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ผูสอน รศ.ดร.ภาวิณี  ศรีสุขวัฒนานันท  
วัตถุประสงค 
 วิชานี้มุงหวังใหนิสิตระดับบณัฑิตศึกษาสาขาวิจัยและประเมินผลทางการศึกษาและสาขาที่เกีย่วของ   
มีความรูความเขาใจลักษณะของโครงการตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในระบบการศึกษา  ทั้งที่เกี่ยวของกับการบริหาร
บุคลากร หลักสูตร  การเรียนการสอน และมีความเขาใจในหลักการ  วัตถุประสงค และกระบวนการประเมิน
โครงการ  จนสามารถนําความรูไปปฏิบตัไิด  โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะดังน้ี 
 1.  วิเคราะหองคประกอบของโครงการทางการศึกษาแบบตาง ๆ ได  และสามารถปรับปรุงโครงการ 

     ใหมีความชัดเจนมากขึ้น 
 2.  จําแนกประเภทบคุคลทีเ่กี่ยวของกับโครงการ  และระบุความตองการและความคาดหวังของ 

     บุคคลตอผลของโครงการ 
 3.  วิเคราะหสารสนเทศการประเมินเพื่อการตัดสินใจในลักษณะตาง ๆ ได 
 4.  สามารถอธิบายสาระของรูปแบบการประเมินโครงการตัวอยางทีไ่ดมีผูรูพัฒนาขึ้น 
                   และระบเุง่ือนไขของการนาํไปใชเพ่ือใหเกิดสารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูตัดสินใจ 
 5.  สามารถออกแบบการประเมินโครงการไดสอดคลองกับเปาหมายของการตัดสนิใจ 

     อยางมีคุณคา 
 6.  เลือกใชเทคนิคการรวบรวมขอมูล  ขาวสาร เพ่ือประเมินโครงการไดอยางเหมาะสม 
 7.  เลือกและใชเกณฑเพ่ืออธิบายผลของโครงการอยางเหมาะสม 
 8.  อธิบายคณุลักษณะของการประเมินโครงการที่มีคณุภาพ 
 9.  สามารถปฏิบัติการประเมนิโครงการที่เกี่ยวกบัการศกึษา 
สังเขปวิชาการ 
 1.  มโนทัศนของการประเมินโครงการ : อดีตและปจจุบัน  เนนยุคการปฏิรูปการศึกษา 
 2.  วตัถุประสงคทางการศึกษากับการประเมินโครงการ 
 3.  ลักษณะและองคประกอบของโครงการ 
 4.  แบบจําลองของการประเมินแบบตาง ๆ  
 5.  ทางเลือกของวิธีการประเมินโครงการทางการศึกษาและการออกแบบการประเมิน 
 6.  เทคนคิการรวบรวม ขอมูล ขาวสาร ตามเกณฑการประเมินโครงการในแง 

     ความตรงภายใน 
 7.  เกณฑและมาตรฐาน 
 8.  การเขียนรายงานการประเมิน 
 9.  มาตรฐานของการประเมินโครงการ 
 10. การประเมินกบัจรรยาบรรณ 



 2

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

♥ บรรยาย  อภิปราย ♥ ศึกษาคนควารายบุคคล นําเสนอชั้น 
♥ ตํารา วารสารและเอกสารสิ่งพิมพ  
WWW ใน internet อ่ืน ๆ 

♥ พัฒนา Portfolio ในการเรียนรูตามวัตถุประสงค
ของวิชานี ้

♥ ปฏิบตัิการประเมินโครงการ  
 
การประเมินผลการเรียน  วิชา การประเมินโครงการ 
 

A. Individual  study (งานเดี่ยว)  
        รายงานแสดงบน Web  board 
           ♥ เรียนรูการประเมินจากผลงานประเมินของผูอ่ืน  
           ♥ แกะรอยความคิดของผูรูในศาสตรการประเมิน 
           ♥ คนควาประเด็นความรูเกี่ยวกบัการประเมินในยุคปฏิรปูการศึกษา 

 
 
10 
5 
5 

รวม 
 
20 
 
 

B.  Evaluation Project (งานกลุม) 
           ♥ เขียนโครงการประเมิน 1 โครงการ 

♥ปฏิบตัิการประเมินโครงการ (งานกลุม) 
♥เขียนรายงานผลการประเมิน และนําเสนอ 

 
10 
20 
10 

40 

C. การสอบ (กลางภาคและปลายภาค) (10,20) 30 30 
D. ประเมินตนเอง 
        ♥ แฟมพัฒนาการเรียนรู 

 
10 

 
10 

 
การตัดสินผลและการใหระดับคะแนน 
 กําหนดใหระดับคะแนนจากการประเมินแฟมงาน รวมคะแนนทุกสวน 
 ตั้งแต 85 คะแนนขึ้นไป  ดีเยี่ยม   ไดระดับคะแนน A หรือ 4.0 
 80-84 คะแนน   ดีมาก   ไดระดับคะแนน B+ หรือ 3.5 
 75-79 คะแนน   คอนขางดี  ไดระดับคะแนน B  หรือ 3.0 
 70-74 คะแนน   พอใช   ไดระดับคะแนน C+ หรือ 2.5 
 65 – 69 คะแนน   ตองปรับปรุง     ไดระดับคะแนน C หรือ 2.0 
 ต่ํากวา 65 คะแนน  ตองปรับปรุงอีกมาก ไดระดับคะแนน F หรือ 0 
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คําแนะนําการแสดงหลักฐานการประเมิน 
ใบงาน A. Individual  study (งานเดี่ยว)  

 
 รายงานแสดงบน Web  board  
           ♥ เรียนรูการประเมินจากผลงานประเมินของผูอ่ืน  4 เรื่อง 
 อานรายงานการประเมิน  อานอยางวิเคราะห  แลวเขียนสรุป ไมเกินเรื่องละ 2 หนา แลวเลือก
นําเสนอหนาชั้น 1 เร่ือง 
           ♥ แกะรอยความคิดของผูรูในศาสตรการประเมิน 
 คนควาเรื่องที่เกี่ยวกบัแนวความคิดทางการประเมินของผูรูจาก internet เขียนสรุปไมเกิน 1 หนา 
แลวนําเสนอ บนกระดานขาวรายวิชา อยางนอย 2 หัวขอ เปนเรื่องสากล(ภาษาอังกฤษ) อยางนอย 1 หัวขอ 
           ♥ คนควาประเด็นความรูเกี่ยวกบัการประเมินในยุคปฏิรปูการศึกษา 

 ติดตามขาวสารการประเมนิจากหนังสือพิมพ หรือ สื่อสารอื่น ตัดชิ้นขาวแลววิจารณ 
นําเสนอบทวจิารณบนกระดานขาว  อยางนอย 2 ขาว 
 เขียนบนัทึกสะทอนการเรียนรูการประเมนิจากงานของ สมศ. ที่เมืองทองธานี วันที ่3-4 
พฤศจิกายน 2549  1 ประเด็น ไมเกิน 1 หนา 
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ใบงาน B 
งานปฏิบัติการประเมินโครงการ  (Evaluation Project)  

 
วัตถุประสงคของงานปฏิบตัิการประเมินโครงการ 
 เพ่ือใหผูเรียนมีประสบการณตรงในการประเมินโครงการ  ทั้งน้ีใหพัฒนาความสามารถตาม
วัตถุประสงคของรายวิชา ขอ 10 สามารถออกแบบการประเมินโครงการไดสอดคลองกับเปาหมายของการ
ตัดสินใจอยางมีคุณคา ขอ 11 เลือกใชเทคนิคการรวบรวมขอมูล  ขาวสาร เพ่ือประเมินโครงการไดอยาง
เหมาะสม  ขอ 12 เลือกและใชเกณฑเพ่ืออธิบายผลของโครงการอยางเหมาะสม ขอ 13 อธิบายคุณลักษณะ
ของการประเมินโครงการที่มีคุณภาพ และ ขอ 14 สามารถปฏิบตัิการประเมินโครงการที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา 
วิธีการ นิสิตปฏิบัติงานเปนกลุม 3-4 คน โดยมีแนวทางดังน้ี 
 ข้ันตอนการปฏิบัต ิ หลักฐานเพือ่การประเมนิ 
1. เลือกโครงการเปาหมายที่จะประเมิน 

         โครงการที่เลือกควรเปนโครงการที่กลุมรูจักอยางดี
สมาชิกกลุมจะหารือ จนไดโครงการเปาหมายที่ทุกคนมีความ
ม่ันใจวาจะสามารถเขาถึงโครงการนั้นได  แลวจัดทําหัวขอ
เกี่ยวกบัโครงการนั้น  แบงงาน(หัวขอ) ไปคนควาและเขียน
รายงานมาเสนอกลุม  กลุมศึกษาโครงการนั้นอยางจริงจัง 
ซักถามและตรวจสอบความเขาใจซึ่งกันและกัน 

♥  รายงานการศึกษาโครงการ
เปาหมายอยางละเอียด พรอม
เอกสารอางอิง  
คะแนนประเมิน 10  คะแนน 

2. การออกแบบการประเมนิโครงการ 
        วิเคราะหความตองการผลการประเมินของผูเกี่ยวของ
และกําหนดคาํถามประเมิน 
กําหนดเกณฑบงชี ้ และมาตรฐานเพือ่การสรุป 

3. สรางเครื่องมือเก็บขอมูล 
       เพ่ือตอบคําถามประเมินตามการออกแบบ (ตรง 
ครอบคลุม เพียงพอ และนาเชื่อถือ) 

4. ปฏิบัติการประเมิน 
        เปนงานภาคสนาม วิเคราะห และสังเคราะหสารสนเทศ
พรอมเสนอทางเลือกเพ่ือพัฒนา 

♥ เขียนโครงการประเมิน 
(Project evaluation proposal) 
คะแนนประเมิน 20  คะแนน 
คะแนนจากการออกแบบการ
ประเมิน และการพัฒนาเครื่องมือ 
10 คะแนน 
คะแนนจากการปฎิบัติการ
ประเมิน 10 คะแนน 

5. นําเสนอดวยเอกสารและปากเปลา ♥ เขียนรายงานการประเมิน 
คะแนนประเมิน 10 จากคุณภาพ
รายงาน และนําเสนอสด 

การประเมิน 
 ประเมินตามคณุภาพ รวม 40 คะแนน 
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ใบงาน C การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรยีน 
 วัตถุประสงคของการสอบเพื่อใหผูเรียนไดตรวจสอบ ประเมินความกาวหนาในการประเมินผลการ
เรียนรูของตนเอง พรอมทั้งนําเสนอสิ่งที่ไดจากการใฝเรียนรูของตนเอง ซึ่งลักษณะการสอบเปน take home 
exam โดยขอคําถามจะครอบคลุมในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
 การสอบกลางภาคเรียน 

1.  มโนทัศนของการประเมินโครงการ : อดีตและปจจุบัน  เนนยุคการปฏิรูปการศึกษา 
 2.  วตัถุประสงคทางการศึกษากับการประเมินโครงการ 
 3.  ลักษณะและองคประกอบของโครงการ 
 4.  แบบจําลองของการประเมินแบบตาง ๆ  
 การสอบปลายภาคเรียน 
 5. การออกแบบการประเมนิ 
 6.  เทคนคิการรวบรวม ขอมูล ขาวสาร ตามเกณฑการประเมินโครงการในแง 

     ความตรงภายใน 
 7.  เกณฑและมาตรฐาน 
 8.  การเขียนรายงานการประเมิน 
 9.  มาตรฐานของการประเมินโครงการ 
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ใบงาน D.แฟมพัฒนาการเรียนรู 
   
 นิสิตจัดทําแฟมพัฒนาการเรียนรู (student portfolio) โดยเขียนอนุทนิแสดงถึงความสนใจ การ
คนควา  ฝกฝนทักษะ  มีผลงานตามที่มอบหมาย  และผลการสอบ  เอกสารทุกชิ้นทยอยสงตามเวลา และ
สรุปสงเปน e- portfolio ในวันสุดทายของการเรียน    ดังนี้  
 เอกสารที่แสดงเพื่อประเมิน ควรจัดหมวดหมู และจัดระเบียบเอกสารใหอานงาย  เอกสารจะสะทอน
บุคลิกภาพของผูเสนอ จึงควรนําเสนอสาระดวยความประณีต ออกแบบตามความพอใจ  และประหยัดในการ
ใชวสัดุ 
 ตัวอยางเอกสารนอย ๆ ในเลม เชน 

♥ สารบัญเอกสาร 
♥ ประวตัิผูเรยีน เพ่ือใหผูสอนรูจักหลายดาน   
♥ จดหมายถึงอาจารยเพ่ือบอกความตั้งใจ  และความคาดหวังประโยชนจากการเรียนวิชานี ้
♥ อนุทิน(Journal) เปนการเขยีนอยางอิสระตอเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวของกบัการเรียนวิชานี้  ไมจํากัด

จํานวนครั้งที่เขียน  แตเปนการเขียนที่มีสาระ ขอคดิเห็นสะทอนความรูสึกตอโดยตรงและโดยอ
อม  ระบุแนวทางการใชสิ่งที่เรียนรูไปทําใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม  ควรระบุวันทีทุ่ก
ครั้งเพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวของเหตกุารณในอดีต และพัฒนาแกปญหาของตนเอง 

♥ การศึกษาคนควาตามความสนใจอยางอิสระ  อาจเปนการสรุปความเขาใจหรือสรางระบบการ
ประมวลมโนทัศน  หรืออาจเปนประเด็นความสนใจของสังคมในปจจุบันที่ปรากฏในสื่อตาง ๆ 

♥ การปฏิบตัิการประเมินโครงการและรายงาน 
♥ ผลการสอบ 
♥ รายงานการประเมินตนเองพรอมวิจารณรายชิ้นและโดยสรุปเม่ือสิ้นภาค 
♥ ประเมินการสอนของอาจารย 
♥ จดหมายสงทาย  แสดงความคิดเห็นทีทีตอการทําและใชประโยชนแฟมงาน 
♥ อ่ืน ๆ 

 
การประเมิน 
 ประเมินตามคณุภาพ รวม 10 คะแนน  โดยเพื่อนและอาจารยตามเกณฑ 
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ตารางกิจกรรม  วิชาการประเมินโครงการ 153511 

ภาคปลาย ปการศึกษา 2549 วันจันทร 9.00 – 12.00 น. ศษ3--203 
 

สัปดาหท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรม ผลงาน/การเรียนรู 
1.  30/10/49 ปฐมนิเทศ และวางแผนการเรียนรวมกัน 

บรรยายพัฒนาการศาสตรการประเมิน   (บทที่1) 
แผนกิจกรรมและการ
ประเมินผล 

2.  6/11/49 บรรยายมโนทัศนพ้ืนฐานของการประเมิน(บทที่ 2-3)  
3.  13/11/49 นิสิตรายงานการอานและอภิปรายการอานงานประเมิน นําเสนอรายงานการ A. 
4.  20/11/49. แบบจําลองของการประเมิน ที่ยึดวัตถุประสงค  (บทที่ 5) .นําเสนอรายงานการ A  
5.  27/11/49 แบบจําลองของการประเมินที่ยึดหลักการจัดการ (บทที่ 6) นําเสนอรายงานการ A. 
6.  4/12/49 การออกแบบการประเมินโครงการ (บทที่ 8)  
7.  11/12/49. นิสิตนําเสนอโครงการประเมิน นําเสนอโครงการ B 
8.  18/12/49. การเก็บรวบรวมขอมูล  การตรวจสอบความนาเชื่อถือ นําเสนอเครื่องมือB 
9.  25/12/49 สอบกลางภาค (take home) สอบ D. 
10.  8/1/50 การสังเคราะหผลการวิจัย และการเสนอทางเลือก นําเสนอแผนวิเคราะหและ

สังเคราะห B 
11.  15/1/50 มาตรฐานการประเมินโครงการ   
12 – 
13  

22/1/50 และ  
29/2/50 

ทบทวนแผนปฏิบัติการ  
เก็บขอมูลภาคสนาม 

14 5/2/50 ปฏิบัติการเขียนรายงานประเมิน 

ปฏิบัติการกลุม 
นําเสนอตรวจสอบความ
พรอม 

15 12/2/50 นิสิตนําเสนอรายงานโครงการ  
16 19/2/50 สอบ และประเมินแฟมพัฒนางาน ประเมินผลสัมฤทธิ์การ

เรียนวิชา 153511 
 


