรมที่ท ำเสร็จ
แล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐำน 

3. กำรส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำภำยในวันที่  30  ตุลาคม  2564 
4. ให้จัดท ำหน้ำปกรำยงำนให้มีข้อควำมตำมตัวอย่ำงที่แนบมำ 
5. ส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนน ด้วยตนเอง ณ ส ำนักบริกำร

กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช หรือส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยจ่ำหน้ำซองดังนี้ 
 
    
 
 
 
 

  
 
 

    ในกรณีที่ส่งทำงไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วกำรส่งไว้เป็นหลักฐำนด้วย  
  6. นักศึกษำสำมำรถตรวจสอบว่ำส ำนักบริกำรกำรศึกษำได้รับกิจกรรมที่นักศึกษำส่งไปแล้วหรือยัง 
โดยโทรศัพท์สอบถำมหมำยเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อส ำนักบริกำรกำรศึกษำ หมำยเลข 0-2504-7621  
หรือโทรศัพท์ติดต่อศูนย์สำรสนเทศ หมำยเลข 0-2504-7788  และ โทรสำร0-2503-3547     
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th 
 
 

2. การส่งกิจกรรมประจ าชดุวชิา 

 
 
 

ศูนย์บริกำรกำรสอนทำงไปรษณีย์ 
ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 

มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช 
ต ำบลบำงพูด อ ำเภอปำกเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 
 

(รำยงำนนักศึกษำชุดวชิำ 61401 กำรวิเครำะห์โครงกำรและแผนงำน สำขำวิชำเศรษฐศำสตร)์ 
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ให้นักศึกษำตอบค ำถำมต่อไปนี้ให้ครบถ้วนและตรงประเด็นค ำถำม โดยอำจสืบค้นข้อมูลจำกเว็บไซต์จำก
สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ เพ่ิมเติม กิจกรรมมีทั้งหมด 5 ข้อ โดยมีคะแนนข้อละ 4 คะแนน รวมเป็นคะแนนของกิจกรรมทั้งหมด 
20 คะแนน (ให้นักศึกษำเขียนด้วยลำยมือตนเองเป็นลำยมือที่อ่ำนง่ำยทุกข้อ) 

 

1. ตอบค ำถำมดังต่อไปนี้  
   1.1 ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรวิเครำะห์โครงกำรและแผนงำน 
   1.2 ประเภทและรูปแบบของกำรวิเครำะห์โครงกำร 
   1.3 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรวิเครำะห์โครงกำรทำงด้ำนกำรเงินและทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ 
   1.4 ควำมหมำยและข้ันตอนของวงจรโครงกำร 

 
2. อธิบำยควำมหมำย และควำมส ำคัญของประเด็นดังต่อไป โดยสังเขป 
   2.1 ควำมล้มเหลวของตลำด 
   2.2 สินค้ำสำธำรณะ 
   2.3 ผลกระทบภำยนอก 
   2.4 ส่วนเกินผู้บริโภค 
 
3. เกษตรกรจังหวัดจันทบุรีรำยหนึ่งมีพ้ืนที่เพำะปลูกเพียง 20 ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่ำวเหมำะกับกำรปลูกเงำะ สละ และ
มังคุด จำกกำรวิเครำะห์ตัวบ่งชี้ทำงกำรเงิน โดยใช้อัตรำส่วนลด 10% สรุปได้ดังนี้ 
     โครงการปลูกพืช NPV (บาท)         B/C            IRR 
           เงำะ        20,000              1.1  8%   
           สละ           32,000              1.8  14%   
           มังคุด           14,000              0.8  10%  
นักศึกษำจะวิเครำะห์และเสนอกำรให้เกษตรกรรำยนี้เลือกปลูกพืชเพียง 1 ชนิด โดยอธิบำยเหตุผลประกอบว่ำเหตุใด
ถึงเลือกโครงกำรปลูกพืชดังกล่ำว และเหตุใดจึงไม่เลือกโครงกำรปลูกพืชอ่ืน 
 
4. อธิบำยแนวคิดเก่ียวกับควำมเสี่ยง และควำมไม่แน่นอนในประเด็นดังต่อไปนี้ 
   4.1 เหตุใดจึงท ำกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอนของโครงกำร  
   4.2 ควำมเสี่ยงกับควำมไม่แน่นอนมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร 
   4.3 เทคนิคในกำรวิเครำะห์โครงกำรภำยใต้ควำมไม่แน่นอนมีเทคนิคใดบ้ำง ให้นักศึกษำอธิบำยแต่ละเทคนิคมำ
โดยสังเขปว่ำมีหลักกำรอย่ำงไร 

3. เน้ือหากิจกรรม   
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5. ตอบค ำถำมดังต่อไปนี้ โดยพอสังเขป 
   5.1 เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงเทคนิค CPM และ PERT 
   5.2 ข้อจ ำกัดของเทคนิค CPM และ PERT 
   5.3 อธิบำยวิธีกำรประเมินของเทคนิคกำรประเมินผลโครงกำรในแต่ประเภทดังนี้ 
        5.3.1 ซิปโมเดล มีวิธีกำรประเมินด้ำนใดบ้ำง โดยอธิบำยแต่ละด้ำนมำโดยสังเขป 
        5.3.2 บำลำนซ์ สกอร์กำร์ดใช้ตัววัดผลกำรปฏิบัติงำนในมุมมองทั้งหมดกี่ด้ำน อะไรบ้ำง อธิบำยมำโดยสังเขป 
        5.3.3 อธิบำยเทคนิคเดลฟำยมำโดยสังเขป  
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      ปกรำยงำน 
 
 

 
              กิจกรรมประจ าชุดวิชา 61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน 
 

  ภำคต้น  ปีกำรศึกษำ 2564 

 
 

   ชื่อนักศึกษำ……………………………………………………………….. 
 
  รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ   
 
  ที่อยู ่………………………………………………………….………….. 
           …………………………………………………………… ……………. 
  โทรศัพท์  (ถ้ำมี) …………………………………………………………. 
  E-mail  (ถ้ำม)ี   …………………………………………………………. 
 
  ข้ำพเจ้ำขอยอมรับกำรตดัสินผลคะแนนภำคปฏบิัติจำกผู้ประเมินเป็นทีสุ่ด 
 
      ลงชื่อ ………………………………………. 
      (………………………………………………) 
 
 
 
 
 

 



 
แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชา 61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน 

 
ค าชี้แจง 

1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเอกสำรกำรสอนชุดวิชำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัย  

สุโขทัยธรรมำธิรำช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงเอกสำรกำรสอนชุดวิชำและกิจกรรมกำรเรียน  

กำรสอน ค ำตอบของท่ำนจะเก็บไว้เป็นควำมลับและน ำมำสรุปในภำพรวมจึงขอให้ท่ำนตอบให้ครบทุกข้อ 

2. โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในชอ่งว่ำงที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือควำมคิดเห็นของท่ำนเก่ียวกับชุดวิชำที่ศึกษำ และเติม

ข้อควำมในช่องว่ำงที่เว้นไว ้

3. แบบประเมนิแบ่งเปน็ 2 ตอน 

ตอนที่ 1 ควำมคิดเห็นเก่ียวกับเอกสำรกำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
ตอนที่ 2 ควำมเข้ำใจในเนื้อหำวชิำ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ในภำคกำรศึกษำนี้ ท่ำนลงทะเบียนชุดวิชำนี้ 

 เป็นคร้ังแรก  ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมคร้ังนี้ รวมทั้งสิ้น ......... ครั้ง 
 
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1. เอกสำรกำรสอนมีเนื้อหำสำระชัดเจน อ่ำนเข้ำใจง่ำย      
2. กิจกรรมท้ำยเร่ืองกระตุ้นกำรคิดวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำ      
3. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลังเรียนช่วยให้เข้ำใจเนื้อหำ      
4. วิธีศึกษำของชุดวิชำช่วยให้เข้ำใจเนื้อหำวิชำที่ศึกษำ      
5. กำรจัดล ำดับเนื้อหำวชิำเอ้ือต่อกำรเรียนรู้      
6. ได้ท ำแบบประเมนิผลตนเองและกิจกรรมท้ำยเรื่องก่อนดูเฉลยและแนวตอบ        
7. ได้รับควำมรู้เพิ่มขึ้นจำกกำรศึกษำชุดวชิำนี้      
8. สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ได้      
9. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชุดวิชำกับผู้อื่น      
10. ได้ใช้เทคโนโลยีในกำรศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติม      
11. สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอนทันสมัย สอดคล้องกับเร่ืองที่เรียน      
12. ควำมพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชำนี้โดยภำพรวม      
13. ควำมพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมประจ ำชุดวิชำ (คะแนนเก็บ 20%)  
     โดยภำพรวม 
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ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาของเอกสารการสอน 
 

 
เนื้อหาหน่วยการสอน 

ระดับความเข้าใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
หน่วยท่ี 1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรวำงแผน      
หน่วยท่ี 2 หลักเศรษฐศำสตร์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์โครงกำรและแผนงำน      
หน่วยท่ี 3 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรวเิครำะห์โครงกำรและแผนงำน      
หน่วยท่ี 4 กำรวิเครำะห์โครงกำรภำยใต้ควำมเสีย่งและควำมไม่แน่นอน      
หน่วยท่ี 5 กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงกำร      
หน่วยท่ี 6 กำรวิเครำะห์โครกำรภำคเอกชน      
หน่วยท่ี 7 กำรวิเครำะห์โครงกำรภำครัฐ      
หน่วยท่ี 8 เทคนิคกำรบริหำรโครงกำร      
หน่วยท่ี 9 กำรวิเครำะห์โครงกำรรฐัวิสำหกิจ      
หน่วยท่ี 10 กำรวิเครำะหโ์ครงกำรทำงด้ำนเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม      
หน่วยท่ี 11 กำรวิเครำะหโ์ครงกำรท้องถิ่น      
หน่วยท่ี 12 กำรวิเครำะหโ์ครงกำรทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม      
หน่วยท่ี 13 กำรวิเครำะหโ์ครงกำรด้ำนสังคม      
หน่วยท่ี 14 กำรวิเครำะห์งบประมำณภำครัฐ      
หน่วยท่ี 15 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร      

 
จุดเด่นของการเรียนการสอนชุดวิชานี้  .............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
 
จุดที่ควรพัฒนา   ....................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน 
 
 

ขอควำมร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจ ำชุดวชิำ          


