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การประเมินโครงการ
รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ.
ขอบข่ ายการบรรยาย
1. ความรู้ พืน้ ฐานเกีย่ วกับการประเมินแผนงานและโครงการ
2. รู ปแบบ/แบบจาลองการประเมินและกรณีตัวอย่ างงานประเมิน
3. การออกแบบการประเมิน
4. การสร้ างเครื่ องมือและเก็บรวบรวมข้ อมูลในงานประเมิน
5. เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูลในงานประเมิน
6. เทคนิคการเขียนรายงานและนาเสนอผลการประเมิน
7. ฝึ กปฏิบัติการวางแผนการประเมินโครงการ
1. ความรู้ พืน้ ฐานการประเมินโครงการ
2. ตัวอย่างงานประเมิน
1. การประเมินโครงการฝึ กอบรม …
2. การประเมินโครงการพัฒนาและส่ งเสริมผู้มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (พสวท.) 3 ระยะ ( 2527 - 2533, 2534 - 2539 และ2540 - 2544 )
3. การติดตามและประเมินผลผู้ผ่านการอบรมหลักสู ตรการอนุรักษ์ พลังงานในอาคาร/
โรงงาน
4. การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ อย่ างครบถ้ วนและต่ อเนื่อง
5. การประเมินโครงการธนาคารขยะ
6. การประเมินโครงการส่ งเสริมสุ ขภาพนักเรียนโรงเรียนสามศรวิทยาลัย
7. การประเมินโครงการประชุมทางวิชาการเปิ ดขอบฟ้ าคุณธรรมจริยธรรม (2551)
8. การประเมินแผนการเรียนรู้ สู่ สุขภาวะของ สสส. (2551)
9. ประเมินโครงการรณรงค์ ให้ กทม.เป็ นมหานครแห่ งการอ่าน (2556-2557)
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3. กระบวนการบริหารงาน/โครงการ
- การวางแผน(Planning)
- นาไปปฏิบัติ(Implementation)
- กากับ ติดตามและประเมิน (Monitoring &Evaluation)
4. ประเภทของการประเมิน
+ ประเมินก่อน
. ความจาเป็ น
. ความเป็ นไปได้
. ตัวโครงการ
+ ประเมินขณะดำเนินงำน
. ขั้นตอน/แผนการดาเนินงาน
. ความก้าวหน้ า : สภาพทัว่ ไป
. ปัญหา-อุปสรรค
+ ประเมินหลัง
. บรรลุตามวัตถุประสงค์
. ผลกระทบ
5. เป้าหรื อสิ่ งทีม่ ่ งุ ประเมิน
1. ประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ
2. ประเมินหลักสู ตรและการสอน
3. ประเมินสื่ อ/อุปกรณ์ /ชิ้นงาน/สิ่งประดิษฐ์
4. ประเมินองค์ กร/หน่ วยงาน
5. ประเมินบุคลากร
6. ประเมินชุมชน สั งคม ฯลฯ
6. การประเมินในกระบวนการบริหารงานเชิงระบบ ประกอบด้ วย
- ประเมินสภาพปัจจุบัน / ปัญหา /ความต้ องการจาเป็ น
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- ค้ นหา หรื อ พัฒนาทางเลือกใหม่ ๆ
- วางแผน / โครงการประเมินความเป็ นไปได้
- ดาเนินการตามแผน/ประเมินความก้าวหน้ า
- ประเมินผลการดาเนินงานประเมินสรุปผล
7. ขั้นตอนการประเมิน
1. ประเมินอะไร : วิเคราะห์ สิ่งทีม่ ่ งุ ประเมิน
2. ทาไมจึงต้ องประเมิน
3. ประเมินอะไร : วัตถุประสงค์ ของการประเมิน
4. กาหนดขอบเขตของการประเมิน
5. ศึกษาแนวคิด / ตัวอย่ างงานประเมิน/รู ปแบบการประเมิน
6. ประเมินอย่ างไร : ออกแบบการประเมิน
+ แหล่งข้ อมูล / ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
+ ตัวชี้วดั / ประเด็นทีศ่ ึกษา
+ เครื่ องมือ
+ การวิเคราะห์ ข้อมูล
+ เกณฑ์ ในการประเมิน
7. พัฒนา / เครื่ องมือ
8. เก็บรวบรวมข้ อมูล
9. วิเคราะห์ ข้อมูล
10. สรุปผล& เขียนรายงานประเมิน
8. ทาไมจึงต้ องประเมิน
- ความเป็ นมาของโครงการ
- สภาพปัญหาของโครงการ
- สาเหตุของการประเมินโครงการ
- ประเมินแล้วได้ ประโยชน์ อะไรบ้ า
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9. การวิเคราะห์ โครงการทีม่ ่ งุ ประเมิน
1. ความเป็ นมาของโครงการ
2. ลักษณะโครงการ(ประจา/พิเศษ)
3. วัตถุประสงค์ ของโครงการ (ชัดเจน)
4. การบริหารโครงการ
5. ทรัพยากรของโครงการ
6. ขั้นตอนในการดาเนินงาน
7. เริ่มต้ นและสิ้นสุ ดเมื่อใด
8. เกณฑ์ ในการตัดสิ นความสาเร็จของโครงการ
9. ความเหมาะสม - ความเป็ นไปได้ ของโครงการ
10. ส่ วนประกอบของโครงการ
1. ชื่ อโครงการ
2. หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์
4. เป้าหมาย
5. วิธีดาเนินการ
+ ขั้นเตรียมการ
+ ขั้นดาเนินการ
+ ขั้นสรุป ติดตามและประเมิน
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
7. งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
9. ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
10. การติดตามและประเมิน
11. ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
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+ ผลทางตรง
+ ผลทางอ้อม ผลกระทบ
11. วัตถุประสงค์ ของการประเมิน
การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
1. เพื่อประเมินความพร้ อมด้ านปัจจัยพืน้ ฐานในการดาเนินงาน
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมด้ านกระบวนการดาเนินงานโครงการ
3. เพื่อประเมินผลการดาเนินงานของโครงการ
- ความพึงพอใจ
- ความรู้ ความเข้ าใจ
การประเมินโครงการพัฒนาและส่ งเสริมผู้มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ &
เทคโนโลยี (พสวท.) วัตถุประสงค์ ของการประเมิน
1. เพื่อประเมินประสิ ทธิผลของโครงการ พสวท.
2. เพื่อประเมินการดาเนินงานโครงการ พสวท.
- การบริหารโครงการ
- กระบวนการเรียนการสอน
- การจัดโปรแกรมเสริม / กิจกรรมพิเศษ
3. เพื่อศึกษารู ปแบบการดาเนินงานโครงการ พสวท. ระยะที่ 2
12. ประเมินอย่ างไร: รู ปแบบการประเมิน
รู ปแบบการประเมิน คือ... กรอบความคิดในการประเมินโดยทัว่ ไป MODELS จะบอกสำระ
ทีส่ ำคัญ 2 ประกำรคือ 1) ควรประเมินอะไรบ้ าง (WHAT) และ2) ควรประเมินอย่ างไร (HOW)
13. รู ปแบบการประเมิน
1. Tyler Model
2. CIPP Model - CIPIEST
3. รูปแบบประเมินของKIRK PATTRICK
4. การประเมินแบบสมดุล (BSC)

6

5. รู ปแบบการประเมินของโพรวัส
6. การประเมินเชิงระบบ
14. Tyler Model ปี 1943
ประเมินผลสั มฤทธิ์ของโครงการโดยยึดวัตถุประสงค์ ของโครงการเป็ นหลัก
1. กาหนดวัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม
2. PRETEST V.S. POSTEST
O1 ปฏิบัติการโครงการ O2
15. ไทเลอร์ ใหม่ ปี 1986
1. การประเมินวัตถุประสงค์
2. การประเมินแผนการเรียนรู้
3. การประเมินเพื่อชี้แนะแนวทางในการพัฒนาโปรแกรม
4. การประเมินการนาโปรแกรมไปปฏิบัติ
5. การประเมินผลลัพธ์ ของโปรแกรม
6. การติดตามและการประเมินผลกระทบ
16. CIPP Model
1. เป็ น DYNAMIC MODEL
2. ใช้ ควบคู่ไปกับกระบวนการบริหารเชิงระบบ
3. “ประเมินเพื่อช่ วยในการตัดสิ นใจแต่ ละขั้นตอนของการทางานอย่ างต่ อเนื่องเป็ นระยะๆ”
“กำรประเมินคือ กำรรวบรวมข้ อมูล และใช้ ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ ”
รู ปแบบการประเมิน CIPP ปี 1986 ประกอบด้ วย
1. ประเมินสภาวะแวดล้อมหรื อบริบท (Context Evaluation)
2. ประเมินปัจจัยเบื้องต้ น (Input Evaluation)
3. ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
4.ประเมินผลผลิต (Product Evaluation)
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รู ปแบบการประเมิน CIPP - CIPIEST ใหม่ ปี 2007
1. Context (บริบท)
2. Input (ปัจจัยเบื้องต้ น)
3. Process (กระบวนการ)
4. Impact (ผลกระทบ)
5. Effectiveness (ประสิ ทธิผล)
6. Sustainability (ความยัง่ ยืน)
7. Transportability (การถ่ ายทอด/การเผยแพร่ )
17. รู ปแบบการประเมินของโพรวัส 1972
“ ในการประเมินงาน/โครงการใด ๆ ให้ เปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติกบั มาตรฐานทีค่ วรจะเป็ น ”
ปัจจัยเบื้องต้ น (Input)
กระบวนกำร (Process)
ผลผลิต (Product)
ผลลัพธ์ /ผลกระทบ
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PROVUS,1972

(Input)
(Process)
(Product)
S - STANDARD
P - PERFORMANCE
18. รู ปแบบประเมินของKIRK PATTRICK: ประเมินการฝึ กอบรม 4 ด้ าน คือ
1. ประเมินปฏิกริ ิยา (REACTION)
2. ประเมินผลการเรียนรู้ (LEARNING)
3. ประเมินพฤติกรรม (BEHAVIOR)
4. ประเมินผลต่ อหน่ วยงาน (RESULTS)
19. รู ปแบบการประเมินเชิงระบบ
- ประเมินปัจจัยเบื้องต้ น (Input)
- ประเมินกระบวนการ (Process)
- ประเมินผลผลิต (Output)
- ประเมินผลกระทบ (Impact)
20. ประเด็นทีค่ วรประเมินโครงกำรฝึ กอบรม
1. สิ่ งอานวยความสะดวก 2. วิทยากร 4. หลักสู ตร
3. ผู้เข้ ารับการอบรม
4. หลักสู ตร 5. ความรู้ และทักษะ
6. บรรลุวตั ถุประสงค์ ของโครงการ 7. การนาความรู้ ไปใช้
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21. เครื่ องมือในการประเมิน/วิจัย
แบบสอบถาม
แบบทดสอบ
แบบสั มภาษณ์
แบบสั งเกต
แบบบันทึกรายการ แบบสารวจ
22. ตัวอย่ างแบบสอบถาม แบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ตี ่ อการอบรม
ข้ อความ
1. บรรยากาศของการอบรม
2. ความรู้ ของวิทยากร
3. เปิ ดโอกาสให้ แสดงความคิดเห็น
4. การนาเสนอเนื้อหาของวิทยากร
5. การมีส่วนร่ วมของผู้เข้ าอบรม
6. เอกสารประกอบการอบรม
7. ระยะเวลาการอบรมเหมาะสม
8. ท่ านได้ รับความรู้ ตามทีค่ าดหวัง
9. นาความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ ได้
10. สิ่ งอานวยความสะดวกต่ าง ๆ

23. ขั้นตอนการสร้ างเครื่ องมือประเมิน
1. กาหนดวัตถุประสงค์ ของการสร้ างเครื่ องมือ
2. กาหนดสิ่ งทีต่ ้ องการวัด
3. นิยามสิ่ งทีต่ ้ องการวัด
4. สร้ างข้ อคาถาม (ร่ างแบบทดสอบ/แบบสอบถาม/ฯลฯ)
5. กาหนดเกณฑ์ การให้ คะแนนทีช่ ัดเจน
6. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
7. จัดทาเครื่ องมือวิจัยฉบับสมบูรณ์
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24. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
- การเก็บรวบรวมจากเอกสาร
- การสอบถาม
- การสั มภาษณ์
- การทดสอบ
- การสารวจ
- การสั งเกตแบบมีส่วนร่ วม
- การนับ/วัด
25. การวิเคราะห์ ข้อมูล
- ข้ อมูลเชิงปริมาณ ใช้ แจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลีย่ S.D. และการทดสอบค่ าที (t-test)
- ข้ อมูลเชิงคุณภาพ ใช้ การวิเคราะห์ เนื้อหา
เปรียบเทียบข้ อมูลจริงกับเกณฑ์ ประเมิน
26. เกณฑ์ การประเมิน
- ใครเป็ นผู้กาหนดเกณฑ์
- เกณฑ์ เป็ นอย่ างไร
+ ชัดเจน/วัดได้
+ ยอมรับ
+ ครอบคลุม
. มีเกณฑ์ อะไรบ้ าง ?
- ควำมงอกงำม
- ควำมสมบูรณ์
- ควำมสัมพันธ์

