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บทนำ 
 

ความเปนมาและความสำคัญ 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  มีฐานะเทียบเทาสวนงาน

วิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ไดรับการอนุมัติจัดต้ังจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ                

ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2549 เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ.2549 ภายใตช่ือวา วิทยาลัย              

การจัดการเพื่ อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ (Management for Development 

College,Thaksin University) มีช่ือยอวาTSU-MDC เปนสวนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย

ทักษิณ มีฐานะเทียบเทาคณะ อยูภายใตการกำกับของมหาวิทยาลัย โดยเปนหนวยงานหา

รายไดท่ีพึ่งพางบประมาณจากรายไดของตนเองท้ังหมด ในการกอต้ังวิทยาลัยการจัดการเพื่อ

การพัฒนา ระยะแรกไดดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและวิชาการเฉพาะกลุมคนท่ี

ปฏิ บั ติงาน ในองคกรภายใตความรวมมือ อาทิ กรมสง เสริมการปกครองทอง ถ่ิน

กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานตำรวจแหงชาติ, บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน),          

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและกระทรวงกลาโหม และตอมาไดขยาย

การศึกษาในกลุมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนกำลังพลเพื่อพัฒนาประเทศชาติตอไป

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ มุงมั่นท่ีจะผลิตบัณฑิตบนพื้นฐาน

การบูรณาการศาสตรในดานการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุ ติธรรมและ            

ดานการจัดการเพื่อการพัฒนาท่ีมีคุณภาพ มีอัตลักษณท่ีตอบสนองความตองการของสังคม

ดวยกระบวนการเรียนรูท่ีใชชุมชนเปนฐาน และเนื่องจากวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

เปนหนวยงานท่ีพึ่งพาตนเองดานงบประมาณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จึงให

ความสำคัญกับการจัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อแสวงหารายได ในแตละป วิทยาลัยการ
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จัดการเพื่อการพัฒนา จะมีการจัดทำแผนงานบริการวิชาการ เพื่อใหเกิดรายไดจากการจัด

โครงการบริการวิชาการตามแผนงบประมาณรายรบัของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา   

ภารกิจการจัดโครงการฝกอบรมและโครงการบริการทางวิชาการของวิทยาลัยการ

จัดการเพื่อการพัฒนา จึงมีความสำคัญมาก เนื่องจากจะตองดำเนินการใหสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติงาน ตองมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ

ตัวช้ีวัดของโครงการ การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ จะชวยใหการ

บริหารจัดการ ติดตาม ประเมินผลการจัดโครงการบริการทางวิชาการของวิทยาลัยการ

จัดการเพื่อการพัฒนา เปนไปอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดตอวิทยาลัยการจัดการเพื่อ

การพัฒนา และจะเปนขอมูลยอนกลับเพื่อนำมาใชในการวางแผนหรือจัดทำแผนงาน 

โครงการของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาในปงบประมาณถัดไป โดยมุงเนนใหเกิดการ

ดำเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีตรงตามความตองการของชุมชน และประชาชน

สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 จากความเปนมาและความสำคัญดังกลาวขางตน ผูเขียน คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง

กำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบโดยตรงในงานดานการจัดทำแผนงานบริการวิชาการ 

การติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแกสังคม จึงเขียนคูมือฉบับนี้ข้ึน เพื่อใช

เปนแนวทางในการดำเนินงานบริการวิชาการ การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการ

บริการวิชาการแกสังคม ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  ใหเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน มีขอมูลสารสนเทศท่ีชัดเจน เท่ียงตรง เปนปจจุบัน และมีความสอดคลองกับตัวช้ีวัด

ของมหาวิทยาลัย ทำใหทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของการจัดโครงการฝกอบรม

และบริการวิชาการ  

 

วัตถุประสงค 

 1.เพื่อใชเปนแนวทางใหผูปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันสามารถปฏิบัติงานแทนกัน

ได 

 2. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน ไดผลลัพธท่ีเหมือนกันและคงท่ี 
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 3. เพื่อใชเปนคูมือใหบุคลากรของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ทำความ

เขาใจ หลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน เทคนิคการปฏิบัติงาน การกำกับติดตามและประเมินผล

โครงการบริการวิชาการ 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.เปนแนวทางในการปฏิบัติงานกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการ

วิชาการ 

 2. เปนคูมือใหบุคลากรของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ทำความเขาใจ 

หลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน เทคนิคการปฏิบัติงาน การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการ

บริการวิชาการ 

 3. ผูปฏิบัติงานสามารถทำงานแทนกันได 

 4. การปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน ไดผลลัพธท่ีเหมือนกันและคงท่ี 

 

ขอบเขต 

   การปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอนการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการ           

การวางแผนการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินการกำกับติดตามและประเมินผล 

การวิเคราะห และรวบรวมขอมูลจากการกำกับติดตามและประเมินผลใหสอดคลองกับ

ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดทำรายงานผลการกำกับติดตามและประเมินผล

โครงการบริการวิชาการ รอบ 6  9 และ 12 เดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของ

ผูปฏิบัติงานดานกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแกสังคม  ตอผูบริหาร

ศูนยบริการวิชาการ ผูบริหารมหาวิทยาลัย และผลสำเร็จในการดำเนินโครงการสามารถนำไป

เปนขอมูลประกอบการประเมินคุณภาพ ดานระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม 

ของมหาวิทยาลัย 
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คำจำกัดความเบื้องตน 

 โครงการบริการวิชาการแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแก

สังคมภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเปนการบริการท่ีจัดในสถาบันการศึกษาโดยมี

บุคคลภายนอกเขามาใชบริการ 

 การใหบรกิารวิชาการ หมายถึง การท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยูในฐานะท่ี

เปนท่ีพึ่งของชุมชนหรือสังคม เปนแหลงอางอิงทางวิชาการหรือทำหนาท่ีใดท่ีมีผลตอการ

พัฒนาชุมชนในดานวิชาการหรือการพัฒนาความรูตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและ

นานาชาติ การบริการวิชาการเปนการบริการท่ีมีคาตอบแทนและบริการวิชาการใหเปลา  

โดยมีการนำ ความรูและประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขากับการเรียนการสอน

และการวิจัยโครงการท่ีมีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง 

โครงการท่ีสถาบันจัดข้ึน เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อดำเนินการแลว             

มีผลกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน แกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ 

หรือทำใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพของตนเอง 

 การกำกับติดตาม หมายถึง การตรวจการทำงานเปนระยะๆ ขณะท่ีกำลัง

ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการการบริการวิชาการ ทำใหทราบกิจกรรมท่ีดำเนินการตรง

ตามกลุมเปาหมาย มีการใชทรัพยากรตามเวลาท่ีกำหนด สามารถแกไขปญหาในขณะ

ปฏิบัติงานไดทันทวงที 

 การประเมินโครงการ  หมายถึง  กระบวนการดำเนินงานอยางเปนระบบ            

ในการเก็บรวบรวมขอมูล  กรวิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบผลท่ีไดรับจากการดำเนินงาน

ตามแผนงาน/โครงการ กับเกณฑ / มาตรฐาน / เปาหมายท่ีต้ังไวใหบรรลุวัตถุประสงคเพื่อ

ปรับปรุงแผนงาน / โครงการนั้นๆ 
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บทที่ 2  

โครงสร้าง ภารกิจของหน่วยงาน และบทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

ของตาํแหน่ง 

 

โครงสร้างหน่วยงาน 

                   วทิยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันา มหาวทิยาลยัทกัษณิ  ได้รบัการอนุมตัจิดัตัง้

จากสภามหาวิทยาลัยทกัษิณ ในการประชุมครัง้ที่ 8/2549 เมื่อวนัที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2549 

ภายใต้ชื่อว่าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ (Management for 

Development College, Thaksin University) มีชื่อย่อว่าTSU-MDC เป็นส่วนงานวิชาการของ

มหาวทิยาลยัทกัษณิ มฐีานะเทยีบเท่าคณะ อยู่ภายใตก้ารกํากบัของทกัษณิ  โดยเป็นหน่วยงาน

หารายได้ที่พึ่งพางบประมาณจากรายได้ของตนเองทัง้หมด การก่อตัง้วทิยาลยัการจดัการเพื่อ

การพฒันาในระยะแรกจงึมุ่งหวงัดําเนินการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละวชิาการเฉพาะกลุ่มคนที่

ปฏิบัติงานในองค์กรภายใต้ความร่วมมือ อาทิ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย, สาํนักงานตํารวจแห่งชาต,ิ บรษิทัการบนิไทย จํากดั(มหาชน), กรมพฒันา

ฝีมอืแรงงาน กระทรวงแรงงานและกระทรวงกลาโหม และต่อมาได้ขยายการศกึษาในกลุ่มเพื่อ

พฒันาทรพัยากรมนุษย์ให้เป็นกําลงัพลเพื่อพฒันาประเทศชาติต่อไป วทิยาลยัการจดัการเพื่อ

การพฒันามหาวทิยาลยัทกัษณิ มุ่งมัน่ที่จะผลติบณัฑติบนพืน้ฐานการบูรณาการศาสตร์ในดา้น

การบรหิารงานตํารวจและกระบวนการยุตธิรรม และด้านการจดัการเพื่อการพฒันาทีม่คีุณภาพ 

มอีตัลกัษณ์ทีต่อบสนองความตอ้งการของสงัคมดว้ยกระบวนการเรยีนรูท้ี่ใช้ชุมชนเป็นฐาน การ

บริหารภายในวิทยาลัยการจดัการเพื่อการพฒันา ร่วมกันบริการและประสานภารกิจมีสอง

สถานที่ ณ ที่วทิยาเขตสงขลา และศูนย์บรกิารวชิาการและการศกึษาต่อเนื่อง ณ 133 อาคารซี

โนบริต แขวงสามแสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร และมีผู้บริหารระดับสูงสุด คือ 

ผู้อํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เป็นผู้กําหนดนโยบายและแนวทางการ

ปฏบิตังิาน มกีารแต่งตัง้ผูบ้รหิาร ระดบัต่าง ๆ เพื่อกํากบัดูแลและนํานโยบายไปสู่การปฏบิตังิาน 

ได้แก่ รองผู้อํานวยการวทิยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันา ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบรหิารและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และหัวหน้าสํานักงานวิทยาลัยการจดัการเพื่อการพัฒนา อีกหนึ่ง

ตําแหน่ง  รบัผดิชอบดา้นบรหิารงานทัว่ไป ดา้นงานยุทธศาสตรก์ารบรหิารและพฒันา ดา้นงาน

ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ด้านงานฝึกอบรมบริการวิชาการเพื่อหารายได้และการ
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บรหิารงานในสํานักงานวทิยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันา ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายการศกึษา 

วจิยั และบรกิารสงัคม วทิยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันา  รบัผดิชอบด้านงานการศกึษาและ

วชิาการ  ด้านบรกิารวชิาการและทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม  ด้านงานการพฒันาการวจิยัและ

นวตักรรม  เพื่อสนับสนุนการบริการแก่บุคลากรและนิสติ  โครงสร้างการบรหิารองค์กรของ

วทิยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันา มหาวทิยาลยัทกัษณิ มลีกัษณะ ดงันี้
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โครงสร้างการบริหารจดัการ 

โครงสร้างองคก์ร (Organization chart)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหาร (Administration chart) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

สํานักงานวิทยาลัย

ฝายบริหารงานทั่วไป ฝายบริหารและ
ยุทธศาสตรการพฒันา

ฝายการศึกษา วิจัย
และบริการสังคม

อธกิารบดมีหาวทิยาทกัษณิ 
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โครงสร้างการปฏิบติังาน (Activity chart) 

ผูอ้ํานวยการวทิยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันา 

รองผูอ้ํานวยการวทิยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันา     

ฝ่ายบรหิาร 

รองผูอ้ํานวยการวทิยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันา          

ฝ่ายวชิาการ 

 

คณะกรรมการประจําวทิยาลยัการจดัการเพื่อการ

 

หวัหน้าสาํนักงานวทิยาลยัการจดัการเพือ่การพฒันา 

งานดา้นศกึษาและวชิาการ 

งานการพฒันาการวจิยัและนวตักรรม 

งานบรกิารวชิาการและทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม 

งานกจิกรรมนสิติและศษิยเ์ก่าสมัพนัธ ์

งานประกนัคุณภาพการศกึษา 

งานยุทธศาสตรแ์ละประกนัคุณภาพ 

งานบรหิารทัว่ไป 

งานบรกิารวชิาการและฝึกอบรมดา้นการหารายได ้

งานประชาสมัพนัธแ์ละวเิทศสมัพนัธ ์

ประธานสาขาวชิาการบรหิารงานตํารวจ

และกระบวนการยุตธิรรม 
ประธานสาขาวชิาการจดัการ 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วสนัต์ กาญจนมุกดา 

รกัษาการแทนผูอ้ํานวยการวทิยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันา 
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คณะกรรมการประจําวทิยาลยัการจดัการเพื่อการ

 

 

อาจารย์ ดร.ววิฒัน์ ฤทธมิา 

รกัษาการแทนรองผูอ้ํานวยการวทิยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันาฝ่ายบรหิาร 

 

อาจารย์วทิยา  ขาวขจร 

หวัหน้าสํานักงานวทิยาลยั 

 

อาจารย์ อศิมนต์ จนัทะโร 

รกัษาการแทนรองผูอ้ํานวยการวทิยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันาฝ่ายวชิาการ 

 

นางปิยานุช จุฑาทิพ

รตัน์ 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

- งานการเงนิ 

- งานบุคลากร 

- งานแผนและ

งบประมาณ 

 ่  ่

นักวิชาการ 

- งานการเรยีนการสอน 

- งานพฒันาและปรบัปรุงหลกัสูตร 

- งานวชิาการและบรกิารการศกึษา 

- งานการจดัการความรู ้

- งานอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

นายธิติพงษ์  เผ่าฟู 

นักวิชาการ 

- งานบรกิารวชิาการ 

- งานประชาสมัพนัธ์ 

- งานควบคุมภายใน 

- งานอื่นๆ ทีไ่ดร้บั

มอบหมาย 

 

นายกฤชณัท พรหมเสนะ 

นักวิชาการ 

- งานบรกิารวชิาการ 

- งานประชาสมัพนัธ์ 

- งานบรหิารความเสีย่ง 

- งานอื่นๆ ทีไ่ดร้บั

มอบหมาย 

 

นางสาวนุชรินทร ์เท่ียงธรรม 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

- งานธุรการ 

- งานพสัดุ 

- งานอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

 

นายรุ่งสุริยา  เผ่าศรีเผือก 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ 

- งานบรกิารทัว่ไป 

- งานอื่นๆ ทีไ่ดร้บั

มอบหมาย 
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ภาระหน้าท่ีของหน่วยงาน 

 วทิยาลยัการจดัการเพือ่การพฒันา มหาวทิยาลยัทกัษณิ  กําหนดปรชัญา ปณิธาน 

และวสิยัทศัน์ ไวด้งันี ้

ปรชัญา : ปัญญา จรยิธรรม นําการพฒันา กา้วทนัการเปลีย่นแปลง 

ปณิธาน : บูรณาการศาสตรเ์พือ่กา้วทนัการเปลีย่นแปลง 

วิสยัทศัน์ : วทิยาลยัชัน้นําดา้นการบูรณาการศาสตร ์พฒันาฐานรากชุมชน กา้วทนัการ           

เปลีย่นแปลง  

โดยมีพนัธกิจ 

1. ผลติบณัฑติบนพืน้ฐานการบูรณาการศาสตรใ์นดา้นการบรหิารงานตํารวจและกระบวนการ

ยุติธรรมและด้านการจดัการเพื่อการพัฒนา ที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองความ

ตอ้งการของสงัคม ดว้ยกระบวนการเรยีนรูท้ีใ่ชชุ้มชนเป็นฐาน 

2. ผลติงานวจิยัและนวตักรรมดา้นกระบวนการยุตธิรรมและดา้นการจดัการเพื่อการพฒันาที่

ตอบโจทยชุ์มชน 

3.บรกิารวชิาการทีต่อบสนองความตอ้งการของชุมชน 

4. สบืสานและทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ใต ้

5. การบรหิารองคก์รในรูปแบบการพึง่พาตนเองอย่างยัง่ยนื 

 หลักสูตร การบริการที่สําคัญของวิทยาลัยการจัดการเพื่ อการพัฒนา  คือ                        

หลกัรฐัประศาสนศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการบรหิารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม 

หลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย 1) หลักสูตรอบรมกฎหมายสําหรบัการปฏบิัติงานตํารวจ               

2) หลักอบรมภาษาอังกฤษสําหรับข้าราชการตํารวจ 3) หลักสูตรอบรมการทํางานเชิง

วิเคราะห์และเชงิสงัเคราะห์จากงานประจําของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุน          สงักดัสถาบนัอุดมศกึษา และ 4) อบรมความรูเ้พื่อสายงานตํารวจอํานวยการ

และสนับสนุน 

 วทิยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันา ตระหนักถงึความสาํคญัของการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ของประเทศใหม้คีวามพร้อมและศกัยภาพสูงขึน้ ตรงกบัความต้องการขององคก์รผูใ้ช้

ทรพัยากรมนุษยแ์ละความต้องการของประเทศ จงึได้ทําบนัทกึขอ้ตกลงว่าดว้ยความร่วมมอื

ทางวชิาการกบัหน่วยงานในประเทศทีส่ําคญั 5 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานตํารวจแห่งชาต,ิ               

กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย, กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน กระทรวง

แรงงาน, บรษิัทการบนิไทย จํากดั (มหาชน), กระทรวงกลาโหม, MYANMAR CREATIVE 

UNIVERSITY, โรงเรยีนศวิพลการบรบิาล สุพรรณบุร ีโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อร่วมมอืพฒันา
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ทรพัยากรมนุษย์ของหน่วยงานและของประเทศให้มคีวามพร้อมและศกัยภาพสูงขึน้เพื่อเป็น

กําลงัสาํคญัของประเทศ ผ่านการจดัการศกึษา การฝึกอบรม และการวจิยั 

หลักสูตรท่ีเปดสอน 

ระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม 

 จัดการเรียนการสอนโดยมีวัตถุประสงค เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความเขาใจใน และมุง

พัฒนาบุคลากรดานการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรมท่ีสามารถประยุตใชความรูใน

ดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของไดอยางบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งขององคกรในกระบวนการยุติธรรม 

สามารถขับเคลื ่อนนโยบายดานความมั ่นคง ซึ ่งมีผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของ

ประชาชน ปองกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบรอยและ

อำนวยความยุติธรรม ตามความเหมาะสมและความตองการของแตละพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ปญหาความมั่นคงของพื่นที่ชายแดนภาคใตของประเทศไทย ซึ่งเปนปญหาเรื้อรังที่สำคัญของ

ประเทศไทย สอดคลองกับความตองการของสำนักงานตำรวจแหงชาติซึ่งเปนคูความรวมมือทาง

วิชาการท่ีสำคัญ รวมถึงความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสำคัญ อาทิเชน ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา 

เปนตน อีกทั้งยังสอดคลองกับความตองการของสังคมตามยุทธศาสตรที่สำคัญของประเทศ อาทิ

เชน ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 เปนตน ทั้งนี้ 

หลักสูตรความหวังใหผูเรียนสามารถนำองคความรูมาใชในการสรางโอกาส ความเสมอภาคและ

ความเทาเทียมกันทางสังคมในการอำนวยความยุติธรรม คุมครองสิทธิเสรีภาพประชาชน ปองกัน

และควบคุมอาชญากรรมบำบัดแกไขฟนฟูผู กระทำผิด รวมทั้ง พัฒนาระบบงานยุติธรรมและ

กฎหมายอยางมีเอกภาพทันตอสภาวการณปจจุบัน โดยยึดหลัการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว บัณฑิตจะมีสรรถนะ ดังนี้ 

1. รอบรูในองคความรูของศาสตรทางรัฐประสาสนศาสตรโดยเนนการบริหารงานตำรวจ

และกระบวนการยุติธรรม 

2. บูรณาการองคความรูตาง ๆ รวมกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือทาง

สถิติอยางเหมาะสมและสรางสรรค เพื่อใชในการแกไขปญหาของสังคมโดยเฉพาะการ

แกไขปญหาความมั่นคงของพื้นท่ีชายแดนภาคใตของประเทศไทย 

3. มีคุณธรรมดวยการประพฤติปฏิบัต ิตนอยางมีจร ิยธรรม เคารพกฎหมายและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิและศักด์ิศรีของมนุษย เพื่อดำรงไวซึ่งความสงบสุข

ของสังคมภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 
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4. รู จักปรับตัวเขากับสังคมพหุวัฒนธรรมดวยทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศอยางเหมาะสมและสรางสรรค เคารพในความแตกตางทางความคิด

และความเช่ือของสังคม 

 

ภาระหน้าท่ีของสาํนักงานวิทยาลยั 

การบริหารงานของสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มุงเนนการใหบริการแก

บุคลากร/นิสิต และสนับสนุนการบริหารงานของวิทยาลัยฯ ใหบรรลุตามพันธกิจที่กำหนดไว เพื่อ

ความคลองตัวของการบรหิารงานและความคุมคาของการใชทรัพยากร  โดยแบงเปน 2 กลุมงาน  

ดังนี้ 

1. กลุมงานบริหาร  ประกอบดวย 

1.1. งานบริหารท่ัวไป  

1.1.1.งานธุรการและสารบรรณ 

1.1.2.งานบุคคล 

1.1.3.งานการเงินและบัญชี 

1.1.4.งานพัสดุ 

1.1.5.งานประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ    

1.2. งานยุทธศาสตรองคกร และประกันคุณภาพการศึกษา 

1.2.1.งานยุทธศาสตรและแผนงาน 

1.2.2.งานงบประมาณ 

1.2.3.งานประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับสวนงาน (EdPEx) 

1.2.4.งานบริหารความเส่ียง ควบคุมภายใน และการจัดการความรู 

1.3. งานการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม ทุนอุดหนุนการวิจัย 

1.4. งานการพัฒนาผลงานการวิจัย หรืองานสรางสรรค การตีพิมพ การเผยแพรงานวิจัยและ

การนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

1.5. งานประงานงานกับคณะและสวนงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยในเรื่องการวิจัย และ

บริการสังคม 

 

2. กลุมงานวิชาการ 

2.1. งานบริการการศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

2.2. งานบริหารและการพัฒนาหลักสูตร 
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2.3. งานประกนัคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) 

2.4. งานกิจการนิสิต พัฒนานิสิต สวัสดิการและวินัยนสิิต 

2.5. งานทุนการศึกษา แนะแนวการศึกษา งานบริการสารสนเทศการศึกษาและอาชีพ 

2.6. งานศิษยเกาสัมพันธและกิจกรรมสัมพันธภายใน 

2.7. งานประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ 

2.8. งานบริการวิชาการและฝกอบรม 

2.9. งานบริการวิชาการ การศึกษาตอเนื่อง และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

2.10. การพัฒนางานการบริการวิชาการแกสังคมชุมชนและทองถิ ่น ตลอดจนการสราง

เครือขายการเรียนรู 

2.11. การประสานงานกับคณะและสวนงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยในเรื่องการศึกษา 

 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตำแหนง 

 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตำแหนงตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง 

 ตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงสายงานวิชาการศึกษา ที่กำหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 21 

กันยายน 2553  

ระบุบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของสายงานวิชาการศึกษาดังนี ้

 1) ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

  สายงานนี้คลุมถึงตำแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานท่ี

ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย และพัฒนาหลักสูตร โปรแกรมการสอน 

กระบวนการสอน และว ิธ ีการสอนทุกระด ับการศ ึกษาที ่อย ู  ในความควบค ุมของทาง

สถาบันอุดมศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การพัฒนานิสิตนักศึกษา การบริการและ

สวัสดิการนิสิตนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การประกัน

คุณภาพการศึกษา การปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา การจัดการความรู การจัดและควบคุม

พิพิธภัณฑการศึกษา การบริการและสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บ

และวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การสงเสริม

และเผยแพรการศึกษา และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 2) ช่ือตำแหนงในสายงานและระดับตำแหนง 

  ตำแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับของตำแหนงดังนี้ 

  นักวิชาการศึกษา ระดับเช่ียวชาญ 

  นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ 

  นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ 
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  นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

ช่ือตำแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ  

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการใน

การทำงานปฏิบัติงานเกี ่ยวกับดานวิชาการศึกษา ภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ

ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

 1. ดานการปฏิบัติการ 

  1.1 ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู การจัดการความรู 

งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการงานนักศึกษา        

วิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑการศึกษา เปนตน เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และ

กิจกรรมทางการศึกษาตางๆ ใหเปนไปตามยุทธศาสตร แผน นโยบายตางๆ  

  1.2 สำรวจ รวบรวม และวิเคราะหขอมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา 

ความตองการกำลังคน ศึกษาวิเคราะหและจัดทำหลักสูตร ทดลองใชหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร 

การพัฒนาหนังสือหรือตำราเรียน ความรูพื้นฐาน ตลอดจนความตองการดานการใชเทคโนโลยีทาง

การศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  1.3 จัดทำมาตรฐานการศึกษา การติดตอขอความชวยเหลือจากตางประเทศทาง

การศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารดานการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงใหทันสมัย 

เพื่อเปนหลักฐานอางอิงและใหการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

  1.4 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลดานการศึกษา วิเคราะห 

วิจัย สงเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพรผลงานทางดานการศึกษา เพื่อพัฒนางานดานวิชา

การศึกษา 

  1.5 ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน การจัดบริการสงเสริมการศึกษาโดยใช

เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี ่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา 

เผยแพรการศึกษา เชน ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทำวารสาร หรือ

เอกสารตางๆ ใหคำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษา

ที ่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี ้แจงเรื ่องตางๆ เกี ่ยวกับงานในหนาที ่ เพื ่อใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
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 2. ดานการวางแผน 

  วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทำงานของหนวยงานหรือโครงการ

เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนด 

 3. ดานการประสานงาน 

  3.1 ประสานการทำงานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก 

เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนดไว 

  3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดำเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 4.  ดานการบริการ 

  4.1 ใหคำปรึกษา แนะนำเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรูทางดานวิชาการศึกษา 

รวมท้ังตอบปญหาและช้ีแจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล

ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

  4.2 จัดเก็บขอมูลเบื ้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี ่ยวกับดานวิชา

การศึกษา เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ได

ทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และ

ใหประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง 

 

คุณสมบัติสำหรับตำแหนง 

 มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้

  1. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้ 

  2. ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้ 

  3. ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดไมต่ำกวานี้ 

 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

สถาบันอุดมศึกษากำหนด 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของนายกฤชณัท พรหมเสนะ ตำแหนงนักวิชาการ (TOR) 

คาเปาหมายคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปการศึกษา จำแนกตามภาระงาน ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

ภาระงานหลัก  

     1. งานบริการวิชาการหรือฝกอบรมหารายได  

          -การออกใบเสร็จรับเงินบริการวิชาการศูนยบริการวิชาการตอเนื่องกรุงเทพฯ ทุกเดือน 

          -แผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือฝกอบรมหารายได 1 

          -จำนวนเงินรายไดโครงการบริการวิชาการหรือฝกอบรมหารายได 5,500,000 

          -รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการโครงการบริการวิชาการหรือ

ฝกอบรม 

4.50 

     2. งานประชาสัมพันธ  

          -จำนวนครั้งในการดำเนินการประชาสัมพันธ 10 

          -จำนวนรายงานการประเมนิชองทางการรับรูขาวสารการบริการของวิทยาลัย 1 

     3. งานประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการงานพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม และการ

พัฒนาหลักสูตร 

 

          -จำนวนหนวยงานและหลักสูตรการบริการวิชาการหรือฝกอบรมหารายได 2 

     4. งานประชุมทางไกล  

          -จำนวนรายงานการประชุมทางไกลและการใหบริการประชุมทางไกล ทุกเดือน 

ภาระงานรอง  

     1. งานบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน  



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

          -จำนวนแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 1 

          -จำนวนครั้งในการสรุปรายงานการบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุม

ภายใน 

4 

     2. งานอาคารสถานท่ี (สำนักงานกรุงเทพฯ)  

          -จำนวนรายงานการติดตามดูแลอาคารสถานท่ี 1 

     3. งานงานบริการยานพาหนะ  

          -จำนวนรายงานการใหบริการยานพาหนะ 3 

การพัฒนาตนเอง  

          -จำนวนครั้งในการพัฒนาตนเองดานความกาวหนาในอาชีพ หรือตำแหนงท่ี

สูงข้ึน 

1 

          -ผลงานจากการพัฒนาตนเอง  1 

ภาระงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

          -จำนวนงาน โครงการ หรือกิจกรรมท่ีไดรบัมอบหมาย 1 

หมายเหตุ : ตัวช้ีวัดนี้สามารถใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และใชสำหรับงานประกัน

คุณภาพการศึกษาท้ังระดับหนวยงาน และ ระดับหลักสูตร 

 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1.   กำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อ

การพัฒนา 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 2.   วิเคราะห สรุป และแปลผลขอมูลจากการประเมินผลการดำเนินโครงการบริการ

วิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

  3.  จัดเก็บ รวบรวม สรุป และวิเคราะหผลการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการ

บริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา รวมทั้งโครงการตางๆ ของศูนยบริการ

วิชาการใหสอดคลองและเปนไปตามตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย 

 4. ติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแกสังคม    

 5.  จัดทำรายงานผลการกำกบัติดตามและประเมินผลโครงการบริการวชิาการแกสังคม 

ของมหาวิทยาลัย  รอบ 6 9 และ 12 เดือน  ประจำปงบประมาณ 

 6.  จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลกระทบโครงการบริการวิชาการแกสังคม 

ของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ 

 7.  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก

สังคม ของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ  

 จากภาระงานดังกลาวขางตนที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน  ผูเขียน จึงไดนำเรื่องการ

กำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแกสังคม ของมหาวิทยาลัยขอนแกน มาเขียน

เปนคูมือการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแกสังคม  โดยมีขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน : การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัย

การจัดการเพื่อการพัฒนา 

 

แผนภูมิสายงาน (FLOV CHART) ข้ันตอนการทำงาน เอกสารท่ีเก่ียวของ ระยะเวลา 

 

 

ผูรับผิดชอบภารกิจ จะ

ดำเนินการจัดทำบันทึก

แจงเวียนเพื่อใหบุคลากร

ของวิทยาลัยการจัดการ            

เพื่อการพัฒนา ทุกคนได

รับทราบ และเสนอ

โครงการฝกอบรม หรือ

โครงการบรกิารวิชาการ 

เพื่อบรรจุในแผน ทุก

ปงบประมาณ  

-บันทึกขอความ 

ขออนุมัติโครงการบริการ

วิชาการ 

-รายละเอียดโครงการ

และเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

โดยใหระบุรายละเอียด 

ประกอบการขออนุมัติ 

ดังนี ้

-  ช่ือโครงการ 

-  วัตถุประสงค 

-  กลุมเปาหมาย 

-  วัน/เดือน/ป 

-  งบประมาณ 

-  ผูรับผิดชอบ 

ภายใน 5 นาที 

 

 

 

 

-ผูรับผิดชอบภารกิจ 

ดำเนินการจัดทำสรุปการ

จัดโครงการฝกอบรมและ

โครงการบริการทาง

วิชาการ 

-ผูรับผิดชอบภารกิจ 

ดำเนินการเสนอวาระเขาท่ี

ประจำคณะกรรมการ

ประจำวิทยาลัยการจัดการ

เพื่อการพัฒนา เพื่อ

พิจาณาใหความเห็นชอบ 

- แบบเสนอเรื่องเพื่อจัด

เขาระเบียบวาระการ

ประชุม คณะกรรมการ

บริหารโครงการบริการ

วิชาการ  

วิทยาลัยการจัดการเพื่อ

การพัฒนา 

-แบบเสนอวาระการ

ประชุม คณะกรรมการ

ประจำวิทยาลัยการ

จัดการเพื่อการพัฒนา 

-บันทึกขอความ 

 

ดำเนินการขออนุมัติจัดโครงการและสรุปผลตามแผนงานของโครงการ 

ผูรับผิดชอบภารกิจการจัด

โครงการฝกอบรมและโครงการ

บริการทางวิชาการ ใหบคุลากร 

เสนอโครงการท่ีจะดำเนินการ

เพ่ือบรรจุในแผน 

คณะกรรมการ

ประจำวิทยาลัย

การจัดการเพื่อ

  



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

-ดำเนินการตามมติท่ี

ประชุม คณะกรรมการ 

 

แผนภูมิสายงาน (FLOV CHART) ข้ันตอนการทำงาน เอกสารท่ีเก่ียวของ ระยะเวลา 

 ประจำวิทยาลัยการจัดการ

เพื่อการพัฒนา พิจาณาให

ความเห็นชอบ 

ขออนุมัติโครงการบริการ

วิชาการ 

-รายละเอียดโครงการ

และเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

โดยใหระบุรายละเอียด 

ประกอบการขออนุมัติ 

ดังนี ้

-  ช่ือโครงการ 

-  วัตถุประสงค 

-  กลุมเปาหมาย 

-  วัน/เดือน/ป 

-  งบประมาณ 

-  ผูรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

-ผูรับผิดชอบภารกิจ จัดทำ

บันทึกเพื่อแจงให

ผูรับผิดชอบจัดโครงการ

ฝกอบรมและโครงการ

บริการวิชาการ ทราบ 

-ผูรับผิดชอบภารกิจ จัดทำ

บันทึก นำสงขอมูลใหฝาย

แผนงานของวิทยาลัยการ

จัดการเพื่อการพัฒนา              

พรอมแนบโครงการท่ี

ไดรับความเห็นชอบจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการ

ประจำวิทยาลัย   

 

 

- บันทึกขอความขอสง

คำของบประมาณ 

ประจำปงบประมาณ 

-ขอมูลงบประมาณ 

 

ผูรับผิดชอบภารกิจ 

แจงแผนโครงการฝกอบรม

และโครงการบริการ

วิชาการ 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 

แผนภูมิสายงาน (FLOV CHART) ข้ันตอนการทำงาน เอกสารท่ีเก่ียวของ ระยะเวลา 

 - ผูรับผิดชอบโครงการ

เขียนโครงการและขอ

อนุมัติโครงการตอ

ผูบังคับบัญชา 

 

 

 

 

  

-บันทึกขอความ 

ขออนุมัติโครงการ 

-โครงการบริการวิชาการ 

-รายละเอียดโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอหัวหนาสำนักงานฯ 

ใหความเห็น 2 กรณี 

1. เห็นชอบโครงการและ

ใหดำเนินการตามข้ันตอน

ตอไป 

2. ไมเห็นชอบโครงการ 

เนื่องจาก..................... 

-บันทึกขอความ 

ขอความเห็นชอบ

โครงการบริการวิชาการ 

-รายละเอียดโครงการ 

 

ภายใน 5 นาที 

 

 

-ตรวจสอบความถูกตอง 

-เสนอผูอำนวยการฯให

ความเห็น 

 

 

 

-บันทึกขอความ 

ขออนุมัติโครงการ 

-โครงการบริการวิชาการ 

-รายละเอียดโครงการ 

 

ภายใน 5 นาที 

 

 

 

 

ผูอำนวยการฯ พิจารณา

ขออนุมัติโครงการบริการ

วิชาการ  

-บันทึกขอความ 

ขออนุมัติโครงการ 

-โครงการบริการวิชาการ

ท่ีผานความเห็นชอบจาก

หัวหนาสำนักงานฯแลว  

ภายใน 1 ชม. 

แผนภูมิสายงาน (FLOV CHART) ข้ันตอนการทำงาน เอกสารท่ีเก่ียวของ ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบโครงการ

ดำเนินโครงการตามแผน 

และจัดทำสรุปผลการ

ดำเนินงาน 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

หัวหนาสำนักงาน 

ผูอำนวยการ

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 

 

ภายหลังจากโครงการ 

ไดรับการอนุมัติแลว 

ลงทะเบียนรับเอกสารและ

สงเอกสารคืนให

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

-บันทึกขอความ 

ท่ีไดรับการอนุมัติ

โครงการและเอกสาร

โครงการท้ังชุด 

ภายใน 5 นาที 

 

 

 

 

 

-ติดตอประสานงานกับ

วิทยากร เพื่อกำหนดวัน/

เวลาในการเดินทาง 

หองพัก เอกสารประกอบ

โครงการ 

-ติดตอประสานงานกับ

เจาหนาท่ีโรงแรม หรือ

ผูรับผิดชอบสถานท่ี(กรณี

จัดภายในมหาวิทยาลัย) 

เพื่อใหรายละเอียด

เกี่ยวกับหองพัก การ

จัดรูปแบบหอง ปายบน

เวที และอื่นๆ  

-หนังสือยืนยันการใช

หองประชุม การจัดหอง

ประชุม ปายเวที  

-บันทึกหรือหนังสือเชิญ

วิทยากร 

-บันทึกขอความเดินทาง

ปฎิบัติงานนอกพื้นท่ี 

 

 

ภายใน 1 ชม. 

 

 

 

 

 

 

จัดทำหนังสือขอเรียนเชิญ

เขารวมโครงการ เสนอตอ

ผูอำนวยการฯเพื่อลงนาม 

 

-หนังสือภายนอก เพื่อสง

กลุมเปาหมาย ซึ่งเปน

บุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัย 

-บันทึกขอความ เพื่อสง

กลุมเปาหมาย ซึ่งเปน

บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย (กรณีเปน

โครงการพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการ หรือสาย

สนับสนุน 

ภายใน 30 นาที 

แผนภูมิสายงาน (FLOV CHART) ข้ันตอนการทำงาน เอกสารท่ีเก่ียวของ ระยะเวลา 

เจาหนาท่ีธุรการ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 ตรวจสอบและเสนอตอ

ผูอำนวยการฯ 

 

 

-หนังสือภายนอก 

-บันทึกขอความ 

ภายใน 5 นาที 

 ลงนามในหนังสือเชิญเขา

รวมโครงการ  

 

 

 

-หนังสือภายนอก 

-บันทึกขอความ 

ภายใน 1 ชม. 

 

 

 สงหนังสือเชิญเขารวม

โครงการท่ีไดรับการ 

ลงนามจากผูอำนวยการฯ

แลว  

คืนผูรับผิดชอบโครงการ 

เพื่อจัดทำสำเนา 

 

-หนังสือภายนอก 

-บันทึกขอความ 

ภายใน 5 นาที 

 จัดทำบันทึกขอความยืม

เงินทดรองจายโครงการ

บริการวิชาการ  

กรณีไมเกิน 200,000 บาท 

เสนอตอผูอำนวยการฯ 

กรณีเกิน 200,000 บาท 

เสนอรองอธิการบดี 

-บันทึกขอความ 

-สัญญาเงินยืมทดรอง

จาย 

ภายใน 10 นาที 

 กำหนดจำนวนหนังสือ

ภายนอก และบันทึก

ขอความท่ีจะจัดทำสำเนา 

 

 

 

 

-หนังสือภายนอก 

-บันทึกขอความ 

ภายใน 3 นาที 

แผนภูมิสายงาน (FLOV CHART) ข้ันตอนการทำงาน เอกสารท่ีเก่ียวของ ระยะเวลา 

หัวหนาสำนักงาน 

ผูอำนวยการ

 

เจาหนาท่ีธุรการ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 -จัดทำสำเนาหนังสือเชิญ

เขารวมโครงการฯ ตาม

จำนวนท่ีผูรับผิดชอบ

โครงการกำหนด 

-ใสซองจดหมาย  

-นับจำนวนแยกตาม

จังหวัด 

-หนังสือภายนอก 

-บันทึกขอความ 

ภายใน 3-5 วัน 

(ข้ึนอยูกับจำนวน

กลุมเปาหมาย) 

 

 

-สงจดหมายทางไปรษณีย

ไปยังกลุมเปาหมาย

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

-สงบันทึกขอความ ไปยัง

กลุมเปาหมายภายใน 

มหาวิทยาลัย 

-จดหมายสงภายนอก 

จัดสงทางไปรษณีย 

-บันทึกขอความสง

ภายในมหาวิทยาลัย จะ

สงตามระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส 

ภายใน 1-3 วัน 

(ข้ึนอยูกับจำนวน

กลุมเปาหมาย) 

 

 

 

จัดเตรียมเอกสารท่ีจะใช

ในระหวางการจัดโครงการ 

เชน 

1.ใบเสร็จรับเงิน 

2.รายงานการเดินทาง 

3.ใบสำคัญรับเงิน 

4.ใบลงทะเบียนผูเขา

อบรม 

5.ปายช่ือวิทยากร 

6.วุฒิบัตร 

7. อื่นๆ ตามลักษณะของ

โครงการ 

เอกสารตรวจเช็ค

รายการเอกสารท่ีจะตอง

จัดเตรียม 

ภายใน 1 ช่ัวโมง 

 จัดเอกสารใสกระเปา 

สำหรับมอบใหผูเขาอบรม  

เชน 

1.กำหนดการโครงการ 

2.รายละเอียดโครงการ 

เอกสารตรวจเช็ค

รายการเอกสารท่ีจะตอง

จัดเตรียม 

ภายใน 2 ช่ัวโมง

(ข้ึนอยูกับจำนวน

ผูรวมอบรม) 

เจาหนาท่ีจัดทำสำเนา 

เจาหนาท่ีเดินเอกสาร 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

3.เอกสารท่ีใช

ประกอบการฝกอบรม/

อบรมปฏิบัติการ 

4.ปากกา 

5.แบบประเมินโครงการ 

6.กระดาษโนต 

7.ประวัติวิทยากร 

8. อื่นๆ ตามลักษณะของ

โครงการ 

 

  

 

  

 

 

การจัดทำรายงานการ

ดำเนินโครงการ 

 

 

 

 

-โครงการท่ีไดรับการ

อนุมัติ 

-ใบลงทะเบียนผูเขา

อบรม 

-ภาพถาย 

-แบบประเมินโครงการ 

-แบบฟอรมรายงาน

โครงการ 

 

ภายใน 5 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

-การรวบรวมใบเสร็จ

คาใชจายท้ังหมด 

-การสรุปผลการใชจาย

งบประมาณในโครงการ 

-บันทึกขอความคืนเงินทด

รองจายโครงการบริการ

วิชาการ 

-ใบสำคัญรับเงิน 

-ใบเสร็จรับเงิน 

-ใบส่ังซื้อ / ส่ังจาง 

-รายงานการเดินทาง 

-รายงานการจายเงิน 

การจัดโครงการ 

-เอกสารอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวของ 

 

ภายใน 1 ช่ัวโมง 

จุดสิ้นสุด 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 -ตรวจสอบเอกสาร 

-หนางบเบิกเงิน 

 

 

-รายงานการจายเงิน 

การจัดโครงการ 

-รายงานการดำเนิน

โครงการ 

ภายใน 5 วัน 

 

 

 

เมื่อเอกสารการเบิกจาย

ถูกตองนำสงเงินทดรอง

จายคืนวิทยาลัยฯ 

  

 

 

   

 

 

 

-ผูรับผิดชอบภารกิจ

โครงการฝกอบรมและ

บริการวิชาการ ดำเนินการ

ตรวจสอบติดตาม กำกับ

การจัดโครงการใหเปนไป

ตามแผนท่ีไดรับการอนุมัติ 

จากท่ีประชุม

คณะกรรมการประจำ

วิทยาลัย 

-กรณีท่ีมีการจัดโครงการ

ฝกอบรมและบริการ

วิชาการ ท่ีไมเปนไปตาม

แผน ผูรับผิดชอบภารกิจ 

จะตองดำเนินการจัดทำ

บันทึกรายงานแจง

-บันทึกขอปรับ

งบประมาณการดำเนิน

โครงการบริการวิชาการ 

-บันทึกขอต้ัง

งบประมาณรายจาย

เพิ่มเติม 

-รายละเอียดงบประมาณ 

-บันทึกขอเปล่ียน

ชวงเวลาในการดำเนิน

จัดโครงการ 

 

เจาหนาท่ีการเงิน 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

จุดสิ้นสุด 

ผูรับผิดชอบภารกิจ

โครงการฝกอบรมและ

บริการวิชาการ ทำหนาท่ี

ในการกำกับติดตาม 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ผูอำนวยการวิทยาลัยการ

จัดการเพื่อการพัฒนา

ทราบ 

-แจงผูรับผิดชอบโครงการ

ทราบ กรณีท่ีโครงการไม

เปนไปตามแผน เพื่อ

ดำเนินการปรับเปล่ียน 

 

 

 

 

 

- ผูรับผิดชอบภารกิจ

โครงการฝกอบรมและ

บริการวิชาการ ดำเนินการ

จัดทำบันทึกแจง

ผูรับผิดชอบแตละ

โครงการ เพื่อจัด

เตรียมการสงขอมูลสรุปผล

การดำเนินการรอบ 6 

เดือน 

- ผูรับผิดชอบภารกิจ

โครงการฝกอบรมและ

บริการวิชาการ รวบรวม

รายงานผลโครงการท่ีได

จัดรอบ 6 เดือน 

- ผูรับผิดชอบภารกิจ

โครงการฝกอบรมและ

บริการวิชาการ ดำเนินการ

จัดทำประชุม

คณะกรรมการบริหาร

โครงการบรกิารวิชาการ 

-บันทึกแจงผูรับผิดชอบ

แตละโครงการ เพื ่อจัด

เตร ี ยมการส  ง ข  อ มู ล

สรุปผลการดำเนินการ

รอบ 6 เดือน 

-รายงานผลโครงการ

ฉบับสมบูรณ 

 
ผูรับผิดชอบภารกิจรายงานผล 

การดำเนินโครงการรอบ 6 เดือน 

ตอคณะกรรมการบริหาร

โครงการบริการวิชาการ 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อ

การพัฒนา 

-รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการฝกอบรมและ

บริการวิชาการ รอบ 6 

เดือนใหผูอำนวยการ

วิทยาลัยการจัดการเพื่อ

การพัฒนา รับทราบ 

-ผูรับผิดชอบภารกิจ

โครงการฝกอบรมและ

บริการวิชาการ ดำเนินการ

แจง มติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหาร

โครงการบรกิารวิชาการ 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อ

การพัฒนา ใหผูรับผิดชอบ

แต ละโครงการได

รับทราบ เพื่อนำมา

ปรับปรุง ในโครงการครั้ง

ตอไป 

 

 

 

 

 

- ผูรับผิดชอบภารกิจ

โครงการฝกอบรมและ

บริการวิชาการ ดำเนินการ

จัดทำบันทึกแจง

ผูรับผิดชอบแตละ

โครงการ เพื่อจัด

เตรียมการสงขอมูลสรุปผล

การดำเนินการรอบ 9 

เดือน 

-บันทึกแจงผูรับผิดชอบ

แตละโครงการ เพื ่อจัด

เตร ี ยมการส  ง ข  อ มู ล

สรุปผลการดำเนินการ

รอบ 9 เดือน 

-รายงานผลโครงการ

ฉบับสมบูรณ 

 

 

 

 

 

ผูรับผิดชอบภารกจิรายงานผล 

การดำเนินโครงการรอบ 9 เดือน 

ตอคณะกรรมการบริหาร

โครงการบริการวิชาการ 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

- ผูรับผิดชอบภารกิจ

โครงการฝกอบรมและ

บริการวิชาการ รวบรวม

รายงานผลโครงการท่ีได

จัดรอบ 9 เดือน 

- ผูรับผิดชอบภารกิจ

โครงการฝกอบรมและ

บริการวิชาการ ดำเนินการ

จัดทำประชุม

คณะกรรมการบริหาร

โครงการบรกิารวิชาการ 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อ

การพัฒนา 

-รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการฝกอบรมและ

บริการวิชาการ รอบ 9 

เดือนใหผูอำนวยการ

วิทยาลัยการจัดการเพื่อ

การพัฒนา รับทราบ 

-ผูรับผิดชอบภารกิจ

โครงการฝกอบรมและ

บริการวิชาการ ดำเนินการ

แจง มติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหาร

โครงการบรกิารวิชาการ 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อ

การพัฒนา ใหผูรับผิดชอบ

แต ละโครงการได

รับทราบ เพื่อนำมา



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปรับปรุง ในโครงการครั้ง

ตอไป 

 

 

 

 

 

- ผูรับผิดชอบภารกิจ

โครงการฝกอบรมและ

บริการวิชาการ ดำเนินการ

จัดทำบันทึกแจง

ผูรับผิดชอบแตละ

โครงการ เพื่อจัด

เตรียมการสงขอมูลสรุปผล

การดำเนินการรอบ 12 

เดือน 

- ผูรับผิดชอบภารกิจ

โครงการฝกอบรมและ

บริการวิชาการ รวบรวม

รายงานผลโครงการท่ีได

จัด รอบ 12 เดือน 

- ผูรับผิดชอบภารกิจ

โครงการฝกอบรมและ

บริการวิชาการ ดำเนินการ

จัดทำประชุม

คณะกรรมการบริหาร

โครงการบรกิารวิชาการ 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อ

การพัฒนา 

-รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการฝกอบรมและ

บริการวิชาการ รอบ 12 

เดือนใหผูอำนวยการ

-บันทึกแจงผูรับผิดชอบ

แตละโครงการ เพื ่อจัด

เตร ี ยมการส  ง ข  อ มู ล

สรุปผลการดำเนินการ

รอบ 12 เดือน 

-รายงานผลโครงการ

ฉบับสมบูรณ 

 
ผูรับผิดชอบภารกจิรายงานผล 

การดำเนินโครงการรอบ 12 

เดือน ตอคณะกรรมการบริหาร

โครงการบริการวิชาการ 

รายงานผล การดำเนินโครงการ

รอบ 12 เดือน ตอผูอำนวยการ

วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ

พัฒนา  
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วิทยาลัยการจัดการเพื่อ

การพัฒนา รับทราบ 

 - ผูรับผิดชอบภารกิจ

โครงการฝกอบรมและ

บริการวิชาการ ดำเนินการ

รวบรวมผลการดำเนินงาน

โครงการฝกอบรมและ

บริการวิชาการ ท้ัง

ปงบประมาณ 

- ผูรับผิดชอบภารกิจ

โครงการฝกอบรมและ

บริการวิชาการ ดำเนินการ

จัดทำประชุม

คณะกรรมการบริหาร

โครงการบรกิารวิชาการ 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อ

การพัฒนา 

- คณะกรรมการบริหาร

โครงการบรกิารวิชาการ 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อ

การพัฒนา จะดำเนินการ

พิจารณาผลการดำเนิน ท่ี

จัดมาตลอดท้ัง

ปงบประมาณ ได

ดำเนินการสอดคลองกับ

ตัวช้ีวัดของวิทยาลัยการ

จัดการเพื่อการพัฒนา  

- แจงผลการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

โครงการบริการวิชาการ 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อ

-รายงานผลโครงการ

ฉ บ ั บ ส ม บ ู ร ณ   ท้ั ง

ปงบประมาณ 

 
ผูรับผิดชอบภารกิจ ประเมิน

แผน/ผล ของโครงการฝกอบรม

และโครงการบริการทางวิชาการ 
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การพัฒนา ใหผูรับผิดชอบ

โครงการรับทราบ เพื่อ

ปรับปรุงแกไข ในการจัด

ฝกอบรมในครั้งตอไป 

- ดำเนินการแจงกำหนด

ระยะเวลาในรายงานผล

การดำเนินงานในรอบ ป 

ตอไป   

  

 

  

 

จุดสิ้นสุด 
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บทท่ี 3 

หลักเกณฑการปฏิบัติงานและเง่ือนไข 

 

 หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานในการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแกสังคม ของ

วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มีแนวคิด ทฤษฎีในการกำกับติดตามและประเมินผล ดังตอไปนี้ 

1. หลักการติดตามและประเมินโครงการ 

2. แนวคิดเก่ียวกับการกำกับติดตามประเมินผลโครงการ  

3. ขอควรระวังลักษณะโครงการท่ีประสบความสำเร็จ และลมเหลว 

4. สิ่งสำคัญท่ีตองคำนึงถึงในการประเมินผลโครงการ 

 

หลักการติดตามและประเมินโครงการ 

ธรรญชนก ขนอม (2564) กลาววา กการติดตามและการประเมิน (Monitoring & Evaluation) เปนคำ

ท่ีมักจะใชควบคูกัน การติดตามการประเมินจะชวยใหผูบริหารงาน/โครงการทราบวาการดำเนินงานเปนไปตาม

แผนหรือไมมีความกาวหนา มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง เจาหนาท่ีผูปฏิบัติจะไดแกไขปญหาอุปสรรคเหลานั้น และ

ปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนตอไป โดยการสนับสนุนจากผูบริหารไดทันทวงที นอกจากนี้ยังชวยใหทราบความ

เหมาะสมของการดำเนินงานและการบรรลุความสำเร็จของงาน/โครงการนั้น “การติดตาม” และ “การประเมิน” 

เปนกระบวนการท่ีแตกตางกัน มีจุดมุงหมายไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน เม่ือ

นำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินมาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหท้ังผูบริหารและผู

ปฏิบัติสามารถกำกับทบทวนและพัฒนางาน/โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  หัวขอนี้จะไดกลาวถึงวงจรการดำเนินโครงการ ลำดับข้ันของแผน ความหมายของการติดตามและ

ประเมินโครงการ และความสัมพันธระหวางการติดตามและการประเมิน 

 

1. วงจรการดำเนินโครงการ 

    การดำเนินโครงการใดๆ ตองประกอบดวยองคประกอบพ้ืนฐาน 3 สวน ดังนี้ 

   1) การวางแผน (Planning หรือ Project Design)เปนการศึกษาขอมูลตางๆ เก่ียวกับโครงการ 

เพ่ือสรางวิสัยทัศนอันนำไปสูการกำหนดรายละเอียดในแตละสวนของโครงการ ไดแก การกำหนดวัตถุประสงค 

เปาหมาย แนวทางการดำเนินงาน และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
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   2) การดำเนินงาน (Implementation) เปนข้ันตอนของการบริหารงานเพ่ือดำเนินกิจกรรม

ตามท่ีกำหนดไวในสวนของการวางแผนเปนการบริหารจัดการทรัพยากรใหไปสูเปาหมายของโครงการ 

   3) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เปนข้ันตอนท่ีมีบทบาทสำคัญ

ตอการดำเนินโครงการ เพราะเปนการติดตามกำกับการดำเนินงานของโครงการ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ือตรวจสอบ

ผลสำเร็จของโครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม 

 

2. ลำดับช้ันของแผน แผนงาน และโครงการ 

    ในการวางแผนและติดตามประเมินโครงการ สิ่งแรกท่ีควรทำความเขาใจใหถองแทกอน คือ 

ลำดับชั้น (Hierarchy) ของแผน แผนงาน และโครงการวามีการจัดลำดับชั้นและแตละชั้นมีความเก่ียวของสัมพันธ

กันอยางไรบาง  

   เม่ือพิจารณาในสวนของภาครัฐบาล เริ่มจากนโยบาย (Policy) ของรัฐบาลถูกนำมาจัดทำเปน

แผนพัฒนาประเทศ (National Plan) หรือท่ีเรียกวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงจะถูกแบง

ออกเปนแผนดาน/สาขาการพัฒนาตางๆ (Sectoral Plan) เชน ดานเศรษฐกิจ เกษตรอุตสาหกรรม การศึกษา 

การสาธารณสุข ฯลฯ จากแผนพัฒนาประเทศจะนำไปใชเปนแนวทางสรางแผนพัฒนากระทรวงตางๆ ภายใต

แผนพัฒนากระทรวงจะแบงออกเปน แผนงาน (Program) ตางๆ ซ่ึงอาจมีการจัดเปนแผนงานหลักและแผนงาน

รองแตละแผนงานประกอบดวยงานและโครงการ(Project) ซ่ึงแตละงาน/โครงการยังประกอบดวยกิจกรรมตางๆ 

เปนลำดับชั้น ดังนั้นโครงสรางแผนพัฒนาประเทศ จึงมักมีลำดับชั้นลดหลั่นกันลงมา โดยมักเริ่มตนจาก “แผน” , 

“แผนงาน” ,“แผนงานรอง” และ “งาน/โครงการ”  

 

3. ความหมายของการติดตามและการประเมินโครงการ 

   การติดตาม (Monitoring) โครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปจจัยนำเขา 

(input) การดำเนินงาน (process) และผลการดำเนินงาน (output) เก่ียวกับโครงการเพ่ือเปนขอมูลยอนกลับ 

(Feedback system) สำหรับการกำกับ ทบทวน และแกปญหาขณะดำเนินโครงการ 

  การประเมิน (Evaluation) โครงการ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตัดสินคุณคา (Value 

Judgment) เก่ียวกับปจจัยนำเขา การดำเนินงาน และผลการดำเนินโครงการ เพ่ือเปนสารสนเทศสำหรับการ

ปรับปรุงการดำเนินโครงการ สรุปผลสำเร็จของโครงการและพัฒนาโครงการตอไป 

   การติดตามและประเมินจึงเปนกลไกและเครื่องมือสำคัญในการบริหารและพัฒนาโครงการใหบรรลุ

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
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ตารางท่ี 1 ความหมาย จุดมุงหมาย และประโยชนของการติดตามและการประเมิน 

แนวคิด ความหมาย จุดมุงหมาย ประโยชน 

การติดตาม (งาน) 

(MONITORING) 

ระบบการเก็บรวบรวม 

ขอมูลของการดำ เนินงาน 

เพ่ือเปนขอมูลยอนกลับ 

แกปญหาขณะดำ เนินงาน 

ตามโครงการ 

- ติดตามความครบถวน 

ของปจจัยการปฏิบัติงาน 

ตามแผน 

- ติดตามผลวาตรงตามแผน 

หรือไม 

 

 

- แกปญหาระหวาง 

การดำเนินงาน 

- สรุปบทเรียน สำหรับ 

วางแผน และจัดโครงการ 

ใหดีข้ึนในอนาคต 

การประเมิน (ผล) 

(EVALUATION) 

ระบบการตรวจสอบการ 

ดำเนินงานและผลการ 

ดำ เนิน ง าน เพ่ือตัด                   

สินคุณคา(value 

judgment) 

ตัดสนิความเหมาะสมของการ 

ดำเนินงานและการบรรลุผล 

สำเร็จของโครงการ 

- ค ว า ม เ พี ย ง พ อ ค ว า ม 

เหมาะสมของปจจัย ความ 

เหมาะสมของวิธีดำเนินงาน 

- การบรรลคุวามสำเร็จของ 

โครงการ 

 

 

 

- เสนอแนะการคง/ปรับ/ 

เปลี่ยน ระหวางการ 

ดำเนินงาน เพ่ือจะได 

บังเกิดผลตามเปาหมาย 

- สรปุผลของโครงการ 

สำหรับตัดสินอนาคต 

ของโครงการหรือวาง 

แผนการจดัโครงการ 

 
 

4. ความสัมพันธและความแตกตางระหวางการติดตามและการประเมิน 

   การติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนา มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด แตก็มีขอแตกตางกันอยู

เชนเดียวกัน ในท่ีนี้จะกลาวถึงรายละเอียดการติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนา 2 ประเด็น คือ ประเด็น

ของความสัมพันธและความแตกตาง ดังนี้ 

   4.1 ความสัมพันธระหวางการติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนา 

      การติดตามโครงการและการประเมินโครงการ เปนกระบวนการท่ีมีความเก่ียวของสัมพันธกัน โดยการ

ติดตามโครงการเปนการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับงานของโครงการ สำหรับกำกับ แกไข และปองกันปญหา

อุปสรรคระหวางการดำเนินงาน ในขณะท่ีการประเมินเปนการตัดสินคุณคาของปจจัยนำเขา การดำเนินงานและ
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วเิคราะห์ 

• แกไ้ขปัญหาในขณะปฏบัิตงิาน 

ตามแผน 

• สรุปบทเรยีนสำหรับวางแผน 

และจัดการโครงการในอนาคต 

• ความเหมาะสมของปัจจัย นำเขา้, กระบวนการ 

เพื่อปรับเปลีย่นใหม้ปีระสทิธภิาพ 

• การบรรลคุวามสำเร็จของโครงการ รวมทัง้อาจ 

ตดิตามผลกระทบ เพือ่ตัดสนิอนาคตของโครงการ 

ผลของโครงการสำหรับปรับปรุงการดำเนินงาน สรุปผลสำเร็จ และพัฒนาโครงการ ดังนั้นขอมูลท่ีไดจากการ

ติดตามงานของโครงการ จึงสามารถใชเปนขอมูลสวนหนึ่งของการประเมินโครงการได 

 การติดตามและการประเมินผลมีความสัมพันธอยางใกลชิด เปนกลไกของการพัฒนาท่ี 

สามารถใชรวมกันได หรืออาจกลาวไดวาการติดตามเปนสวนหนึ่งหรือสวนสนับสนุนการ

ประเมินผล ขอมูลสารสนเทศท่ีไดจากการติดตามจะใชเปนสวนหนึ่งของสารสนเทศในการประเมินโดยใช

รวมกับสารสนเทศจากแหลงอ่ืนๆ เพ่ือนำมาวิเคราะหอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น โครงการท่ีมีการติดตามอยางสม่ำเสมอ

และถูกตองแลว จะทำใหการประเมินโครงการนั้นๆ  ทำไดงายข้ึนและมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกวา

โครงการท่ีไมมีการติดตาม หรือติดตามอยางไมถูกตอง ครบถวนและสมบูรณ ซ่ึงความสัมพันธระหวางการ

ติดตามและการประเมิน ดังภาพท่ี 1 

 

 

   
 

บันทึกขอมูล จัดเก็บขอมูล 

 

สารสนเทศ 

จากการตดิตาม 

ขอมูลที่รวบรวม 

จากแหลงอ่ืนๆ 

 

วิเคราะห 
 

 

 

รายงานสารสนเทศ 

ตัดสินคุณคา 

ขอเสนอแน

การประเมนิ 

(Evaluation) 

การตดิตาม 

(Monitoring) 
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  4.2 ความแตกตางระหวางการติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนา 

      แมวาการติดตามและการประเมินผล จะมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดดังกลาวแลวแตก็

ยังมีความแตกตางเชนกัน ในเรื่องจุดมุงหมาย และการนำผลไปใชประโยชน ตลอดจนขอบเขตของการ

ติดตามและประเมินผล ซ่ึงถากลาวโดยภาพรวมแลว ความแตกตางท่ีสำคัญคือ การติดตามมีขอบเขตแคบ

กวาการประเมินผลนั่นเอง 

กระบวนการติดตามและประเมิน กระบวนการด าเนนิโครงการ 

Monitoring and Evaluating Process Sub-phases Programme Processes Sub-phases 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 เปรียบเทียบการติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนา 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก United Nations, 1978 อางใน ดร.ยุรวัฒน วุฒเิมธี) 

ระหว่างดำเนนิโครงการ 

Programme Implementation 
การติดตาม 

Monitoring 
ปัจจัยนำเขา้ / กจิกรรม 

Inputs / activities 

ผลผลติ 

Outputs 
การประเมนิระหว่างดำเนนิโครงการ 

On-going Evaluation 
ผลโดยตรง / ผลกระทบทันที 

Effects / immediate impact 

สิ้นสุดโครงการ 

After programme completion 
การประเมนิเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

Ex-post Evaluation 

ผลกระทบระยะยาว 

Long term impact 

ก่อนดำเนนิโครงการ 

Programme formulation 

การวางแผน 

Programme Planning 

การประเมนิก่อนดำเนนิโครงการ 

Ex-ante (pre-programme) evaluation 
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นอกจากนี้ในดานของผู รับผิดชอบการติดตามโครงการ มักเปนเจาหนาที่

ใน หนวยงานของโครงการนั้นๆ ท่ีคอย “กำกับ” ใหงานเปนไปตามกรอบของแผนท่ีกำหนดไว 

สวนการ ประเมินโครงการอาจใชเจาหนาท่ีในหน วยงานของโครงการทำการ “ตัดสิน” 

ความกาวหนาของการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและโดยทั่วไปนิยมใชเจาหนาที่

ประเมินผลจากหนวยงาน ภายนอก “ตัดสิน” ความสำเร็จของโครงการ นอกจากนี้การติดตาม

และประเมินโครงการยังมีสวนท่ีเก่ียวของกันในดานชวงเวลาปฏิบัติ, วิธีการและผูใชประโยชน ดัง

สรุปไดในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 เปรยีบเทียบความสัมพันธระหวางการติดตามโครงการกับการประเมินโครงการ 

รายการ การตดิตามโครงการ การประเมินโครงการ 

1. ขอมูล รวบรวมขอมูลเก่ียวกับปจจัย  

นำ เขา ,กระบวนการและผล 

ของโครงการ 

ขอมูลจากการติดตามสามารถมาใช เปน

ขอมูลสวนหนึ่งของการประเมินเพ่ือ

ตัดสินคุณคาของโครงการ 

2. ผูรับผิดชอบ เจาหนาท่ีในหนวยงาน เจาหนาท่ีในหนวยงานและเจาหนาท่ี 

นอกหนวยงาน 

3. ชวงเวลาปฏิบัติ เปนระยะอยางตอเนื่อง 

เชนทุกเดือน เปนตน 

เปนชวงๆ เชน ระหวางดำ เนินงาน, 

สิ้นสุดโครงการและหลังจากโครงการ 

สิ้นสุดแลว 2 ป เปนตน 

4. วิธีการ เปนการติดตามงานโดยใชแผน 

เปนกรอบอางอิง ถือเปนสวน 

สำคัญของการบรหิารจัดการ 

เปนการตัดสินคุณคาของโครงการ โดย 

เปรียบเทียบกับเกณฑ/มาตรฐาน มัก 

ค ร อ บ ค ลุ ม ถึ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะ 

ประสิทธผิลของโครงการ 
5. ผูใชประโยชน ผูปฏิบัติ (เนน) 

ผูบริหาร 

ผูปฏิบัติ 

ผูบริหาร (เนน) 
 

จากตารางที่ 1, 2 และภาพที่ 1 จะเห็นไดชัดเจนวาการติดตามนันมีขอบเขตแคบกวา

การ ประเมินผล หรือเปนเพียงสวนหนึง่ของการประเมินผลเทานั้น จากภาพท่ี 2 จะเห็นวาการ

ติดตามอยูในชวงเวลาการดำเนินโครงการ โดยเนนพิจารณาปจจัย กิจกรรมตางๆ ของโครงการ
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วาเปนไปตามแผนหรือไม สวนผลท่ีไดจะเปนเรื่องรอง ในภาพจึงไดใชเสนประไว สำหรับการ

ประเมินนั้น จะเห็นวาสามารถดำเนินการไดในทุกระยะเวลาของโครงการ ตังแตกอนดำ เนิน

โครงการ ระหวางดำเนินโครงการ และสิ้นสุดโครงการแลว มีประเด็นนาสังเกตที่สำคัญ

ประเด็นหนึ่ง คือ ความ แตกตางระหวางการติดตามกับการประเมินยอย ระหวางการ

ดำเนินโครงการ  (Formative Evaluation) นั้นเปนอยางไร ในที่นี้ขอสรุปวาการประเมินนั้น

ตองมีการตัดสินผลทุกครั้งและมักจะเนนหรือพิจารณาไปถึงเรื่องของผลที่ไดหรือประสิทธิผล

เปนสำคัญ ในขณะที่การติดตามงานแมจะมีการวินิจฉัย/สั่งการซ่ึงคลายกับการตัดสินก็ตาม แต

เนนในเรื่องของกำหนดการที่วางไววาเปนไปตามแผนหรือไมมากกวาจะคำนึงถึงผลที่ไดของ

โครงการนั่นคือ จะเนนประสิทธิภาพมากกวา ประสิทธิผล 

 

การติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการสำคัญไฉน 

             - เปนเครื่องมือสำคัญชวยใหการจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

             - ชวยใหทราบปญหา อุปสรรคสำคัญ และหามาตรการแกไขไดทันการณ 

             - ชวยใหทราบวาโครงการบรรลุวัตถุประสงคหรือไม เพราะเหตุใด 

             - ชวยในการตัดสินใจวาสมควรดำเนินโครงการตอไปหรือไม 

   เง่ือนไขความสำเร็จของการติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการมีอะไรบาง 

             - สรางความเขาใจและรูสึกดีกับผูรับผิดชอบโครงการท่ีจะประเมิน 

             - วัตถุประสงคของโครงการท่ีจะประเมินชัดเจนจนวัดและปฏิบัติได 

             - มีตัวชี้วัดหลัก (Key Indicators) ท่ีแมนตรง (Valid) และนาเชื่อถือได (Reliable) 

             - มีขอมูลสำคัญและจำเปนเพียงพอ 

            - ผูประเมินมีความรู ความสามารถเหมาะสมกับเรื่องท่ีประเมิน 

             - ไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังจากผูบริหารระดับสูง 

 

 

การติดตามโครงการ (Project Performance Monitoring) 
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ทำไมตองมีการติดตามโครงการ 

-วัตถุประสงคเพ่ือ 

  - ระบุปญหาและอุปสรรคระหวางดำเนินโครงการวาเปนไปตามแผนหรือไม เพราะเหตุใด 

  - หาทางแกไขไดทันเหตุการณ 

จะติดตามอะไร และเม่ือใด 

-ขอบเขตการติดตามความกาวหนาโครงการดานตางๆ 

                - ติดตามดานการเตรียมการและการวางแผนโครงการ 

- ติดตามดานการดำเนินโครงการ 

- ติดตามดานการเบิกจายเงิน 

- ติดตามเปนรายไตรมาส (3 เดือน) 

จะติดตามโครงการอยางไร 

-การเตรียมการและวางแผนโครงการ (Project Preparation and Planning) 

-วัตถุประสงคเพ่ือทราบ 

- เปนไปตามแผนหรือไม 

- สาเหตุความลาชาของโครงการ (ถามี) 

ประเด็นและวิธีการติดตาม 

- การวางแผน : เปรยีบเทียบวันเสร็จจริงกับท่ีวางแผนไว 

- การอนุมัติแผน : เปรียบเทียบวันอนุมัติจริงกับท่ีวางแผนไว 

- การจัดซ้ือจัดจาง : เปรียบเทียบวันเสร็จจริงกับท่ีวางแผนไว 

- สาเหตุของความลาชา : สอบถามผูรับผิดชอบโครงการ/ดูเอกสาร 

 

การดำเนินโครงการ (Project Implementation Progress) 

-วัตถุประสงคเพ่ือทราบวา ผลผลิตโครงการเปนไปตามแผนหรือไม เพราะอะไร 
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-ประเด็นและวิธีการติดตาม 

               - เปรียบเทียบผลผลิตจริง คิดเปนรอยละของผลผลิตตามแผน 

               - เปรียบเทียบผลผลิตระหวางดำเนินการ คิดเปนรอยละของผลผลิตตามแผน 

               - เปรียบเทียบผลผลิตท่ียกเลิก คิดเปนรอยละของผลผลิตตามแผน 

-การเบิกจายเงินโครงการ 

-วัตถุประสงคเพ่ือทราบ 

  - การเบิกจายเงินโครงการเปนไปตามแผนหรือไม 

- ถาไม มีสาเหตุจากอะไร 

-ประเด็นและวิธีการติดตาม 

- เปรียบเทียบการเบิกจายเงินจริง คิดเปนรอยละของการเบิกจายเงินตามแผน 

 

จะนำผลการติดตามโครงการมาใชทำอะไร 

- แกไขปญหาและอุปสรรคของความลาชา 

- หามาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือใหการจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

การประเมินโครงการ (Project Performance Evaluation) 

ทำไมตองมีการประเมินผลโครงการ 

-วัตถุประสงคเพ่ือทราบ 

- ประสิทธิผลของโครงการ (Project Effectiveness) 

- ประสิทธิภาพของโครงการ (Project Efficiency) 

- ผลกระทบของโครงการ (Project Impact) 

- คุณภาพของโครงการ (Project Quality) 

- ประสิทธิภาพของการบริหารหนวยงาน (Project Implementation Units’ Efficiency) 
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จะประเมินผลอะไร และเม่ือใด 

-ขอบเขตตามหลักวิชาการ 

- ประเมินประสิทธิผลโครงการ 

- ประเมินประสิทธิภาพโครงการ 

- ประเมินผลกระทบโครงการ 

- ประเมินดานวิชาการของโครงการ (Technical Audit) 

- ประเมินประสิทธิภาพการบริหารของหนวยงาน 

- โดยท่ัวไปประเมินครึ่งอายุโครงการ และเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

 

การประเมินผลโครงการ (Project Performance Evaluation)  

              การประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ

โครงการ ตลอดจนผลกระทบของโครงการท่ีมีตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย คุณภาพของ

โครงการและประสิทธิภาพของการบริหารหนวยงาน การจะประเมินผลโครงการอะไรเม่ือใดนั้น 

สามารถทำไดในขอบเขตตามหลักวิชาการ คือ 

1. ประเมินประสิทธิผลโครงการ 

2. ประเมินประสิทธิภาพโครงการ 

3. ประเมินผลกระทบโครงการ 

4. ประเมินดานวิธีการของโครงการ (Technical Audit) 

5. ประเมินประสิทธิภาพการบริหารของหนวยงาน  

โดยปกติท่ัวไปสามารถประเมินโครงการเม่ือดำเนินการไปแลวระยะหนึ่ง (ครึ่งอายุ

โครงการ และหรือเม่ือสิ้นสุดโครงการ) 

วิธีการประเมินผลโครงการ 

1. การประเมินประสิทธิภาพของโครงการ วัตถุประสงคเพ่ือทราบวาคาใชจายของ

โครงการเปนไปอยางประหยัดหรือตามประมาณการท่ีวางไว หรือไม โดยเปรียบเทียบคาใชจายตอ
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หนวย (Actual Project Unit Cost) โดยใชคากลางหรือใชงบประมาณโครงการ/ผลผลิตโครงการท่ี

คาดวาจะไดรับ สำหรับคาใชจายตอหนวยจริงจะเปนคาใชจายโครงการจริง/ผลผลิตโครงการจริง 

2. การประเมินผลกระทบโครงการ วัตถุประสงคเพ่ือทราบวาผลกระทบโครงการท่ี

เกิดข้ึนจริง เปนไปตามแผนท่ีวางไวหรือไม ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ท้ังทางบวกและทางลบ 

โดยทำการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และผูท่ีไดรับประโยชนจาก

โครงการ (Project Beneficienrier) 

3. การประเมินผลงานดานวิชาการของโครงการ (Technical Audit) วัตถุประสงค

เพ่ือทราบวาโครงการท่ีผานการประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบของโครงการมี

คุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการของสาขาท่ีเก่ียวของหรือไม โดยกำหนดประเด็นของการ

ประเมินตามมาตรฐานทางวิชาการสาขาท่ีเก่ียวของนั้นๆ และมอบหมายใหผูเชี่ยวชาญในสาขาท่ี

เก่ียวของเปนผูประเมิน เชน งานการฝกอบรบ (มอบหมายผูเชี่ยวชาญดานฝกอบรม) เปนตน พรอม

ท้ังใชขอมูลเอกสารและตรวจสอบผลผลิตโครงการในภาคสนาม 

4. การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของหนวยงาน วัตถุประสงคเพ่ือทราบวา

ประสิทธิภาพและการบริหารงานของหนวยงาน ดำเนินโครงการโดยกำหนดประเด็นและวิธีการ

ประเมินโดยใชทฤษฎี หรือตัวแบบเชิงระบบ (System Theory or Model) เปนกรอบในการ

ประเมินโดยพิจารณา สวนตางดังนี้ 

4.1 ปริมาณและคุณภาพของปจจัยนำเขา (input) ของโครงการ 

4.2 กระบวนการบริหาร (Administrative Process) 

4.3 ผลลัพธของโครงการ (Project Outcomes or Results) ซ่ึงประกอบดวย 

ผลผลิตโครงการและผลกระทบโครงการ โดยมีการประเมินท้ังหนวยดำเนินการสวนกลางและใน

พ้ืนท่ี 

5. การนำผลการประเมินไปใชประโยชน ดังนี้ 

5.1 ปรับแผนการจัดการโครงการท่ีเหลือ/ในอนาคตใหบรรจุวัตถุประสงคอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

5.2 ปรับปรุงคุณภาพของโครงการใหไดมาตรฐานทางวิชาการของสาขาท่ีเก่ียวของ 
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5.3 ปรับการบริหารของหนวยดำเนินโครงการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5.4 ใชประกอบการพิจารณาวาสมควรดำเนินโครงการตอไปหรือไม อยางไร 

 

การประเมินผลท่ีครบวงจรประกอบดวยการประเมิน 3 ระยะ คือ 

 

1.การประเมินผลกอนเริ่มแผนงานหรือโครงการ ซ่ึงเปนการประเมินผลความตองการ 

ความจำเปน หรือศักยภาพตาง ๆ เพ่ือกำหนดทิศทางในการพัฒนาตลอดจนเปนขอมูลฐานกอนเริ่ม

โครงการใดโครงการหนึ่งเพ่ือใชเปนขอมูลเปรียบเทียบเพ่ือแสดงถึงความสำเร็จของการดำเนิน

โครงการ ตลอดจนการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของโครงการกอนพิจารณาอนุมัติ

ใหดำเนินการ 

2. การประเมินขณะโครงการดำเนินอยู ซ่ึงเปนการประเมินความกาวหนาของ

โครงการ โดยเฉพาะดานการดำเนินงานและผลเบื้องตนซ่ึงสารสนเทศท่ีไดนำไปสูการปรับปรุงการ

ดำเนินงานของโครงการใหมีประสิทธิภาพและเพ่ิมโอกาสความสำเร็จตามเปาหมายท้ังเชิงปริมาณ

และคุณภาพภายในกรอบเวลาและทรัพยากรท่ีกำหนดใหมากท่ีสุด 

3. การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดโครงการ ซ่ึงเปนการประเมินความสำเร็จของโครงการ 

โดยประเมินเม่ือสิ้นสุดโครงการ และมีการประเมินสิ้นสุดโครงการไประยะหนึ่ง เชน 6 เดือน หรือ 1 

ป เพ่ือศึกษาความยั่งยืนของผลลัพธตลอดจนการบรรลุจุดหมายในเชิงผลกระทบของโครงการการ

ประเมินผลในกรณีหลังนี้เรียกวา การติดตามผล (follow-up study หรือ tracer study) 

การประเมินผลมีบทบาทเดนชัดในการกำหนดแผนงานหรือโครงการมีบทบาทในการ

วางแผนและมีบทบาทในการสรุปและยืนยันประสิทธิภาพของโครงการ ท้ังการประเมินผลและการ

กำกับงานลวนมีบทบาทสำคัญตอการบริหารดำเนินโครงการอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือการ

กำกับงานมีบทบาทสำคัญตอการตัดสินใจเก่ียวกับปจจัยและกิจกรรมเปนสำคัญ และท้ังการกำกับ

งานและการประเมินผลลวนมีบทบาทสำคัญท่ีจะชวยผลักดันใหเกิดความสำเร็จตามแผนท่ีกำหนด

ไว 

การประเมินผลโครงการ ประกอบดวยกระบวนการ 4 ข้ันตอน คือ 

 

1.การวางแผนการประเมินผลโครงการ 
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1. รวบรวมขอมูล ขาวสาร 

2. ปรึกษาหารือกับผูท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

3. กำหนดวัตถุประสงคของการประเมิน 

4. กำหนดประเด็น ขอบเขต และวิธีการ 

5. การจัดทำขอเสนอโครงการประเมิน 

6. การเสนอขออนุมัติ 

 

2. การดำเนินการประเมินผลโครงการ 

1. กำหนดตัวชี้วัดเครื่องมือและเทคนิคการรวบรวมขอมูล 

2. รวบรวมขอมูล 

3. วิเคราะหขอมูล 

4. จัดทำรายงานประเมินผล 

5. เสนอขอรับการอนุมัติ 

 

3. การลงขอสรุปและใหขอเสนอแนะ 

1. ปรึกษาหารือกับผูท่ีมีความสำคัญตอโครงการ 

2. จัดทำขอสรุปและขอเสนอแนะ 

3. เสนอขอรับการอนุมัติ 

4. การรายงานและเผยแพรผลประเมิน เพ่ือใชประโยชนจากผลการประเมินใหมากท่ีสุด 

หลักการท่ีสำคัญของการเผยแพรผลประเมินเปนบทบาทและความรับผิดชอบตามสัญญาการ

ประเมิน และเปนหนาท่ีของผูใหประเมิน เม่ือผูใหประเมินตองการใหผูประเมินเผยแพรผลประเมิน

ท้ังในรูปบทความหรือนำเสนอในท่ีประชุมสัมมนา ผูประเมินก็ควรใหความรวมมือ หากผูประเมิน

ประสงคท่ีจะเผยแพรหรือตีพิมพรายงานการประเมินในรูปแบบใดก็ตาม จะตองขออนุมัติจากผูให

ประเมิน เม่ือไดรับอนุมัติแลว ผูประเมินจึงจะสามารถดำเนินการตีพิมพหรือเผยแพรผลประเมินได 
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การออกแบบกำกับงานและการประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลมุงใหไดสารสนเทศ เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจของผูบริหารและใหได

ขอมูลความรูท่ีเปนความรูใหม ดังนั้นผลการประเมินผลจะเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาวได

จำเปนตองมีการคัดเลือกและออกแบบประเมินผลท่ีเหมาะสม เพ่ือตอบวัตถุประสงคของการ

ประเมินโครงการและเพ่ือใหไดผลการประเมินผลท่ีมีท้ังความตรงภายในและความตรงภายนอก 

โดยเฉพาะมีความสอดคลองกับสภาพความเปนจริง (Isomorphism) และเปนท่ียอมรับเชื่อถือได

ของผูมีสวนไดสวนเสียผลและผูใชผลประเมิน 

ความหมายของการกำกับงาน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานในโครงการท่ีกำหนด

ไวแลวใชขอมูลเหลานั้น เพ่ือการแกไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือใหผลงานเปนไปตามแผน

อยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การกำกับงานเปนกิจกรรมท่ีดำเนินการโดยผูบริหารโครงการ โดยมุง

ตอบคำถามหลักวา ในการดำเนินโครงการนั้น ไดรับทรัพยากรครบถวนหรือไม ไดรับตามกำหนด

หรือไม ไดปฏิบัติตามแผนท่ีกำหนดหรือไม ไดผลท่ีกำหนดหรือไม 

        ขอมูลจากการกำกับงานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการเรงรัดใหโครงการดำเนินไปตาม

เปาหมาย และแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนด ในโครงการขนาดใหญ ผูบริหารโครงการนิยมวาง

ระบบกำกับงาน ควบคู กับการประเมินตนเอง (self – audit or self assessment) เพ่ือนำ

สารสนเทศท่ีไดจากการกำกับงานมาใชในการบริหารงาน เรงรัดงานใหบรรลุเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ และนำสารสนเทศจากการประเมินตนเองมาใชในการแกไขปญหาและอุปสรรค         

ตางๆ ตลอดจนเพ่ือใหแนใจถึง 

ผลลัพธของโครงการท้ังดานปริมาณและคุณภาพ 

การออกแบบกำกับงาน ประกอบดวยระบบยอย 2 ระบบ คือ 

1. ระบบการเก็บขอมูล สำหรับกำกับงานสามารถทำไดหลายวิธี เชน การประชุม การ

นิเทศตรวจเยี่ยมการตรวจสอบการบริหารภายใน การควบคุม เปนตน  

2. ระบบการรายงาน โดยท่ัวไปมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานการเงิน

งบประมาณ รายงานการตรวจสอบการบริหารภายใน เปนตน สำหรับความถ่ีหางของการรายงาน

มักข้ึนอยูกับลักษณะของโครงการ มีการรายงานเปนรายสัปดาห รายเดือน รายสองเดือน รายสาม
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เดือน รายหกเดือน และรายป เปนตน ระบบการเก็บขอมูลและระบบรายงาน เพ่ือใหไดสารสนเทศ

ท่ีเปนประโยชนตอการกำกับงาน ในดานปจจัย ดานกิจกรรม และดานผลลัพธ กลาวคือ ในดาน

ปจจัยนั้นเปนการมุงตรวจสอบวาโครงการไดรับทรัพยากรท้ังในดานปริมาณและคุณภาพตามเวลาท่ี

กำหนดหรือไมการกำกับกิจกรรมมุงตรวจสอบวา ในการดำเนินงานไดปฏิบัติตามแผนท่ีกำหนดไว

หรือไมเพียงใด และการกำกับงานดานผลลัพธหรือผลการดำเนินงาน คือ การตรวจสอบวาไดผล

ลัพธตรงตามแผนท่ีกำหนดไวหรือไมเพียงใด 

 

ข้ันตอนของการจัดระบบการกำกับงาน มีดังนี้ 

1.กำหนดขอมูลท่ีตองการจัดเก็บท้ังขอมูลดานทรัพยากร ดานกิจกรรม และดานการ

ดำเนินงาน 

2.ดำเนินการจัดกระทำขอมูลใหอยูในรูปสารสนเทศพรอมท่ีจะใชในการกำกับงานดาน           

ตาง ๆ ได เชน การบันทึก การทำเปนดัชนี การจัดประเภท การยอสรุป การเก็บรักษาขอมูล เปน

ตน 

3. จัดระบบรายงานท่ีเหมาะสม รายงานท่ีดีตองสั้นกะทัดรัด ตรงประเด็น ตลอดจนมีการ

เสนอแนะแนวทางเรงรดัการทำงานตามแผนท่ีกำหนดไว 

4. นำเสนอผูบริหารพิจารณากลั่นกรองตามความเหมาะสม 

โดยสรุป คุณภาพของการกำกับงานข้ึนอยูกับระบบกำกับงาน คือ ขอมูลท่ีตรงประเด็น

ครอบคลุม มีคุณภาพและความเหมาะสมของการรายงาน และผูบริหารโครงการ ถาผูบริหารเห็น

และใหความสำคัญตอการจัดระบบการกำกับงานท่ีมีคุณภาพแลว ยอมทำใหเกิดการเรงรัดให

โครงการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพไดผลตรงเปาหมายและแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนด 

 

สรุป 

วงจรการดำเนินโครงการมีองคประกอบ 3 สวน คือ การวางแผน การดำเนินงาน และการ

ติดตามประเมินผล การติดตามประเมินผลนับเปนองคประกอบท่ีมีความสำคัญตอการดำ เนินงาน 

อยางมีประสิทธิภาพ และผลสำเร็จของโครงการ 

การติดตามโครงการ เปนกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับโครงการในดาน ปจจัย 
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นำเขา การดำเนินงาน และผลการดำเนินงานโดยใชแผนเปนกรอบอางอิง เพ่ือเปนขอมูลยอนกลับ 

สำหรับ กำกับ ทบทวน แกไข และปองกันปญหาขณะดำเนินโครงการ สวนการประเมินโครงการ

เปน กระบวนการตัดสินคุณคาของโครงการในดานปจจัยนำเขา การดำเนินงานและผลของโครงการ           

โดย เปรียบเทียบกับเกณฑ/มาตรฐาน เพื่อเปนสารสนเทศสำ หรับการปรับปรุงการดำเนินงาน 

สรุป ผลสำเร็จของโครงการและพัฒนาโครงการ 

การติดตามและการประเมินโครงการ เปนกระบวนการที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอมูลจากการติดตามโครงการ สามารถใชเปนขอมูลสวนหนึ่งของการประเมิน 

โครงการได 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการกำกบัติดตามประเมินผลโครงการ 

 1)   นิยามเกี่ยวกับการกำกับติดตามประเมินผลโครงการ 

  1.1) นิยามคำวาการกำกับติดตาม    

   พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542  ไดใหนิยามความหมายของคำ

วา  “กำกับ”  ไววา หมายถึง ดูแล, ควบคุม   

   พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542  ไดใหนิยามความหมายของคำ

วา  “ติดตาม”  ไววา  หมายถึง  ไปดวย  มาดวย  แสวงหาเพ่ิมเติม  สดับตรับฟงความเคลื่อนไหวไป

เรื่อยๆ  เชน  ติดตามขาว,  ตามหา  เชน  ตำรวจติดตามผูราย   

   เลิศชาย  ปานมุข  (2553)  ใหความหมายของคำวา  การติดตาม  ไววา  เปนการ

เก็บรวบรวมขอมูลปฏิบัติงานตามแผน  ซ่ึงมีการกำหนดไวแลว  เพ่ือนำขอมูลมาใชในการตัดสินใจ  

แกไข  ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน  หรือกำหนดวิธีการดำเนินงานใหเกิดผลดียิ่งข้ึน  

ดังนั้น  จุดเนนท่ีสำคัญของการติดตาม  คือ  การปฏิบัติการตางๆ  เพ่ือการตรวจสอบ  ควบคุม  

กำกับ  การปฏิบัติงานของโครงการ 

   พจนานุกรมฉบับของ  Longman  (1987)   ไดใหความหมายของคำวา  “การ

กำกับติดตาม  (Monitor)”  ไววา  เปนการเฝาสังเกตหรือเฝาระวังในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  เชน  

การเฝาระวังของเครื่องมือตรวจระบบการเตนของหัวใจคนไข 

   SEAMEO  INNOTECH  (1997  อ างถึ งใน   Asia-Pacific  Programme  of  

Education for All  APPEAL),  1999)  ไดใหคำนิยามเก่ียวกับ  “การกำกับติดตาม  (Monitoring)  
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ไดประกอบดวย 1)  หมายถึง  ระบบของ (1) สิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการวางแผน  (2)  การจัดการกับขอมูล

ท่ีไดมา  และ  (3)  การเผยแพรขอมูลท่ีผานกระบวนการแปรผลไปยังหนวยท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ 2)  

หมายถึงกรอบท่ีเปนระบบในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับทุกกรณีในการดำเนินการตาม

โครงการเพ่ือนำไปปรับปรุงการจัดการ 3) หมายถึง  กระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล

การติดตามความกาวหนาของกิจกรรมและการใหขอมูลยอนกลับแกผูรับผิดชอบโครงการเพ่ือทำการ

แกไข 4)  หมายถึง  ความรับผิดชอบในการจัดการ  ซ่ึงรวมถึง  การวางแผนเก็บรวบรวมขอมูล

โครงการและการปฏิบัติตามโครงการ,  การแปรรูปขอมูล,  การสงขอมูลสารสนเทศใหแกผูปฏิบัติ

อยางรวดเร็วเพ่ือปรับปรุงแกไขในระหวางการดำเนินงานตามโครงการ 5) หมายถึง  ความมุงม่ัน

อยางเปนระบบในการวัด :  (1)  ขอบเขตของโครงการท่ีมุงถึงประชากรเปาหมาย  (ความครอบคลุม

ของโครงการ) และ (2)  ขอบเขตของการใหบริการตามท่ีไดมุงหวังไว  (กระบวนการของโครงการ) 

   สุเทพ  บุญเติม (2549) การกำกับติดตาม  (Monitoring) หมายถึง  กระบวนการ

ตรวจสอบดูแลการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว  มีตัวบงชี้ความสำเร็จของโครงการ  โดยมี

การกำหนดเปาหมายการกำกับใหชัดเจน  มีการกำหนดมาตรฐานและเกณฑตัวบงชี้  และมีการ

ประเมินผล  (Evaluation)  ควบคูกันไปกับการกำกับติดตาม โดยอาจมีการประเมินผลเปรียบเทียบ

กับมาตรฐาน  และสามารถนำมา  แกไข  ปรับปรุงแผนงานโครงการใหดียิ่งข้ึน   ยิ่งกวานั้น  ยังจะ

ชวยใหผูบริหารทราบวา  มีการใชทรัพยากรตางๆ (Input) เปนไปตามแผนท่ีกำหนดไวหรือไมมีการ

ดำเนินการตางๆ  เปนไปตามกระบวนการ (Process)  ท่ีวางไวหรือไม และผลงานท่ีออกมา 

(Output) เปนไปตามเปาหมายท่ีวางไวหรือไม 

   

  1.2) นิยามเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ 

   องคกรอนามัยโลก  (WHO)  การประเมินผล  คือ  วิธีการเรียนรูอยางเปนระบบ

จากประสบการณและใชบทเรียนท่ีเรียนรูมาแลวนำมาปรับปรุงกิจกรรมตางๆ ในปจจุบันและสงเสริม

การวางแผนใหดียิ่งข้ึนโดยการคัดเลือกอยางระมัดระวังซ่ึงทางเลือกตางๆ  สำหรับนำไปปฏิบัติใน

อนาคต  ดังนั้นการประเมินผลจึงควรเปนกระบวนการตอเนื่อง 

   สุขุม  มูลเมือง (ม.ป.ป.)  การประเมินผล  หมายถึง  การกำหนดคุณคา  (Value)  

และประสิทธิผลของโครงการหรือการทำงานของคนหรือกลุมบุคคลในองคกร ผลจากการประเมินจะ
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ออกมาในรูปของการตัดสินใจในเรื่องท่ีเก่ียวกับความสัมพันธระหวางผลท่ีเกิดข้ึนจริงกับผลท่ีคิดหวัง

ไวลวงหนา 

   พงศสัณห  ศรีสมทรัพย (ม.ป.ป.) การประเมินผล  หมายถึง การตรวจสอบ           

เพ่ือเปรียบเทียบวาโครงการท่ีไดดำเนินงานไป  บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวเพียงใด  มีผลกระทบ

เกิดข้ึนท้ังทางตรงและทางออมอยางไรบาง   มีปญหาในการดำเนินงานเพียงใด  ท้ังนี้เพ่ือจะนำผล

การประเมินดังกลาวเปนขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจการวางแผนและบริหารโครงการในโอกาส

ตอไป 

   สุโขทัยธรรมาธิราช  (2548) กลาววา การประเมินผล  หมายถึง  กระบวน

การศึกษา วิเคราะหอยางถองแทเก่ียวกับปจจัยนำเขา  กิจกรรมตางๆ  และผลลัพธของแผนงาน

โครงการเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานหรือสิ่งท่ีกำหนดไววาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ซ่ึงบรรทัดฐานหรือสิ่งท่ีกำหนดอาจจะเปนวัตถุประสงค  เปาหมาย  นโยบาย  มาตรการ  

หรืองบประมาณ  เปนตน 

   สุภาพร  พิศาลบุตร  (2547)  กลาว  การประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการใน

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลของการดำเนินโครงการและพิจารณาบงชี้ใหทราบถึงจุดเดน  

หรือจุดดอยของโครงการนั้นอยางมีระบบแลวตัดสินใจวาจะปรับปรุงแกไขโครงการนั้น  เพ่ือ

ดำเนินงานตอไปหรือจะยุติการดำเนินโครงการนั้นเสีย 

   สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ  (2547)  กลาววา  การประเมินผลโครงการ  หมายถึง  

กระบวนการศึกษาแสวงหาความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการดำเนินโครงการวาเปนไปตามหลักเกณฑ

และข้ันตอนตางๆ  ท่ีไดกำหนดไวหรือไม  มีปญหาและอุปสรรคอะไร  และบรรลุตามเปาหมายท่ี

ตองการหรือไม มีผลกระทบในแงมุมตางๆ  อยางไรท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

   วิโรจน  สารรัตนะ  (2532)  ใหความเห็นวาการประเมินผลโครงการ  หมายถึง  

กระบวนการศึกษาแสวงหาความรูความเขาใจเก่ียวกับการดำเนินโครงการวาเปนไปตามหลักเกณฑ

และข้ันตอนตางๆ  ท่ีกำหนดไวหรือไม  มีปญหาและอุปสรรคอะไร  และบรรลุตามเปาหมายท่ี

ตองการหรือไม  มีผลกระทบในแงมุมตางๆ  อยางไรท่ีเกิดข้ึนจากโครงการบาง 

   ประชุม  รอดประเสริฐ  (2537)  กลาววา  การประเมินโครงการ  หมายถึง  

กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลของการดำเนินงานโครงการ  และพิจารณาบงชี้
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ใหทราบถึงจุดเดน จุดดอยของโครงการนั้นอยางมีระบบ  แลวตัดสินใจวาจะปรับปรุงแกไขโครงการ

นั้น เพ่ือการดำเนินงานตอไป  หรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้นเสีย 

   วิศิษฐ  วัชรเทวินทรกุล  (2548) กลาววา การประเมินผลโครงการ หมายถึง 

กระบวนการศึกษาอยางมีระบบเพ่ือการตัดสินใจ หรือลงความเห็นวา โครงการหรือกิจกรรมตางๆ 

บรรลุวตัถุประสงค  ท่ีกำหนดไวหรือไม   

   เลิศชาย  ปานมุข (2553) ใหความหมายของคำวา การติดตาม ไววา เปนการเก็บ

รวบรวมขอมูลปฏิบัติงานตามแผน ซ่ึงมีการกำหนดไวแลว  เพ่ือนำขอมูลมาใชในการตัดสินใจ แกไข 

ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน  หรือกำหนดวิธีการดำเนินงานใหเกิดผลดียิ่งข้ึน ดังนั้น 

จุดเนนท่ีสำคัญของการติดตาม คือ การปฏิบัติการตางๆ เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ การ

ปฏิบัติงานของโครงการ 

 

 2)  แนวทางในการกำกับติดตามผล 

 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ  (ม.ป.ป.)   กลาวไววา  ข้ันตอนในการกำกับติดตามงานมีดังนี้  

   1.  จัดทำเครื่องมือข้ึนมาเพ่ือใชในการติดตามงาน ไดแก แผนภูมิแทง โครงขาย

งาน เทคนิค เพิรทและซีพีเอ็ม ตารางติดตามกิจกรรมและผลท่ีคาดหมาย โดยเลือกใชเครื่องมืออยาง

ใดอยางหนึ่งหรือ เครื่องมือหลายอยางก็ได จากนั้นจึงกำหนดชวงเวลาในการกำกับติดตามผลการ

ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ การกำหนดชวงเวลาท่ีใชในการติดตามและกำกับงานจึงข้ึนอยูกับชนิดของโครงการ

และกิจกรรม  

   2. จัดประชุมผูท่ีมีหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับโครงการเพ่ือทำความเขาใจในดานบทบาท 

หนาท่ี และความรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความรวมมือตลอดจนลดความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนไดอีกดวย 

สวนผูมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ เชน ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารโครงการควรมีการตรวจเยี่ยมและ 

ตรวจสอบควบคูไปกับการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานอยูเสมอ  

   3. ดำเนินการจัดทำสรุปการรายงานผลการปฏิบัติงาน พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ

เพ่ือ การตัดสินใจปรับปรุงแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการอยางรวดเร็วเพ่ือใหทันตอการนำไปใช 

จากนั้นจึงจัดทำขอมูลยอนกลับไปใหหนวยงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีดานตางๆ ไดรับทราบตอไป  

  สุ เทพ  บุญ เติม (2553) ไดกล าวถึง  กระบวนการกำกับติดตาม (Monitoring 

process)  มีข้ันตอนสำคัญ  7  ข้ันตอนคือ   

http://eoffice.bcnpb.ac.th/ULIB/searching.php?MAUTHOR=%20%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
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   1. กำหนดเปาหมายและเกณฑ 

   2. จัดทำแผนกำกับติดตาม 

   3. จัดทีมงานกำกับติดตาม 

   4. ลงมือปฏิบัติกำกับติดตามตามแผน 

   5. ตรวจสอบผลกำกับติดตาม 

   6. รายงานผลกำกับติดตาม 

   7. ทบทวนการกำกับติดตาม 

  จิรพร  สุเมธีประสิทธิ์ (2553)   กลาวถึงการกำกับติดตามท่ีดี  ควรประกอบดวย

ประเด็นตอไปนี้ 

   1. การกำกับติดตามท่ีดีควรจะมุงเนนท่ีผลงาน (Result)  และการติดตามเรงรัด  

(follow-up)  ดวยการหาขอเท็จจริงวา  สวนท่ีดำเนินงานไปดวยดีของโครงการมีสวนใดบาง  และ

สวนใดบางท่ีไมไดดำเนินไปตามแผนงาน  ไมกาวหนาตามกำหนดการและไมไดแสดงวาจะบรรลุผล

ตามท่ีกำหนดในผลงาน  (Result)  และนำขอเท็จจริงท่ีไดพบจัดทำเปนรายงาน  พรอมท้ังใหความ

คิดเห็นและติดตามการตัดสินใจและการแกไขปรบัปรุง 

   2. การกำกับติดตามท่ีดีมักจะข้ึนอยูกับการวัดท่ีการออกแบบไวดีของโครงการ 

ถาโครงการมีการออกแบบไมดีหรือตั้งอยูบนสมมติฐานท่ีผิดพลาดหรือไมจริง  ตอใหมีการกำกับท่ีดี

มากอยางไรก็คงไมสามารถประกันไดวาจะเปนโครงการท่ีประสบความสำเร็จได 

   3. การกำกับติดตามท่ีดีอาศัยการออกตรวจพ้ืนท่ีดำเนินโครงการอยางสม่ำเสมอ 

เพ่ือใหสามารถระบุขอเท็จจริงและความกาวหนาของการดำเนินงานของโครงการได การออกตรวจ

เยี่ยมอยางเปนระยะๆ จะชวยใหเกิดความเขาใจในภาพรวมไดดีข้ึน  และวิเคราะหประเด็นท่ีเปน

ปญหาไดชัดเจน  และเปนการบันทึกขอมูลเปนระยะๆ  แทนท่ีจะเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียว 

   4. การวิเคราะหเพ่ือจัดทำรายงานเปนวาระประจำ  ก็เปนหนึ่งในมาตรฐานข้ันต่ำ

ของการกำกับติดตามท่ีดี 

   5. การกำกับติดตามยังจะเกิดประโยชนแกโครงการมากข้ึน หากใชกลไกการ

กำกับติดตามดานการมีสวนรวม เพ่ือใหเห็นวาไดเกิดการยอมรับ ยึดเปนพันธะผูกพัน มีบทบาทของ

เจาของโครงการ การติดตามเรงรัดและการนำสงขอมูลปอนกลับดานผลการดำเนินโครงการหรือไม
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อยางไร เชน  การประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย การคณะกรรมการกำกับ (Steering Committee)  การ

สนทนากลุมยอย เปนตน 

   6. การกำกับติดตามท่ีดีจะตองหาหนทางท่ีจะเขาถึงความกาวหนาและผลการ

ดำเนินงานของโครงการอยางมีเหตุผลโดยอิงอยูบนเง่ือนไขและดัชนีชี้วัดท่ีชัดเจน  และอาจจะตอง

พยายามปรับปรุงระบบการวัดผลการดำเนินงานดวยการหาดัชนีชี้วัดและขอมูลพ้ืนฐาน  (Indicators 

& baselines) 

   7. เพ่ือใหเกิดการกำกับติดตามท่ีดี ประเด็นของบทเรียนจากการดำเนินโครงการ 

ไมวาจะลมเหลวหรือประสบความสำเร็จก็ตาม ถือวาเปนสวนหนึ่งของการตรวจโครงการ เพ่ือใช

ประกอบการพัฒนากลยุทธในอนาคต และหลีกเลี่ยงการทำผิดซ้ำซาก  

 

 3)  แนวทางในการประเมินผลโครงการ 

  การประเมินผลนับเปนสิ่งสำคัญและจำเปนอยางยิ่งในกระบวนการบริหาร  โดยท่ัวไป

การประเมินผลมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานวาบรรลุเปาหมายมาก

นอยเพียงใด  โดยใชวิธีการหลายอยางท่ีมีหลักเกณฑตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การ

ประเมินผลเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะทำใหทราบถึงผลการบริหารงานหรือปฏิบัติงานตามโครงการใดๆ  วา

บรรลุเปาหมายหรือไม  ผลของการประเมินจะมีประโยชนในการท่ีจะบอกใหทราบถึงความสำเร็จ

หรือลมเหลว  ซ่ึงใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาท้ังในปจจุบันและอนาคต  จึงมีนักวิชาการดาน

การประเมินผลไดใหแนวทางในการประเมินผลท่ีแตกตางกัน 

  ในกระบวนการประเมินผลโครงการจะประกอบไปดวย 3 ข้ันตอน คือ การวางแผนการ

ประเมินผลโครงการ ข้ันตอนการประเมินผลโครงการ และการประเมินผลลัพธโครงการ เพ่ือให

สอดคลองกับตัวชี้วัดท่ีกำหนด และขอบเขตเนื้อหาในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงศึกษาเฉพาะแนว

ทางการประเมินผลโครงการท่ีมี 3 ข้ันตอนดังนี้ 

 

  3.1)  การวางแผนการประเมินผลโครงการ 

   มยุรี อนุมานราชธน  (2548)  ไดกลาวถึงการวางแผนเพ่ือการประเมินผลโครงการ

มีข้ันตอนท่ีสำคัญ 6 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
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   ข้ันตอนท่ี  1 กำหนดผูท่ีเก่ียวของกับโครงการ โดยผูท่ีเก่ียวของกับโครงการท้ังผูท่ี

ไดรับผลประโยชนหรือผูท่ีไดรับผลกระทบจากการประเมินผล เชน ผูมีสวนไดสวนเสียจากโครงการ 

ประเภทและจำนวนของผูรับบริการ เปนตน จะตองระบุใหชัดเจน ไดแก ผูปฏิบัติงานในโครงการ 

ผูรับบริการ  ผูสนับสนุนโครงการ เปนตน นอกจากนี้ผูประเมนควรทราบภูมิหลัง ความสนใจ 

ทัศนคติ ชื่อเสียงของผูท่ีเก่ียวของกับโครงการใหมากท่ีสุด ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเภทของโครงการและ

ลักษณะของการประเมิน 

   ข้ันตอนท่ี  2  จัดการประชุมเบื้องตน กอนท่ีจะตัดสินใจทำการประเมินและ

กำหนดรายละเอียดของโครงรางการประเมินผล  ผูประเมินควรจัดการประชุมเบื้องตนกอนเพ่ือ

พบปะบุคคลท่ีเก่ียวของกับโครงการและรวบรวมขอมูลดานตางๆ เชน โครงการเปนประเภทใด 

ตองการผลการประเมินดานใด 

   ข้ันตอนท่ี  3 ประเมินความสามารถท่ีจะรับการประเมิน เปนการวิเคราะหและ

พิจารณาขอมูล  เก่ียวกับสถานการณของโครงการวา มีความพรอมท่ีจะรับการประเมินหรือไม 

หลังจากผูประเมินไดทำความเขาใจกับผูท่ีเก่ียวของกับโครงการเพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับท่ีมา และ

ความสำคัญของโครงการ  วัตถุประสงคและทรัพยากรของโครงการ เพ่ือทำการตัดสินใจวาจะทำการ

ประเมินหรือไม โครงการท่ีสามารถประเมินไดควรจะเปนโครงการท่ีมีความสัมพันธตามหลักเหตุผล  

ระหวางสิ่งท่ีคาดหวังวาจะเกิดข้ึนจากการดำเนินงานในอนาคต  นอกจากนี้ทรัพยากรจะตองไดรับ

การจัดสรรเพ่ือทำการประเมินอยางเพียงพอ  และผูสนับสนุนโครงการตองการใหผูปฏิบัติงานไดรับ

การประเมินเม่ือโครงการไดเกิดผลลัพธตามวัตถุประสงคของโครงการ 

    ข้ันตอนท่ี  4  ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงการ  ผูประเมินท่ีมี

ประสบการณในการประเมินผลโครงการหลายๆ สาขาจะคุนเคยกับการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของ 

สวนผูประเมินท่ีเชี่ยวชาญ  เฉพาะสาขาจะพัฒนาความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะท่ีจะชวยพัฒนา

ทฤษฎีในดานนั้นๆ ได  สวนผูประเมินท่ีขาดประสบการณในการประเมินเฉพาะดาน  อาจตองใช

เวลาศึกษาเนื้อหาของเรื่องนั้น  ระเบียบวิธีวิจัยจากเอกสารท่ีเก่ียวของและศูนยขอมูลตาง กอนท่ีจะ

เสนอรูปแบบการประเมินผลสรางเครื่องมือในการประเมินผล  ในการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของ          

ผูประเมินควรสนใจประเด็นสำคัญ เชน เคยมีการประเมินผลโครงการแบบนี้หรือไมและทำการ

ประเมินรูปแบบใด  เครื่องมือหรือมาตรวัด ไดถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือใชในการประเมินผลหรือไม เครื่องมือ
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ดังกลาวมีความเชื่อม่ันและมีความเท่ียงตรง  เพียงใด ใชสถิติประเภทใดและเหมาะสมกับการ

วิเคราะหหรือไม เปนตน 

    ข้ันตอนท่ี  5  กำหนดระเบียบวิธีวิจัย หลังจากทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของแลว

ผูประเมินก็พรอมท่ีจะตัดสินใจเลือกระเบียบวิธีวิจัย ไดแก กลยุทธและการออกแบบระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมควบคุมและกลุมทดลอง การเลือกวิธีการวัด การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเลือกใชสถิติ และการรายงานผลฉบับสมบูรณตามลำดับ ในดานกลยุทธการประเมินผลถูก

กำหนดโดยประเภทการประเมิน  เชน  การประเมินผลดานประสิทธิผล  ผละประเมินสามารถทำ

การประเมินมากกวา 1 ประเภท นอกจากนี้การออกแบบการประเมินผลจะถูกกำหนดดวยตัวแปร

ตางๆ ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล 

    ข้ันตอนท่ี  6 การนำเสนอโครงรางผลการประเมินผลท่ีเปนลายลักษณอักษร 

หลังจากไดดำเนินการตามข้ันตอนตางๆ แลว ผูประเมินตองเตรียมจัดทำรางผลการประเมินท่ีเปน

ลายลักษณอักษรหรือเอกสารรายงานผลสำหรับนำเสนอตอผูบริหารโครงการและผูบริหารระดับสูง 

โครงรางนี้ควรไดรับความเห็นชอบรวมกันระหวางผูประเมินและผูปฏิบัติ ในประเด็นเก่ียวกับลักษณะ

และประเภทของการประเมินผล วัตถุประสงคของการประเมินผล มาตรวัดวัตถุประสงคของ

โครงการ ความพรอมท่ีใหทำการประเมินผล  เปนตน 

 

  3.2) ข้ันตอนการประเมินผลโครงการ 

   ชารลส  (Charles, 1977 อางถึงใน วุฒิสาร ตันไชย และคณะ, 2546) ไดกำหนด

ข้ันตอนของการประเมินผลโครงการไว  3 ข้ันตอนดังนี้ 

   1. กำหนดสิ่งท่ีจะประเมินวาจะประเมินอะไร โดยผูประเมินจะตองรูวาจะ

ประเมินอะไร 

   2. การวัดสิ่งท่ีจะประเมิน  ซ่ึงเม่ือกำหนดแลววาจะประเมินอะไร จะตองกำหนด

วาจะตรวจสอบหรือวัดสิ่งท่ีตองการประเมินนั้นอยางไร หรือวัดในสิ่งนั้นดวยวิธีการใด  อยางไร 

จากนั้นจึงเริ่มทำการประเมิน 

   3. การวิเคราะหขอมูล ซ่ึงเม่ือไดขอมูลมาครบถวนแลว ตอไปก็เปนเรื่องของการ

นำเอาขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไวมาทำการวิเคราะห โดยในการวิเคราะหขอมูลนั้น  มีวิธีการอยู
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หลากหลายรูปแบบ  ซ่ึงผูวิเคราะหจะตองพิจารณาเลือกวิธีการ หรือเครื่องมือในการวิเคราะหให

เหมาะสมกับความตองการ  และตามหลักการทางสถิติ เพ่ือท่ีจะใหไดผลออกมาตามท่ีกำหนดไว 

   สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2544) ไดกลาวถึงข้ันตอนการประเมิน ประกอบดวย 5 

ข้ันตอน  ดังตอไปนี้ 

   ข้ันท่ี  1  กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของการประเมิน ในข้ันตอนนี้            

ผูประเมินจะดำเนินการดังนี้ 

    1.1  ศึกษารวบรวมขอ มูล เก่ียว กับ โครงการหรือสิ่ ง ท่ี มุ งประเมิน กับ

วัตถุประสงคหลักการของโครงการ ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครบางท่ีตองการใชผลการประเมินนี้ 

    1.2 สัมภาษณผูบังคับบัญชาของผูประเมิน  และกลุมผูใชผลประเมินเก่ียวกับ

ความตองการใชผลประเมินตองการใชเม่ือใด  ตองการสารสนเทศในประเด็นใดบาง 

    1.3 จากขอมูล 1. และ 2. กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของการประเมิน  

เปนท่ีนาสังเกตวาวัตถุประสงคของการประเมิน เปนผลมาจากการศึกษาความตองการของผูใชผล

ประเมิน และจากวัตถุประสงคหลักของโครงการ  หรือสิ่งท่ีมุงประเมิน 

   ข้ันท่ี  2 วางแผนการประเมิน  เม่ือกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงคการประเมิน

แลว  นำวัตถุประสงคของการประเมินในแตละขอมาวิเคราะหเพ่ือวางแผนการประเมิน  แลวกรอก

ลงในแบบวางแผนประเมินดังนี ้

ตารางท่ี  1  แบบวางแผนการประเมิน 

 

   จากวัตถุประสงคของการประเมิน  ผูประเมินนำมาวิเคราะหวาเปนประเภทไหน

ของการประเมิน  เชน  ประเมินสภาวะแวดลอม  ประเมินปจจัยเบื้องตน  ประเมินกระบวนการ  

การประเมินผลผลิต ฯลฯ  ประเด็นคำถามเพ่ือจะไดชวยใหเก็บขอมูลอยางครบถวน  แหลงท่ีมาของ

ขอมูลท่ีตองการอาจมาจากผูเขารวมโครงการ ผูสังเกตการณ  เอกสาร หรือผลการปฏิบัติตางๆ 

ชวงเวลาท่ีเก็บขอมูล แบงเปน 3 ชวง คือ  กอนการดำเนินโครงการ ขณะโครงการดำเนินการอยู  

และเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

วัตถุประสงคของการประเมิน : 

ประเภทของการ

ประเมิน 

ประเด็นคำถาม แหลงท่ีมาของ

ขอมูล 

เวลาท่ีเก็บ

ขอมูล 

วิธีการเก็บ

ขอมูล 

วิธีวิเคราะห

ขอมูล 
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   ข้ันท่ี  3  ดำเนินการประเมินตามแผน  เม่ือจัดทำแผนการประเมินเรียบรอยแลว  

จะเริ่มเก็บรวบรวมขอมูลในชวงตางๆ โดยเก็บรวบรวมขอมูลตามท่ีระบุไวในแผนการประเมิน 

   ข้ันท่ี  4  วิเคราะหขอมูล แจงนับรวบรวมขอมูล เพ่ือทำการวิเคราะหตาม

วัตถุประสงคของการประเมินแตละขอ แลวสรุปวาวัตถุประสงคนั้นๆ บรรลุหรือไม เพียงใด มีปญหา 

หรืออุปสรรคอยางไรบาง 

   ข้ันท่ี  5  รายงานผลการประเมิน โดยท่ัวไปรายงานการประเมินผลมักจะทำเปน

ลายลักษณอักษรในรูปของรายงาน  ซ่ึงอาจแบงเปนรายงานรวมฉบับเดียว  หรือการประเมินผล

โครงการ และการติดตามผลหรือแยกเปนรายงาน 2 ฉบับ คือรายงานการประเมินผลโครงการ

หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินงาน โดยยังไมไดดำเนินการติดตามผล และรายงานการติดตามผล 

หลังจากสิ้นสุดโครงการไปแลวไมนอยกวา     6  เดือน 

 

 

  3.3)  การประเมินผลลัพธโครงการ 

   สมสุดา  ผูพัฒน (2553) กลาวไววา การประเมินผลลัพธ เปนกิจกรรมสำคัญของ

หนวยงานภาครัฐในการพัฒนาการดำเนินงานใหเกิดผลงานตามท่ีกำหนด  ผลงานของหนวยงานเกิด

จากการดำเนินงานของแตละโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการจะตองมีความรูและความสามารถเรื่อง 

วัฏจักรโครงการ ซ่ึงประกอบดวย 1)  การออกแบบโครงการ 2)  การดำเนินงานตามท่ีออกแบบ

โครงการ และ 3) การประเมินโครงการ เพราะผลงานโครงการจะเกิดข้ึนเม่ือโครงการมีการออกแบบ

กิจกรรมท่ีสามารถทำใหเกิดผลงานไดจริง  และจะตองมีการบริหารกิจกรรมอยางถูกตอง กิจกรรมจึง

จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงกลุมเปาหมาย  ผลงานของหนวยงานจึงเปนผลรวมของแตละโครงการ  

หากหนวยงานใดมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการออกแบบ  การดำเนินการ  และการ

ประเมินโครงการหนวยงานยอมสามารถสรางเครือขาย  และสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดกับบุคคล

เปาหมายได โดยเฉพาะท่ีสำคัญยิ่ง คือ สอดคลองกับงบประมาณท่ีหนวยงานไดรับ 

   การวัดผลงานองคกรจึงตองเชื่อมโยงกับกิจกรรมตามวัฏจักรโครงการ ซ่ึงสรุปได

ดังภาพตอไปนี้ 

 

 
กิจกรรมโครงการ 

1) ออกแบบ 

2) ดำเนินงาน 

3) ประเมิน 

ผลงานโครงการ 

1)  ผลผลิต 

2)  ผลลพัธ 

ผลรวมผลงาน

โครงการ 

1) ผลผลิต 

2) ผลลัพธ 

ผลงานองคกร 

1) ผลผลิต 

2) ผลลัพธ 
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ภาพท่ี  2  แสดงท่ีมาผลงานองคกร 

ท่ีมา  :  สมสุดา  ผูพัฒน,  2553. 

   การประเมินผลการดำเนินงานของหนวยงาน  พิจารณาจากผลงานองคกรใน

ระดับผลผลิต  และผลลัพธ  ผลงานองคกรเปนผลรวมผลงานของทุกๆ โครงการภายในหนวยงาน แต

ละโครงการยอมจะตองดำเนินการตามวัฎจักรโครงการ คือ มีการออกแบบโครงการ ดำเนินโครงการ

ตามท่ีออกแบบ และประเมินโครงการ ผลการดำเนินงานทำใหเกิดผลงานซ่ึงมี 2 ระดับ  คือ ผลผลิต 

และผลลัพธ 

   ในทัศนะของซามูเอล (Samuel, 1983 อางถึงในวุฒิสาร  ตันไชยและคณะ, 

2546)  ไดแบงข้ันตอนของการประเมินผลโครงการไว 4 ข้ันตอน ประกอบดวย 

    1. การกำหนดวัตถุประสงคของการประเมินผลโครงการ โดยเปนการ

กำหนดวาจะทำการประเมินในเรื่องอะไรเพ่ือจะไดนำผลการประเมินมาใช  และจะนำไปใชทำอะไร 

    2. การกำหนดถึงคุณลักษณะของขอมูลท่ีตองการใชวาเปนขอมูลแบบใด มี

ลักษณะอยางไร 

    3. การเก็บรวบรวมขอมูลตามท่ีตองการ โดยใชเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมกับ

ลักษณะของขอมูล  รวมถึงการจัดทำขอมูลไวดวย 

    4. การวิเคราะหและการแปลความหมายของขอมูล เพ่ือนำไปใชตามความ

มุงหมายท่ีกำหนด 

 

ขอควรระวังลักษณะโครงการท่ีประสบความสำเร็จ และลมเหลว (ปุระชัย, 2533 : 9-11) 

 1 ลักษณะโครงการท่ีประสบความสำเร็จ โครงการท่ีประสบความสำเร็จ ไดแก 

    โครงการซ่ึงเม่ือไดดำเนินงานตามข้ันตอนท่ีวางไว (ตามกระบวนการสาเหตุและผล) แลว         

กอใหเกิดผลลัพธและผลกระทบตามท่ีพึงปรารถนา 
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 2 ลักษณะโครงการท่ีลมเหลว ในโลกของความเปนจริง โครงการท่ีประสบความลมเหลว           

มีมากกวาโครงการท่ีประสบความสําเร็จอยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงในทรรศนะของนักวิจัย ประเมินผล 

โครงการตางๆ มักจะประสบความลมเหลวใน 2 ลักษณะ คือ (Suchman, 1967 ; Weiss, 1973; 

Piumsombun, 1982) 

  ลักษณะท่ี 1 ความลมเหลวทางเทคนิค (Technical Failed) หมายถึงการท่ีโครงการไมได

ดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีวางไว (ไมกระตุ นใหเกิดกระบวนการสาเหตุและผล) จึงอาจกอใหเกิด

หรือไมกอใหเกิดผลลัพธและผลกระทบตามท่ีพึงปรารถนา ในหลักการความลมเหลวทางเทคนิคนับ        

วาสามารถแกไขไดไมยากนัก เพราะอาจสืบเนื่องมาจากการขาดงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ

และเวลา เปนตน ความลมเหลวประเภทนี้มักปรากฏเสมอในประเทศท่ีกําลังพัฒนา ซ่ึงการจัดสรร

และใชทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษยดําเนินการไปอยางไรระบบ ไมสอดประสานกับ

กระบวนการวางแผน 

 ลักษณะท่ี 2 ความลมเหลวทางทฤษฎี (Theoritical Failed) หมายถึง การท่ีโครงการได

ดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีวางไว (ไดกระตุนใหเกิดกระบวนการสาเหตุและผล) แลวแตไมกอใหเกิด

ผลลัพธและผลกระทบตามท่ีพึงปรารถนา หรืออาจกอใหเกิดผลลัพธและผลกระทบท่ีตรงขามกับ

ความมุงหวังท่ีกําหนดไวโดยสิ้นเชิงก็อาจเปนได ความลมเหลวทางทฤษฎีเกิดจากการผิดพลาดตั้งแต

ในข้ันตอนวางแผน ความลมเหลวประเภทนี้ยากแกการแกไขมากกวา ความลมเหลวทางเทคนิคและ

มักนําไปสูการลมเลิกโครงการท้ังหมด ตัวอยางเชน โครงการจัดหาน้ำดื่มใหผู บริโภคโดยการสราง         

ตุมใหทุกครัวเรือน โดยต้ังสมมติฐานวาถาทุกครัวเรือนมีตุมแลวจะสามารถใชเก็บน้ำฝนไวบริโภค  

เม่ือมีการดําเนินการตามแผนทุกอยาง คือ สรางตุมแจกใหทุกครัวเรือนในหมูบานตางๆ ท่ัวประเทศ

แลว ปรากฏวาในหลายทองท่ีราษฎรก็ยังขาดแคลนนําดื่มและในตุ มไมมีน้ำ เนื่องจากฝนไมตก            

ในข้ันตอนวางแผนจึงอาจจะตองกำหนดเปาหมายใหสรางตุ มแจกเฉพาะในทองท่ี ท่ีมีสถิติฝนตก

พอสมควร ไมใชกําหนดเปาหมายทุกพ้ืนที กรณีนี้ถือเปนความลมเหลวทางทฤษฎี คือผิดพลาดตั้งแต

ข้ันตอนวางแผน 

 

ส่ิงสำคัญท่ีตองคำนึงถึงในการประเมินผลโครงการ (ประชุม, 2529 : 95-97) 

 การประเมินผลโครงการเปนกระบวนการในการตรวจสอบ และวิเคราะหสวนสำคัญของ

โครงการ ซ่ึงไดแกปจจัยนำเขา (Inpus) กระบวนการ (Proces หรือ Transactions) และผลลัพธ
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(outputs หรือ outcome) ท้ังนี้เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการท้ังหมดโดยสวนรวมให

ดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด อยางไรก็ดีการประเมินผลโครงการเปนกระบวนการท่ีอาจมี

ความสลับซับซอนแลวแตลักษณะของโครงการท่ีตองประเมิน และมีความละเอียดออนท่ีตองใช         

การพินิจพิจารณาและความละเอียดรอบคอบในการดำเนินการ และการตัดสินใจ ฉะนั้นจึงมีสิ่ง

สำคัญหรือแนวคิดท่ีสำคัญซ่ึงผูประเมินผลโครงการจะตองคำนึงถึง จึงจะทำใหการประเมินผล

โครงการบรรลุถึงเปหมายท่ีตองการอยางแทจริง สิ่งสำคัญดังกลาวไดแก ขอเท็จจริง คุณประโยชน

ความถ่ี ขอมูลยอนกลับ ความผูกพัน ความนำเชื่อถือ วัตถุประสงค มาตรฐาน ความจำเปนและ

คุณคา" ซ่ึงสามารถอธิบายพอสังเขปไดดังนี้ 

 1 ขอเท็จจริง (Evidence) หมายความวา รายละเอียดและขอเท็จจริงตางๆ ท่ีไดจากการ

ประเมินผลโครงการจะตอมากพอ และมีเหตุผลท่ีสมารถจะพิสูจนการตัดสินใจไดวาเปนการตัดสินใจ

ท่ีถูกตองและเหมาะสม โครงการทุกชนิดตองใชเวลา แรงงาน และทุนทรัพยเปนจำนวนมากในการ

จัดต้ังและดำเนินงาน ความผิดพลาดในการวิเคราะหรายละเอียดและขอเท็จจริงท่ีจำเปนอาจนำไปสู

การคัดสินใจท่ีผิดพลาดหรือขาดประสิทธิภาพ และทำใหโดรงการท่ีกำหนดข้ึนหรือกำลังดำเนินงาน

อยูนั้นขาดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ หรืออาจลมเหลวโดยสิ้นเชิง ฉะนั้นการประเมินผลโครงการ

จะตองไดรายละเอียดท่ีเปนจริง และมีเหตุมีผลอยางเพียงพอ 

 2 คุณประโยชน (Beneft) หมายความวาในการประเมินผลโครงการนั้นจะตองคำนึงดวยวา 

การลงทุนกับผลประโยชนท่ีจะไดรับคุมกันหรือไม ถาเปนการประเมินผลโครงการท่ีไมใหประโยชน

กับสังคมโดยสวนรวมก็ไมควรจะลงทุน เพราะการประเมินผลโครงการนั้นมักจะตองเสียคาใชจาย

คอนขางสูง ถาประเมินแลวผลท่ีไดไมเกิดประโยชนหรืเปนผลท่ีไมอาจเชื่อถือได การประเมินผลโรง

การนั้นจะเปนการสูญเปล ฉะนั้น การประเมินผลโครงการทุกโครงการ และทุกครั้งท่ีจะตองประเมิน

ผูประเมินจะตองคำนึงถึงความคุมทุน หรือผลประโยชนท่ีจะไดรับเปนสำคัญ จึงจะทำใหคุณภาพของ

การประเมินผลโครงการเปนไปตามความมุงหวังท่ีตองการ และเปนวิธีการประเมินผลโครงการท่ี

ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 3 ความถ่ี (Frequeng) หมายความวา ในการประเมินผลโครงการควรจะมีความถ่ีในการเก็บ

รวบรวมขอมูลบอยครั้งเพียงใด ตองข้ึนอยูกับลักษณะของโครงการเปนสำคัญ หากเปนโครงการระยะ

ยาว การเก็บขอมูลจะตองไดรับการกำหนดไวเปนระยะอาจเปนทุก 6 เดือน ทุกรอบป หรือแลวแต

ความเหมาะสม แตจะตองมีการเก็บรวบรวมและการวิเคราะหอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ เพ่ือใหขอมูลความ
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เปนจริงทันสมัย จึงจะทำใหการวิเคราะหขอมูลมีความถูกตอง ฉะนั้นจึงอาจกลาวไดวา ความในการ

เก็บรวบรวมขอมูลคือสิ่งสำคัญประการหนึ่งท่ีผูมีหนาท่ีในการประเมินผลโครงการจะตองคำนึงถึง 

 

ขอควรระวังการกำกับติดตามประเมินผลโครงการ หรือส่ิงท่ีควรคำนึงถึงในการปฏิบัติงาน 

 1.โครงการตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาและ

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 2.วัตถุประสงคของโครงการนั้น ท่ีไดกำหนดไวตองถูกตองตามแผน 

 3.ตองคำนึงถึงปจจัยตางๆ ท่ีโครงการไมสามารถควบคุมไดและอาจจะสงผลตอความสำเร็จ

หรือ ความลมเหลวของโครงการ 

 4.ตองคำนึงตององคกร และกระบวนการดำเนินงาน ตลอดจนการติดตามและการควบคุม

โครงการ 
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บทท่ี 4 

เทคนิคการปฏิบัติงาน 
 

  ภารกจิการจดัโครงการฝึกอบรมและโครงการบรกิารทางวชิาการของวทิยาลยัการจดัการเพือ่การ

พฒันา ถือเปนหนวยงานในการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแกสังคม ของวิทยาลัย

การจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ท่ีไดงบประมาณจากเงินรายไดจากหนวยงาน

ภายนอก           เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล และเสนอตอวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา   โดยมีข้ันตอนการ

กำกับติดตาม ดังตอไปนี้ 

 

แผนและกรอบเวลาการปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 

 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. หมายเหตุ 

1.ผูรับผิดชอบภารกิจการจัด

โค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ

โครงการบริการทางวิชาการ 

ให้บุคลากร เสนอโครงการที่

จะดําเนินการเพื่ อบรรจุใน

แผน 

             

2 .ผู รั บ ผิ ด ช อ บ จั ด ท ำแ ผ น

โครงการฝกอบรมและโครงการ

บริการทางวิชาการ 

             

3.เสนอแผนโครงการฝกอบรม

และบริการวิชา ตอท่ีประชุม

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ 

เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

             

4.แจงแผนโครงการฝกอบรม

และโครงการบริการวิชาการ ท่ี
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ค ณ ะ ก รรม ก ารวิ ท ย าลั ย ฯ 

เห็นชอบแลว 

5.ผูรับผิดชอบโครงการดำเนิน

โครงการตามแผน และจัดทำ

สรุป ผลการดำเนิ น งาน  ต อ

ผูอำนวยการฯ 

            ดำเนินการ

ตลอด

ปงบประม

าณ 

6.ผูรับผิดชอบภารกิจโครงการ

ฝกอบรมและบริการวิชาการ 

ทำหนาท่ีในการกำกับติดตาม 

เพ่ื อ ให การดำเนิ น โครงการ

เปนไปตามแผน 

กรณี ท่ีไมสามารถดำเนินการได 

ตามแผนจะปรับแผน 

             

7.ผูรับผิดชอบภารกิจโครงการ

ฝ ก อ บ รม แ ล ะ บ ริ ก า ร วิ ช า 

รวบรวมรายงานสรุปผลการ

ดำเนินโครงการเพ่ือรายงาน

ตามรอบ 

            ผูรับผิดชอ

บตอง

ดำเนินการ

สรุปผล

การดำเนิน

โครงการ

ภายใน 30 

วัน หลัง

เสร็จสิ้น

โครงการ 

8.ผูรับผิดชอบภารกิจรายงาน

ผล การดำเนินโครงการรอบ 6 

เดือน ตอคณะกรรมการบริหาร

โค ร งก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร 

วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ

พัฒนา 

            ดำเนิน

โครงการ 

ต.ค.-มี.ค. 

9.ผูรับผิดชอบภารกิจรายงาน

ผล การดำเนินโครงการรอบ 9 

            ดำเนิน

โครงการ 

ต.ค.-ก.ค. 
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เดือน ตอคณะกรรมการบริหาร

โครงการบริการวิชาการ 

วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ

พัฒนา 

10. ผูรับผิดชอบภารกิจรายงาน

ผล การดำเนินโครงการรอบ 12 

เดือน ตอคณะกรรมการบริหาร

โครงการบริการวิชาการ 

วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ

พัฒนา 

            ดำเนิน

โครงการ 

ต.ค.-ก.ย. 

11. ผูรับผิดชอบภารกิจ 

ประเมินแผน/ผล ของโครงการ

ฝึกอบรมและโครงการบรกิาร

ทางวชิาการ  

             

 

ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

 1.ผูรับผิดชอบภารกิจการจัดโครงการฝกอบรมและโครงการบริการทางวิชาการ ใหบุคลากร เสนอ

โครงการท่ีจะดำเนินการเพ่ือบรรจุในแผน  

  1.1 ผูรับผิดชอบภารกิจ จะดำเนินการจัดทำบันทึกแจงเวียนเพ่ือใหบุคลากรของวิทยาลัยการจัดการ            

เพ่ือการพัฒนา ทุกคนไดรับทราบ และเสนอโครงการฝกอบรม หรือโครงการบริการวิชาการ เพ่ือบรรจุในแผน 

ทุกปงบประมาณ โดยใหระบุรายละเอียด ประกอบการขออนุมัติ ดังนี้ 

   -  ชื่อโครงการ 

   -  วัตถุประสงค 

   -  กลุมเปาหมาย 

   -  วัน/เดือน/ป 

   -  งบประมาณ 

   -  ผูรับผิดชอบ 

รายละเอียดบันทึกขอความ ตามภาพท่ี 1 

 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
ภาพท่ี 1 ตัวอยางบันทึกขอความ แจงเวียนใหบุคลากรเสนอโครงการ 

 

 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 1.2 ผูรับผิดชอบ ของแตละโครงการฝกอบรมและโครงการบริการทางวิชาการ จัดเตรียม ขอมูลซ่ึง

ประกอบดวย  

- ชื่อโครงการ  

- ชวงเวลาท่ีจัดโครงการ 

- ประเภทโครงการ 

- แหลงงบประมาณ 

- จำนวนงบประมาณท่ีใช 

- สถานท่ีจัดโครงการ  

- ผูรับผิดชอบโครงการ 

หมายเหตุ ผูรับผิดชอบโครงการตองเตรียมคูมือ ประกอบตามโครงการท่ีคาดวาจะจัดจริง 

รายละเอียดบันทึกขอความ ตามภาพท่ี 2 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
  

ภาพท่ี 2 ตัวอยางการเตรียมขอมูลเพ่ือขอเสนอโครงการ 

 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 2.เสนอแผนโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ ตอท่ีประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ

ประจำวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 -ผูรับผิดชอบภารกิจ ดำเนินการจัดทำสรปุการจัดโครงการฝกอบรมและโครงการบริการทางวิชาการ 

 -ผูรับผิดชอบภารกิจ ดำเนินการเสนอวาระเขาท่ีประจำคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ

พัฒนา เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 -ดำเนินการตามมติท่ีประชุม คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา พิจารณาใหความ

เห็นชอบ 

รายละเอียดบันทึกขอความ ตามภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 

แบบเสนอเรื่องเพ่ือจัดเขาระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ  

วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
ภาพท่ี 3 

แบบเสนอวาระการประชุม คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 
รายละเอียดแนบ ภาพท่ี 3 

สรุปแผนจัดโครงการบริการวิชาการ 

 

 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 3.แจงแผนโครงการฝกอบรมและโครงการบริการวิชาการ ท่ีคณะกรรมการวิทยาลัยฯ เห็นชอบแลว 

 -ผูรับผิดชอบภารกิจ จัดทำบันทึกเพ่ือแจงใหผูรับผิดชอบจัดโครงการฝกอบรมและโครงการบริการ

วิชาการ ทราบ 

 -ผูรับผิดชอบภารกิจ จัดทำบันทึก นำสงขอมูลใหฝายแผนงานของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา              

พรอมแนบโครงการท่ีไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย   

 -ฝายแผนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา นำขอมูลเพ่ือขอตั้งงบประมาณรายจายประจำป           

โดยฝายแผนงานจะดำเนินการรวบรวม  

 -ฝายแผนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา จัดทำบันทึกสรุปขอมูลเสนอผูอำนวยการวิทยาลัยการ

จัดการเพ่ือการพิจารณา  

 -ฝายแผนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ดำเนินการเสนอใหฝายแผนงานของมหาวิทยาลัย

ทักษิณ ตอไป  

รายละเอียดบันทึกขอความ ตามภาพท่ี 4 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
ภาพท่ี 4 ตัวอยางจัดเตรียมขอมูลเรื่องแผนและงบประมาณเพ่ือเสนอใหฝายแผนงานของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 5.ผูรับผิดชอบโครงการดำเนินโครงการตามแผน และจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตอผูอำนวยการฯ 

 - ผูรับผิดชอบโครงการเขียนโครงการและขออนุมัติโครงการตอผูบังคับบัญชา 

 - ผูรับผิดชอบแตละโครงการดำเนินการจัดโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ ตามแผนงานท่ีไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัย   

 - เม่ือโครงการดำเนินการแลวเสร็จ  ผูรับผิดชอบโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ จะตอง

ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ  

 - ผูรับผิดชอบโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ จัดทำบันทึกสรุปผลการดำเนินงาน และผลประเมิน

ของของโครงการ นั้น รายงานตอผูอำนวยการวิทยาลัยรับทราบ 

รายละเอียดบันทึกขอความ ตามภาพท่ี 5 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

-  



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

-  
-  
-  



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

-  



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

-  



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

-  



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ - 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
รายละเอียดบันทึกขอความ ตามภาพท่ี 5 ตัวอยางการเอกสารเสนอโครงการเพ่ืออนุมัต ิ

  

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

รายละเอียดบันทึกขอความ ตามภาพที่ 5  

ตัวอยางรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
ภาพท่ี 5 ผูรับผิดชอบภารกิจ ดำเนินการจัดทำรายงานสรปุผล 

การจัดโครงการฝกอบรมและโครงการบริการทางวิชาการ 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

รูปประกอบการจัดโรงการท่ีไดรับอนุมัติ 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 5.ผูรับผิดชอบภารกิจโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ ทำหนาท่ีในการกำกับติดตาม เพ่ือให

การดำเนินโครงการเปนไปตามแผน กรณี ท่ีไมสามารถดำเนินการได ตามแผนจะปรับแผน 

 - ผูรับผิดชอบภารกิจโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ ดำเนินการตรวจสอบติดตาม กำกับการจัด

โครงการใหเปนไปตามแผนท่ีไดรับการอนุมัติ จากท่ีประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย 

 -กรณีท่ีมีการจัดโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ ท่ีไมเปนไปตามแผน ผูรับผิดชอบภารกิจ จะตอง

ดำเนินการจัดทำบันทึกรายงานแจงผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาทราบ 

 -แจงผูรับผิดชอบโครงการทราบ กรณีท่ีโครงการไมเปนไปตามแผน เพ่ือดำเนินการปรับเปลี่ยน  

รายละเอียดบันทึกขอความ ตามภาพท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
ภาพท่ี 6 ตัวอยางการขอปรับงบประมาณการดำเนินโครงการบริการวิชาการ 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 

ภาพท่ี 6 ตัวอยางการจัดเตรียมขอมูลเพ่ือขอปรับงบประมาณการดำเนินโครงการบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 
 ภาพท่ี 6 ตัวอยางขอเปล่ียนชวงเวลาในการดำเนินจัดโครงการ (แจงภายนอก) 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
ภาพท่ี 6 ตัวอยางขอเปล่ียนชวงเวลาในการดำเนินจัดโครงการ (แจงภายใน) 

 6.ผูรับผิดชอบภารกิจโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ รวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนิน

โครงการเพ่ือรายงานตาม รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 

 - ผูรับผิดชอบภารกิจโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ ดำเนินการแจงเวียนใหผูรับผิดชอบจัด

โครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ ทราบตามรอบท่ีตองดำเนินการรายงาน  

 -วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา กำหนดใหมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการฝกอบรมและ

บริการวิชาการ จำนวน 3 รอบ ดังนี้ รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 

รายละเอียดบันทึกขอความ ตามภาพท่ี 7 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
ภาพท่ี 7 ตัวอยางบันทึกติดตาม รอบ 6 เดือน 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
ภาพท่ี 7 ตัวอยางบันทึกติดตาม รอบ 9 เดือน 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
  

ภาพท่ี 7 ตัวอยางบันทึกติดตาม รอบ 12 เดือน 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 7.ผูรับผิดชอบภารกิจรายงานผล การดำเนินโครงการรอบ 6 เดือน ตอคณะกรรมการบริหาร

โครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

 - ผูรับผิดชอบภารกิจโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ ดำเนินการจัดทำบันทึกแจงผูรับผิดชอบแต

ละโครงการ เพ่ือจัดเตรียมการสงขอมูลสรุปผลการดำเนินการรอบ 6 เดือน 

 - ผูรับผิดชอบภารกิจโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ รวบรวมรายงานผลโครงการท่ีไดจัดรอบ 6 

เดือน 

 - ผูรับผิดชอบภารกิจโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ ดำเนินการจัดทำประชุมคณะกรรมการ

บริหารโครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

 -รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ รอบ 6 เดือนใหผูอำนวยการวิทยาลัย

การจัดการเพ่ือการพัฒนา รับทราบ 

 -ผูรับผิดชอบภารกิจโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ ดำเนินการแจง มติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารโครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ใหผูรับผิดชอบแต ละโครงการไดรับทราบ 

เพ่ือนำมาปรับปรุง ในโครงการครั้งตอไป 

 -ผูรับผิดชอบภารกิจโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ กำหนดเวลาจัดสงรายงาน โครงการฝกอบรม

และบริการวิชาการ รอบ 9 เดือน 

รายละเอียดบันทึกขอความ ตามภาพท่ี 8 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
ภาพท่ี 8 ตัวอยางบันทึกติดตาม รอบ 6 เดือน และแบบฟอรมรายงาน 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 8.ผูรับผิดชอบภารกิจรายงานผล การดำเนินโครงการรอบ 9 เดือน ตอคณะกรรมการบริหาร

โครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

 - ผูรับผิดชอบภารกิจโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ ดำเนินการจัดทำบันทึกแจงผูรับผิดชอบแต

ละโครงการ เพ่ือจัดเตรียมการสงขอมูลสรุปผลการดำเนินการรอบ 9 เดือน 

 - ผูรับผิดชอบภารกิจโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ รวบรวมรายงานผลโครงการท่ีไดจัดรอบ 9 

เดือน 

 - ผูรับผิดชอบภารกิจโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ ดำเนินการจัดทำประชุมคณะกรรมการ

บริหารโครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

 -รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ รอบ 9 เดือนใหผูอำนวยการวิทยาลัย

การจัดการเพ่ือการพัฒนา รับทราบ 

 -ผูรับผิดชอบภารกิจโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ ดำเนินการแจง มติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารโครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ใหผูรับผิดชอบแต ละโครงการไดรับทราบ 

เพ่ือนำมาปรับปรุง ในโครงการครั้งตอไป 

 -ผูรับผิดชอบภารกิจโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ กำหนดเวลาจัดสงรายงาน โครงการฝกอบรม

และบริการวิชาการ รอบ 9เดือน 

รายละเอียดบันทึกขอความ ตามภาพท่ี 9 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

      

   ภาพท่ี 9 ตัวอยางบันทึกติดตาม รอบ 9 เดือน และแบบฟอรมรายงาน 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 9. ผูรับผิดชอบภารกิจรายงานผล การดำเนินโครงการรอบ 12 เดือน ตอคณะกรรมการบริหาร

โครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

 - ผูรับผิดชอบภารกิจโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ ดำเนินการจัดทำบันทึกแจงผูรับผิดชอบแต

ละโครงการ เพ่ือจัดเตรียมการสงขอมูลสรุปผลการดำเนินการรอบ 12 เดือน 

 - ผูรับผิดชอบภารกิจโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ รวบรวมรายงานผลโครงการท่ีไดจัด รอบ 12 

เดือน 

 - ผูรับผิดชอบภารกิจโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ ดำเนินการจัดทำประชุมคณะกรรมการ

บริหารโครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

 -รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ รอบ 12 เดือนใหผูอำนวยการวิทยาลัย

การจัดการเพ่ือการพัฒนา รับทราบ 

 -ผูรับผิดชอบภารกิจโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ ดำเนินการแจง มติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารโครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ใหผูรับผิดชอบแต ละโครงการไดรับทราบ 

เพ่ือนำมาปรับปรุง ในโครงการครั้งตอไป 

 -ผูรับผิดชอบภารกิจโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ กำหนดเวลาจัดสงรายงาน โครงการฝกอบรม

และบริการวิชาการ ใหมในรอบปงบประมาณ ทันไป 

รายละเอียดบันทึกขอความ ตามภาพท่ี 10 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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   ภาพท่ี 10 ตัวอยางบันทึกติดตาม รอบ 12 เดือน และแบบฟอรมรายงาน 
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 10. ผูรับผิดชอบภารกิจ ประเมินแผน/ผล ของโครงการฝกอบรมและโครงการบริการทางวิชาการ 

 - ผูรับผิดชอบภารกิจโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงาน

โครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ ท้ังปงบประมาณ 

 - ผูรับผิดชอบภารกิจโครงการฝกอบรมและบริการวิชาการ ดำเนินการจัดทำประชุมคณะกรรมการ

บริหารโครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

 - คณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา จะดำเนินการ

พิจารณาผลการดำเนิน ท่ีจัดมาตลอดท้ังปงบประมาณ ไดดำเนินการสอดคลองกับตัวชี้วัดของวิทยาลัยการ

จัดการเพ่ือการพัฒนา  

 - แจงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

ใหผูรับผิดชอบโครงการรับทราบ เพ่ือปรับปรุงแกไข ในการจัดฝกอบรมในครั้งตอไป 

 - ดำเนินการแจงกำหนดระยะเวลาในรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ป ตอไป   
รายละเอียดบันทึกขอความ ตามภาพท่ี 11 
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     ภาพท่ี 11 ตัวอยางสรุปการจัดโครงการบริการวิชาการ 
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จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 

 จรรยาบรรณ เปนสิ่งท่ียึดถือกันวาเปนความดีงาม ท่ีคนในอาชีพนั้น ประพฤติปฏิบัติ หากผูใดลวงละเมิด

ก็อาจกอใหเกิดความเสียหายท้ังบุคคล หมูคณะและสวนรวมได เหตุนี้ผูปฏิบัติงานทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะมี

ความรูในสาขาของตนท้ังขอท่ีควรปฏิบัติและไมพึงปฏิบัติอยางเครงครัดดวยจึงจะสามารถประพฤติปฏิบัติงาน

ใหประสบความสำเร็จ   ไดรับความเชื่อถือยกยองในเกียรติ  ในศักดิ์ศรีและความสามารถ 

 พระบรมราโชวาทในการปฏิบัติงาน 

 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ทรงพระราชทานใหแกขาราชการในวันขาราชการพลเรือนทุกป ตั้งแตป พ.ศ. 2524 -  2559  ผูเขียนได

ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเปนอยางสูงสุดท่ีจะนอมนำพระบรมราโชวาทดังกลาวมาปฏิบัติ ดวย

จิตสำนึก ทัศนคติ และยึดม่ันในประโยชนของแผนดิน  ยึดถือความถูกตอง เปนธรรม   มีความซ่ือสัตยสุจริต 

และมุงม่ันปฏิบัติหนาท่ีใหสำเร็จตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช 2543 “ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน

จะตองตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีโดยเต็มกำลังความสามารถ ดวยอุดมคติ ดวยความเขมแข็ง เสียสละ และระมัดระวัง

ในการทุกอยางในหนาท่ีเปนไปอยางถูกตอง และเท่ียงตรงเปนกลาง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติ

ตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเก่ียวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและของประชาชนทุกคน” 

 เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน  ปพุทธศักราช 2559 “การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ     

มีผลเก่ียวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ขาราชการทุกฝายทุกระดับ จึงตอง

ระมัดระวังการปฏิบัติทุกอยางใหสมควรและถูกตองดวยหลักวิชา เหตุผล ความชอบธรรม ขอสำคัญ เม่ือกระทำ

การใด ตองคิดใหดี โดยคำนึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึน ใหรอบคอบและรอบดาน เพ่ือใหงานท่ีทำบังเกิดผลดีท่ีเปน

ประโยชนแทแตอยางเดียว” 

 พระบรมราโชวาท  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา

เจาอยูหัว ทรงพระราชทานใหแกขาราชการในวันขาราชการพลเรือน พ.ศ.2560 “งานราชการนั้น คือ งานของ

แผนดิน มีผลเก่ียวเนื่องโดยตรงถึงประโยชนของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ดังนั้น ขาราชการผูปฏิบัติ

บริหารงานของแผนดิน จึงตองทำความเขาใจถึงความสำคัญในหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนใหถองแท 

แลวรวมกันคิดรวมกันทำ ดวยความอุตสาหะ เสียสละ และดวยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชนท่ีจะเกิดจาก

งานเปนหลักใหญ งานของแผนดินทุกสวน จักไดดำเนินกาวหนาไปพรอมกัน และสำเร็จประโยชนท่ีพึงประสงค 

คือยังความเจริญม่ันคงใหเกิดแกประเทศชาติและประชาชนไดแทจริงและยั่งยืนตลอดไป 

 พระบรมราโชวาท  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา

เจาอยูหัว ทรงพระราชทานใหแกขาราชการในวันขาราชการพลเรือน พ.ศ.2561 “ผูปฏิบัติราชการ นอกจาก
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จะตองรูงานในหนาท่ีอยางท่ัวถึงแลว ยังจำเปนตองรูดีชั่ว ประโยชนและไมใชประโยชน อยางกระจางชัดดวย 

งานราชการซ่ึงเปนงานของแผนดิน จึงจะดำเนินไปอยางถูกตอง ตรงตามเปาหมาย และสำเร็จประโยชนท่ีพึง

ประสงค คือยังความดี ความเจริญใหเกิดแกประเทศชาติและประชาชนไดแทจริงและยั่งยืน” 

 

จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน 

 

 ขาราชการพลเรือนมีหนาท่ีและความรับผิดชอบสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมท้ังการใหบริการแก

ประชาชน ซ่ึงจำเปนตองทำงานรวมกันหลายฝาย เพ่ือใหขาราชการพลเรือนมีความประพฤติดี สำนึกในหนาท่ี 

สามารถประสานงานกับทุกฝาย ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลยิ่งข้ึน โดยมี

ขอบังคับ ก.พ.วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน พ.ศ.2537  ไวเปนประมวลความประพฤติเพ่ือรักษา

ไวซ่ึงศักดิ์ศรีและสงเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณ เกียรติฐานะของขาราชการพลเรือน อันจะยังผลใหผูประพฤติเปนท่ี

เลื่อมใส ศรัทธา  และยกยองของบุคคลโดยท่ัวไป แบงเปน 4 ดาน ดังนี้ 

 

1. จรรยาบรรณตอตนเอง  

      1.1 ขาราชการพลเรือนพึงเปนผูมีมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ 

     1.2. ขาราชการพลเรือนพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย และไมแสวงหา

ประโยชนโดยมิชอบ ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกำหนดไว ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นดวย 

     1.3 ขาราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติท่ีดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังเพ่ิมพูนความรู 

ความสามารถ และทักษะ ในการทำงานเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 

 2.  จรรยาบรรณตอหนวยงาน 

 2.1 ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 

 2.2 ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหนาท่ีราชการ อยางเต็มกำลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 

ขยันหม่ันเพียร ถูกตองสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชนเปนสำคัญ 

 2.3 ขาราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาราชการใหเปนประโยชนตอทาง

ราชการอยางเต็มท่ี 

 2.4 ขาราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด คุมคา โดย

ระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 
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3.  จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน 

 3.1 ขาราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือชวยเหลือกลุมงาน

ของตนท้ังในดานการใหความคิดเห็น การชวยทำงานและการแกปญหารวมกัน รวมท้ังการเสนอแนะในสิ่งท่ีเห็น

วาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย 

 3.2 ขาราชการพลเรือนซ่ึงเปนผูบังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใสผูอยูใตบังคับบัญชา ท้ังในดานการ

ปฏิบัติงาน ขวัญ กำลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผูอยู

ใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลท่ีถูกตองตามทำนองคลองธรรม 

 3.3 ขาราชการพลเรือนพึงชวยเหลือเก้ือกูลในทางท่ีชอบ รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความสามัคคี 

รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนรวม 

 3.4 ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตอผูรวมงาน ตลอดจนผูเก่ียวของดวยความสุภาพมีน้ำใจ และมนุษย

สัมพันธอันดี 

 3.5 ขาราชการพลเรือนพึงละเวนจากการนำผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 

 

4. จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม 

 4.1 ขาราชการพลเรือนพึงใหบริการประชาชนอยางเต็มกำลังความสามารถดวยความเปนธรรม เอ้ือเฟอ 

มีน้ำใจ และใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพออนโยน เม่ือเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติไดหรือไมอยูในอำนาจหนาท่ีของ

ตนจะตองปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลซ่ึงตนทราบวามีอำนาจหนาท่ี

เก่ียวของกับเรื่องนั้น ๆ ตอไป 

 4.2 ขาราชการพลเรือนพึงประพฤติตนใหเปนท่ีเชื่อถือของบุคคลท่ัวไป 

 4.3 ขาราชการพลเรือนพึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ซ่ึงมีมูลคาเกินปกติวิสัยท่ี           

วิญูชนจะใหกัน โดยเสนหาจากผูมาติดตอราชการ หรือผูซ่ึงอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ

นั้น หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืนใดท่ีรับไวมีมูลคาเกินปกติวิสัย               

ก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือดำเนินการตามสมควรแกกรณี 

 

จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2557  ไดกำหนดมาตรฐาน ของจรรยาบรรณ

ท่ีพึงมีของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ ไวดังนี้ 

 

 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

1. จรรยาบรรณตอตนเองและวิชาชีพ  

  1.1 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง ความชอบธรรมและหลักวิชาการ   

โดยไมโอนออนตออิทธิพลใด ๆ  

  1.2 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงเปนผูมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะสม กับการเปน

บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

  1.3 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยและไมแสวงหา

ผลประโยชนโดยมิชอบในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกำหนดไวก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

นั้นดวย 

  1.4 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงมีทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และพัฒนาตนเองใหมี

คุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังเพ่ิมพูนความรู ความสามารถและทักษะการทำงาน เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสทิธิผลยิ่งข้ึน 

 

 2.  จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน และหนวยงาน   

      2.1 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ เสมอภาค

และปราศจากอคติ 

  2.2 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกำลัง รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหม่ันเพียร 

ถูกตองและสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนสำคัญ 

  2.3 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาใหเปนประโยชนตอ

มหาวิทยาลัยอยางเต็มท่ี ไมละท้ิงหนาท่ีโดยไมมีเหตุอันสมควร 

  2.4 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด คุมคา 

โดยระมัดระวังไมใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 

 

3.  จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน  

  3.1 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือชวยเหลือใน

หนวยงานของตน ท้ังในดานการใหความคิดเห็น การชวยทำงาน และการแกปญหารวมกัน รวมท้ังการ

เสนอแนะในสิ่งท่ีเห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย 

  3.2 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชาท้ังในการ

ปฏิบัติงาน ขวัญ กำลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชา ตลอดจนปกครอง

ผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลท่ีถูกตองตามทำนองคลองธรรม 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

  3.3 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงชวยเหลือเก้ือกูลกันในทางท่ีถูกตอง รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนให

เกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือประโยชนสวนรวม 

  3.4 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติตอผูรวมงาน ตลอดจนผูเก่ียวของดวยความสุภาพ มีน้ำใจ      

มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และถูกตองตามทำนองคลองธรรม 

  3.5 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตองไมกระทำการลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธฉันทชูสาวกับ

ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา หรือผูรวมงานซ่ึงไมใชคูสมรสของตน หรือกับผูมีคูสมรส 

  3.6 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงละเวนจากการนำเสนอผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนการนำผลงาน

ทางวิชาการหรือผลงานท่ีแสดงความชำนาญการหรือเชี่ยวชาญของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ เปน

การกระทำผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง และถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

  3.7 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติตามคำสั่งของผูบังคับบัญชา ซ่ึงสั่งในหนาท่ีราชการโดยชอบ

ดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ หรือระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย        

  ในกรณี ท่ีเห็นวาการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให เสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษา

ผลประโยชนของทางราชการ จะเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพ่ือใหผูบังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้นก็ได 

และเม่ือไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายังยืนยันใหปฏิบัติตามคำสั่งเดิม ผูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติ

ตาม 

 

 4. จรรยาบรรณตอนิสิต ผูรับบริการ ประชาชนและสังคม 

  4.1 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติตนใหเปนผูนาเชื่อถือ ของบุคคลท่ัวไป และไมกระทำการใด ๆ 

อันจะนำไปสูการเสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย 

  4.2 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงใหบริการตอนิสิต ผูรับบริการ และประชาชนผูมาติดตองานอยางเต็ม

กำลังความสามารถดวยความเปนธรรม เอ้ือเฟอ มีน้ำใจ และใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพ ออนโยน หากเห็นวาเรื่องใด

ไมสามารถปฏิบัติได หรือไมอยูในอำนาจหนาท่ีของตน ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำใหติดตอหนวยงานหรือ

บุคคล ซ่ึงตนทราบวามีอำนาจหนาท่ีเก่ียวของกับ เรื่องนั้น ๆ ตอ 

 4.3 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตองละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ซ่ึงมีมูลคาเกินปกติวิสัย

ท่ีวิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจากนิสติ ผูรับบริการ และประชาชน หรือผูอาจไดรับผลประโยชนจากการปฏิบัติ

หนาท่ีนั้น หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีรับไวมีมูลคาเกินปกติวิสัย ก็ให

รายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือดำเนินการตามสมควรแกกรณีตอไป การเรียก รับ หรือยอมจะรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากนิสิต  ผูรับบริการ หรือประชาชน เพ่ือกระทำหรือไมกระทำการใด เปนการ

กระทำผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง  และถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

  4.4 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตองรักษาความลับของนิสิตและผูรับบริการ การเปดเผยความลับโดยมิ

ชอบของนิสิต ผูรับบริการหรือประชาชน เปนการกระทำผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง และถือเปนความผิด

วินัยอยางรายแรง 

  4.5 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติตนตอนิสิต ผูรับบริการ และประชาชน อยางเหมาะสม และ

ถูกตองตามทำนองคลองธรรม การละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธฉันทชูสาวกับนิสิตของมหาวิทยาลัย ซ่ึง

ไมใชคูสมรสของตน เปนการกระทำผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง และถือเปนความผิดวินัยอยางรวดเร็ว 



บทท่ี 5 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 

 จากการปฏิบัติ งานดานการกำกับ ติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแกสั งคม                
ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ยังพบวามีปญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ผูเขียนจึงไดให
ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา ดังนี้ 
 

ปญหา/อุปสรรค และแนวทางการแกไข 
  

ข้ันตอน ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา 

1.ข้ันตอนการจัดทำแผนโครงการ

ฝกอบรมและโครงการบริการทาง

วิชาการ 

1.1ผูรับผิดชอบโครงการ หรือผูท่ีมี

ความประสงคจัดโครงการไมสง

แผนตามระยะเวลาท่ีกำหนด ทำให

ไมสามารถดำเนินการตามข้ันตอน

ได 

1.1.1 ผูรับผิดชอบภารกิจ จัดทำ

บันทึกแจงกำหนดการในการสง

แผน ลวงหนาอยางนอย 30 วัน 

เพ่ือใหผูรับผิดชอบโครงการ หรือผู

ท่ีมีความประสงคจัดโครงการ มี

เวลาในการเตรียมเอกสารขอมูล 

ใหทันตอเวลา 

1.1.2 ผูรับผิดชอบภารกิจ ใหความ

ช วย เหลื อสนั บ สนุ น ข อ มูลแก  

ผูรับผิดชอบโครงการ 

2. ข้ันตอนการดำเนินโครงการตาม

แผน 

2 .1  ผู รั บ ผิ ด ชอบ โค รงก าร ไม

สามารถดำเนินโครงการได ตาม

แผน เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ 

ปญหาอ่ืนๆ 

2.1.1 ผูรับผิดชอบโครงการบันทึก

ขอปรับแผนการดำเนินงาน เพ่ือ

เสนอผู บ ริห ารตามลำดั บ การ

ข้ันตอนตอไป 

2.2 การจัดเตรียมสถานท่ี วันท่ีจัด

โครงการฝกอบรมและบริการ

วิชาการผูรับผิดชอบโครงการ

ฝกอบรมและบริการวิชาการ 

เปลี่ยนแปลงสถานท่ี ไมตรงตาม

โครงการท่ีเสนอขออนุมัติ 

 

2.2.1 ผูรับผิดชอบโครงการบันทึก

ขอปรับแผนการดำเนินงาน เพ่ือ

เสนอผู บ ริห ารตามลำดั บ การ

ข้ันตอนตอไป 

 

 

 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ข้ันตอน ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา 

2.3 ผูรับผิดชอบโครงการฝกอบรม

และบริการวิชาการ ไดจัดทำ

งบประมาณคาใชจายในการจัดทำ

ไมเพียงพอกับคาใชจายจริงในการ

จัดโครงการฝกอบรมและบริการ

วิชาการ 

 

 

2.3.1 ผูรับผิดชอบโครงการบันทึก

ขอปรับแผนการดำเนินงาน เพ่ือ

เสนอผูบริหารตามลำดับการ

ข้ันตอนตอไป และแจงรายละเอียด

งบประมาณท่ีตองขออนุมัติเพ่ิมเติม 

กรณีท่ีคาใชจายไมเพียงพอกับการ

จัดโครงการฝกอบรมและบริการ

วิชาการ  

2.4 อุปกรณ โสตทัศนูปกรณ  ไม

พรอมใชงาน และปญหาอ่ืน ๆ  

2.4.1 กำหนดแนวปฏิบัติในการจัด

โครงการใหชัดเจน เชน กอนวันจัด

โครงการ 1 วัน ใหผู รับผิดชอบ

โครงการฝกอบรมและบริการ

วิชาการ ไปทดสอบความพรอม

ของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ กอน

ทุกครั้ง เพ่ือลดความผิดพลาด 

3 .ก าร ราย งาน ผ ลก ารด ำ เนิ น

โครงการฝกอบรมและโครงการ

บริการทางวิชาการ 

3.1 ผู รั บ ผิ ด ช อ บ  ข อ งแ ต ล ะ

โครงการฝกอบรมและโครงการ

บริการทางวิชาการ บางโครงการ

ไมสงรายงานผลการจัดโครงการ 

(ตามรอบ 6,9,12 เดือน) มายัง

คณะกรรมการบริหารโครงการ

บ ริก ารวิ ช าการ  วิท ยาลั ยการ

จัดการเพ่ือการพัฒนา 

3.1.1 เม่ือใกลถึงเวลากำหนดสง

ขอมูล ผูรับผิดชอบจะแจงเตือนไป

ยั งหั ว ห น า โค ร งก าร  เ พ่ื อ ให

ดำเนินการจัดสงขอมูลรายงานผล

การดำเนินโครงการ ใหทันเวลา 

 

3.1.2 เพ่ิมชองทางในการจัดส ง

รายงานผลการดำเนินโครงการ

ฝกอบรมและโครงการบริการทาง

วิชาการใหกับผูรับผิดชอบโครงการ       

เชน E-mail,  Google Drive เพ่ือ

เปนการอำนวยความสะดวกในการ

ร า ย ง า น ข อ มู ล ม า ยั ง ค ณ ะ

กรรมการบริหารโครงการบริการ



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ข้ันตอน ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา 

วิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพ่ือ

การพัฒนา 

 

4 . ก า รป ระ เมิ น ผ ล โค ร งก า ร

ฝกอบรมและบริการวิชาการ   

4 .1  ผู รั บ ผิ ด ช อ บ  ข อ งแ ต ล ะ

โครงการฝกอบรมและโครงการ

บริการทางวิชาการ บางโครงการ

ลืมประเมินผลโครงการ  

4.1.1 ผูรับผิดชอบภารกิจ ใหความ

ช วย เหลื อสนั บ สนุ น ข อ มูลแก  

ผูรับผิดชอบโครงการ เชน จัดทำ

แบบฟอรมการประเมินผลโครงการ

ท่ีเปนรูปแบบท่ีงายตอการนำไปใช 

4.1.2 พัฒนาระบบการประเมิน

โครงการ ระบบออนไลน เพ่ือให

งายตอการนำไปใช  

5. การกำกับ ติดตามผลการดำเนิน

โครงการ 

5.1 ขอมูลการดำเนินโครงการตาม

แผน ไมเปนปจจุบัน อาจจะ

เนื่องมาจากการติดตามผลการ

ดำเนินโครงการคลาดเคลื่อน 

5.1.1 จัดทำปฏิทินการติดตามและ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล โค ร ง ก า ร  ข อ ง

คณะกรรมการบริหารโครงการ

บริการวิชาการ เป นราย เดือน 

เพ่ือใหการตรวจสอบขอมูลงายข้ึน 

5.1 .2  ประสานงานกับผู รับผิด

โครงการเพ่ือยืนยันแผนการดำเนิน

โครงการฝกอบรมและบริการ

วิชาการอีกครั้ง กอนท่ีจะสงปฏิทิน

ก าร  ติ ด ต าม และป ระ เมิ น ผ ล

โค ร งก ารป ร ะ จ ำ เดื อ น ให กั บ

คณะกรรมการบริหารโครงการ

บริการวิชาการ 

 

6. การประเมินโครงการหลังเสร็จ

สิ้นโครงการ 

6.1 ไดรับแบบประเมินโครงการ

นอย ไมตรงตามคาเปาหมายท่ี

กำหนด 

6.1.1 ผูรับผิดชอบโครงการ

ฝกอบรมและบริการวิชาการ แจง

ใหผูเขาอบรมทำแบบประเมิน

โครงการพรอมกัน ในชวงพัก



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ข้ันตอน ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา 

รับประทานอาหารวางและ

เครื่องดื่ม ภาคบาย ในวันสุดทาย 

ของการอบรม 

6.1.2 ผูรับผิดชอบโครงการ

ฝกอบรมและบริการวิชาการ 

อาจจะใหผูเขาอบรมนำแบบ

ประเมินโครงการ มาแลกกับของท่ี

ระลึกเล็กๆ นอย ท่ีเตรียมไว 

 

7 .ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร ะ บ บ ก า ร

ดำเนินงานโครงการฝกอบรมและ

โครงการบริการทางวิชาการ  

7.1.1 ขาดการประเมินระบบการ

ดำเนินงานโครงการฝกอบรมและ

โครงการบริการวิชาการ เพ่ือนำผล

มาปรับปรุงอยางแทจริง 

7.1.1 กำหนดแนวปฏิบัติในการ

ประเมินระบบการดำเนินงาน

โครงการฝกอบรมและโครงการ

บริการวิชาการ อยางชัดเจน และ

ประเมินเปนประจำทุกป  

7.1.2 ใหความสำคัญกับการนำผล

การประเมินมาปรบัปรุงระบบการ

ดำเนินโครงการฝกอบรมและ

โครงการบริการวิชาการ อยาง

ตอเนื่อง  

 

 

ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

 เพ่ือใหตระหนักถึงความสำคัญ ปญหา การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของ

วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ และเพ่ือใหทราบถึงกระบวนการข้ันตอนในการ

ดำเนินงานเพ่ือพัฒนาตอไป จึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1. ผูรับผิดชอบการจัดโครงการฝกอบรมและโครงการบริการทางวิชาการ ควรมีการรวบรวมปญหา และ

อุปสรรค ในการทำประเมินโครงการแตละโครงการ เพ่ือนำมา ปรับแผนการดำเนินงานและเพ่ือนำไปใชให

กอใหเกิดประโยชนในการใชกิจกรรมในครั้งตอไป 



การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 2. เห็นควรใหมีการนำผลจากการประเมินในแต ละโครงการท่ีไดจัดข้ึนมา แลกเปลี่ยนเรียนรู ปญหา 

อุปสรรค กับผูดำเนินการจะจัดโครงการฝกอบรมและโครงการบริการทางวิชาการ โครงการอ่ืนๆ ของภายใน

วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา เพ่ือจะไดดำเนินการเตรียมขอมูลหรือวางแนวทางแกไขไวลวงหนา 

 3. วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ควรจัดใหมีผูใหคำแนะนำหรือ บริการท่ีใหเปนท่ีปรึกษา หารือ ให

ผูรับผิดชอบการจัดโครงการฝกอบรมและโครงการบริการทางวิชาการ ใหเขาในรูปแบบการเขียนรายงานงาน

ประเมินผลโครงการ เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับตัวชี้วัดของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา และ

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 4. ผูรับผิดชอบการจัดโครงการฝกอบรมและโครงการบริการทางวิชาการ ควรใหความสำคัญกับผลการ

ประเมินโครงการ นำมาปรับปรุงอยางจริงจัง และอยางตอเนื่อง เพ่ือใหโครงการตอบสนองกลุมเปาหมายได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 5. ผูรับผิดชอบการจัดโครงการฝกอบรมและโครงการบริการทางวิชาการ ควรกำหนดแผนการจัด

โครงการตลอดท้ังป งบประมาณการจัดโครงการตลอดท้ังปไปยังกลุมเปาหมาย เพ่ือประโยชนในการวาง

แผนการพัฒนาตนเองของกลุมเปาหมาย  

  


	บทที่ 1แก้ไขโดย พี่ณะ
	คู่มือการปฏิบัติงาน
	เรื่อง การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
	ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
	จัดทำโดย
	นายกฤชณัท พรหมเสนะ
	นักวิชาการ
	วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
	บทที่ 1
	บทนำ
	ความเป็นมาและความสำคัญ
	วัตถุประสงค์
	1.เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
	2. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันและคงที่
	3. เพื่อใช้เป็นคู่มือให้บุคลากรของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ทำความเข้าใจ หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน เทคนิคการปฏิบัติงาน การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	1.เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
	2. เป็นคู่มือให้บุคลากรของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ทำความเข้าใจ หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน เทคนิคการปฏิบัติงาน การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
	3. ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานแทนกันได้
	4. การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันและคงที่

	บทที่ 2
	บทที่ 3 แก้ไขโดยพี่ณะ
	บทที่ 3
	หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและเงื่อนไข
	หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานในการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มีแนวคิด ทฤษฎีในการกำกับติดตามและประเมินผล ดังต่อไปนี้
	1. หลักการติดตามและประเมินโครงการ
	2. แนวคิดเกี่ยวกับการกำกับติดตามประเมินผลโครงการ
	3. ข้อควรระวังลักษณะโครงการที่ประสบความสำเร็จ และล้มเหลว
	4. สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการประเมินผลโครงการ
	หลักการติดตามและประเมินโครงการ
	ธรรญชนก ขนอม (2564) กล่าวว่า กการติดตามและการประเมิน (Monitoring & Evaluation) เป็นคำที่มักจะใช้ควบคู่กัน การติดตามการประเมินจะช่วยให้ผู้บริหารงาน/โครงการทราบว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่มีความก้าวหน้า มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ...
	หัวข้อนี้จะได้กล่าวถึงวงจรการดำเนินโครงการ ลำดับขั้นของแผน ความหมายของการติดตามและประเมินโครงการ และความสัมพันธ์ระหว่างการติดตามและการประเมิน
	1. วงจรการดำเนินโครงการ
	การดำเนินโครงการใดๆ ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 3 ส่วน ดังนี้
	1) การวางแผน (Planning หรือ Project Design)เป็นการศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์อันนำไปสู่การกำหนดรายละเอียดในแต่ละส่วนของโครงการ ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และผลที่คาดว่าจะได้รับ
	2) การดำเนินงาน (Implementation) เป็นขั้นตอนของการบริหารงานเพื่อดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในส่วนของการวางแผนเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรให้ไปสู่เป้าหมายของโครงการ
	3) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เป็นขั้นตอนที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินโครงการ เพราะเป็นการติดตามกำกับการดำเนินงานของโครงการ เพื่อปรับปรุงและเพื่อตรวจสอบผลสำเร็จของโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
	2. ลำดับชั้นของแผน แผนงาน และโครงการ
	ในการวางแผนและติดตามประเมินโครงการ สิ่งแรกที่ควรทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ก่อน คือ ลำดับชั้น (Hierarchy) ของแผน แผนงาน และโครงการว่ามีการจัดลำดับชั้นและแต่ละชั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง
	เมื่อพิจารณาในส่วนของภาครัฐบาล เริ่มจากนโยบาย (Policy) ของรัฐบาลถูกนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาประเทศ (National Plan) หรือที่เรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นแผนด้าน/สาขาการพัฒนาต่างๆ (Sectoral Plan) เช่น ด้านเศรษฐกิจ เกษตรอุตส...
	3. ความหมายของการติดตามและการประเมินโครงการ
	การติดตาม (Monitoring) โครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (input) การดำเนินงาน (process) และผลการดำเนินงาน (output) เกี่ยวกับโครงการเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback system) สำหรับการกำกับ ทบทวน และแก้ปัญหาขณะดำเนินโครงการ
	การประเมิน (Evaluation) โครงการ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตัดสินคุณค่า (Value Judgment) เกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า การดำเนินงาน และผลการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นสารสนเทศสำหรับการปรับปรุงการดำเนินโครงการ สรุปผลสำเร็จของโครงการและพัฒนาโครงการต่อไป
	การติดตามและประเมินจึงเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญในการบริหารและพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
	4. ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างการติดตามและการประเมิน
	การติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนา มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด แต่ก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เช่นเดียวกัน ในที่นี้จะกล่าวถึงรายละเอียดการติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนา 2 ประเด็น คือ ประเด็นของความสัมพันธ์และความแตกต่าง ดังนี้
	4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนา
	การติดตามโครงการและการประเมินโครงการ เป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยการติดตามโครงการเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานของโครงการ สำหรับกำกับ แก้ไข และป้องกันปัญหาอุปสรรคระหว่างการดำเนินงาน ในขณะที่การประเมินเป็นการตัดสินคุณค่าขอ...
	การติดตามและการประเมินผลมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เป็นกลไกของการพัฒนาที่
	กระบวนการติดตามและประเมิน กระบวนการด าเนินโครงการ Monitoring and Evaluating Process Sub-phases Programme Processes Sub-phases
	ภาพที่ 2 เปรียบเทียบการติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนา

	บทที่ 4 พี่ณะทำให้new16-9-64
	บทที่ 4
	เทคนิคการปฏิบัติงาน
	ภารกิจการจัดโครงการฝึกอบรมและโครงการบริการทางวิชาการของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ถือเป็นหน่วยงานในการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้งบประมาณจากเงินรายได้จ...
	ภารกิจการจัดโครงการฝึกอบรมและโครงการบริการทางวิชาการของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ถือเป็นหน่วยงานในการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้งบประมาณจากเงินรายได้จ...
	แผนและกรอบเวลาการปฏิบัติงาน
	ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
	1.ผู้รับผิดชอบภารกิจการจัดโครงการฝึกอบรมและโครงการบริการทางวิชาการ ให้บุคลากร เสนอโครงการที่จะดำเนินการเพื่อบรรจุในแผน
	1.1 ผู้รับผิดชอบภารกิจ จะดำเนินการจัดทำบันทึกแจ้งเวียนเพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยการจัดการ            เพื่อการพัฒนา ทุกคนได้รับทราบ และเสนอโครงการฝึกอบรม หรือโครงการบริการวิชาการ เพื่อบรรจุในแผน ทุกปีงบประมาณ โดยให้ระบุรายละเอียด ประกอบการขออนุมัติ ด...
	-  ชื่อโครงการ
	-  วัตถุประสงค์
	-  กลุ่มเป้าหมาย
	-  วัน/เดือน/ปี
	-  งบประมาณ
	-  ผู้รับผิดชอบ
	รายละเอียดบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 1
	ภาพที่ 1 ตัวอย่างบันทึกข้อความ แจ้งเวียนให้บุคลากรเสนอโครงการ
	1.2 ผู้รับผิดชอบ ของแต่ละโครงการฝึกอบรมและโครงการบริการทางวิชาการ จัดเตรียม ข้อมูลซึ่งประกอบด้วย
	- ชื่อโครงการ
	- ช่วงเวลาที่จัดโครงการ
	- ประเภทโครงการ
	- แหล่งงบประมาณ
	- จำนวนงบประมาณที่ใช้
	- สถานที่จัดโครงการ
	- ผู้รับผิดชอบโครงการ
	หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบโครงการต้องเตรียมคู่มือ ประกอบตามโครงการที่คาดว่าจะจัดจริง
	รายละเอียดบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 2
	ภาพที่ 2 ตัวอย่างการเตรียมข้อมูลเพื่อขอเสนอโครงการ
	2.เสนอแผนโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
	-ผู้รับผิดชอบภารกิจ ดำเนินการจัดทำสรุปการจัดโครงการฝึกอบรมและโครงการบริการทางวิชาการ
	-ผู้รับผิดชอบภารกิจ ดำเนินการเสนอวาระเข้าที่ประจำคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
	-ดำเนินการตามมติที่ประชุม คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พิจารณาให้ความเห็นชอบ
	รายละเอียดบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 3
	ภาพที่ 3
	แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ
	วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
	ภาพที่ 3
	แบบเสนอวาระการประชุม คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
	รายละเอียดแนบ ภาพที่ 3
	สรุปแผนจัดโครงการบริการวิชาการ
	3.แจ้งแผนโครงการฝึกอบรมและโครงการบริการวิชาการ ที่คณะกรรมการวิทยาลัยฯ เห็นชอบแล้ว
	-ผู้รับผิดชอบภารกิจ จัดทำบันทึกเพื่อแจ้งให้ผู้รับผิดชอบจัดโครงการฝึกอบรมและโครงการบริการวิชาการ ทราบ
	-ผู้รับผิดชอบภารกิจ จัดทำบันทึก นำส่งข้อมูลให้ฝ่ายแผนงานของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา              พร้อมแนบโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย
	-ฝ่ายแผนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา นำข้อมูลเพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี           โดยฝ่ายแผนงานจะดำเนินการรวบรวม
	-ฝ่ายแผนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จัดทำบันทึกสรุปข้อมูลเสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพิจารณา
	-ฝ่ายแผนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ดำเนินการเสนอให้ฝ่ายแผนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ต่อไป
	รายละเอียดบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 4
	ภาพที่ 4 ตัวอย่างจัดเตรียมข้อมูลเรื่องแผนและงบประมาณเพื่อเสนอให้ฝ่ายแผนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
	5.ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินโครงการตามแผน และจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ต่อผู้อำนวยการฯ
	- ผู้รับผิดชอบโครงการเขียนโครงการและขออนุมัติโครงการต่อผู้บังคับบัญชา
	- ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ ตามแผนงานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัย
	- เมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ  ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ จะต้องดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
	- ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ จัดทำบันทึกสรุปผลการดำเนินงาน และผลประเมินของของโครงการ นั้น รายงานต่อผู้อำนวยการวิทยาลัยรับทราบ
	รายละเอียดบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	รายละเอียดบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 5 ตัวอย่างการเอกสารเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
	รายละเอียดบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 5
	ตัวอย่างรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
	ภาพที่ 5 ผู้รับผิดชอบภารกิจ ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผล
	การจัดโครงการฝึกอบรมและโครงการบริการทางวิชาการ
	รูปประกอบการจัดโรงการที่ได้รับอนุมัติ
	5.ผู้รับผิดชอบภารกิจโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ ทำหน้าที่ในการกำกับติดตาม เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน กรณี ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนจะปรับแผน
	- ผู้รับผิดชอบภารกิจโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ ดำเนินการตรวจสอบติดตาม กำกับการจัดโครงการให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย
	-กรณีที่มีการจัดโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ ที่ไม่เป็นไปตามแผน ผู้รับผิดชอบภารกิจ จะต้องดำเนินการจัดทำบันทึกรายงานแจ้งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาทราบ
	-แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการทราบ กรณีที่โครงการไม่เป็นไปตามแผน เพื่อดำเนินการปรับเปลี่ยน
	รายละเอียดบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 6
	ภาพที่ 6 ตัวอย่างการขอปรับงบประมาณการดำเนินโครงการบริการวิชาการ
	ภาพที่ 6 ตัวอย่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อขอปรับงบประมาณการดำเนินโครงการบริการวิชาการ
	ภาพที่ 6 ตัวอย่างขอเปลี่ยนช่วงเวลาในการดำเนินจัดโครงการ (แจ้งภายนอก)
	ภาพที่ 6 ตัวอย่างขอเปลี่ยนช่วงเวลาในการดำเนินจัดโครงการ (แจ้งภายใน)
	6.ผู้รับผิดชอบภารกิจโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ รวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเพื่อรายงานตาม รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
	- ผู้รับผิดชอบภารกิจโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ ดำเนินการแจ้งเวียนให้ผู้รับผิดชอบจัดโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ ทราบตามรอบที่ต้องดำเนินการรายงาน
	-วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ จำนวน 3 รอบ ดังนี้ รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
	รายละเอียดบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 7
	ภาพที่ 7 ตัวอย่างบันทึกติดตาม รอบ 6 เดือน
	ภาพที่ 7 ตัวอย่างบันทึกติดตาม รอบ 9 เดือน
	ภาพที่ 7 ตัวอย่างบันทึกติดตาม รอบ 12 เดือน
	7.ผู้รับผิดชอบภารกิจรายงานผล การดำเนินโครงการรอบ 6 เดือน ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
	- ผู้รับผิดชอบภารกิจโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ ดำเนินการจัดทำบันทึกแจ้งผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ เพื่อจัดเตรียมการส่งข้อมูลสรุปผลการดำเนินการรอบ 6 เดือน
	- ผู้รับผิดชอบภารกิจโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ รวบรวมรายงานผลโครงการที่ได้จัดรอบ 6 เดือน
	- ผู้รับผิดชอบภารกิจโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ ดำเนินการจัดทำประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
	-รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ รอบ 6 เดือนให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา รับทราบ
	-ผู้รับผิดชอบภารกิจโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ ดำเนินการแจ้ง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ให้ผู้รับผิดชอบแต่ ละโครงการได้รับทราบ เพื่อนำมาปรับปรุง ในโครงการครั้งต่อไป
	-ผู้รับผิดชอบภารกิจโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ กำหนดเวลาจัดส่งรายงาน โครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ รอบ 9 เดือน
	รายละเอียดบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 8
	ภาพที่ 8 ตัวอย่างบันทึกติดตาม รอบ 6 เดือน และแบบฟอร์มรายงาน
	8.ผู้รับผิดชอบภารกิจรายงานผล การดำเนินโครงการรอบ 9 เดือน ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
	- ผู้รับผิดชอบภารกิจโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ ดำเนินการจัดทำบันทึกแจ้งผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ เพื่อจัดเตรียมการส่งข้อมูลสรุปผลการดำเนินการรอบ 9 เดือน
	- ผู้รับผิดชอบภารกิจโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ รวบรวมรายงานผลโครงการที่ได้จัดรอบ 9 เดือน
	- ผู้รับผิดชอบภารกิจโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ ดำเนินการจัดทำประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
	-รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ รอบ 9 เดือนให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา รับทราบ
	-ผู้รับผิดชอบภารกิจโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ ดำเนินการแจ้ง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ให้ผู้รับผิดชอบแต่ ละโครงการได้รับทราบ เพื่อนำมาปรับปรุง ในโครงการครั้งต่อไป
	-ผู้รับผิดชอบภารกิจโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ กำหนดเวลาจัดส่งรายงาน โครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ รอบ 9เดือน
	รายละเอียดบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 9
	ภาพที่ 9 ตัวอย่างบันทึกติดตาม รอบ 9 เดือน และแบบฟอร์มรายงาน
	9. ผู้รับผิดชอบภารกิจรายงานผล การดำเนินโครงการรอบ 12 เดือน ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
	- ผู้รับผิดชอบภารกิจโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ ดำเนินการจัดทำบันทึกแจ้งผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ เพื่อจัดเตรียมการส่งข้อมูลสรุปผลการดำเนินการรอบ 12 เดือน
	- ผู้รับผิดชอบภารกิจโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ รวบรวมรายงานผลโครงการที่ได้จัด รอบ 12 เดือน
	- ผู้รับผิดชอบภารกิจโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ ดำเนินการจัดทำประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
	-รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ รอบ 12 เดือนให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา รับทราบ
	-ผู้รับผิดชอบภารกิจโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ ดำเนินการแจ้ง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ให้ผู้รับผิดชอบแต่ ละโครงการได้รับทราบ เพื่อนำมาปรับปรุง ในโครงการครั้งต่อไป
	-ผู้รับผิดชอบภารกิจโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ กำหนดเวลาจัดส่งรายงาน โครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ ใหม่ในรอบปีงบประมาณ ทันไป
	รายละเอียดบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 10
	ภาพที่ 10 ตัวอย่างบันทึกติดตาม รอบ 12 เดือน และแบบฟอร์มรายงาน
	10. ผู้รับผิดชอบภารกิจ ประเมินแผน/ผล ของโครงการฝึกอบรมและโครงการบริการทางวิชาการ
	- ผู้รับผิดชอบภารกิจโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ ทั้งปีงบประมาณ
	- ผู้รับผิดชอบภารกิจโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ ดำเนินการจัดทำประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
	- คณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จะดำเนินการพิจารณาผลการดำเนิน ที่จัดมาตลอดทั้งปีงบประมาณ ได้ดำเนินการสอดคล้องกับตัวชี้วัดของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
	- แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ให้ผู้รับผิดชอบโครงการรับทราบ เพื่อปรับปรุงแก้ไข ในการจัดฝึกอบรมในครั้งต่อไป
	- ดำเนินการแจ้งกำหนดระยะเวลาในรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ปี ต่อไป
	รายละเอียดบันทึกข้อความ ตามภาพที่ 11
	ภาพที่ 11 ตัวอย่างสรุปการจัดโครงการบริการวิชาการ
	จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
	จรรยาบรรณ เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้น ประพฤติปฏิบัติ หากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งบุคคล หมู่คณะและส่วนรวมได้ เหตุนี้ผู้ปฏิบัติงานทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะมีความรู้ในสาขาของตนทั้งข้อที่ควรปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัต...
	พระบรมราโชวาทในการปฏิบัติงาน
	พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรงพระราชทานให้แก่ข้าราชการในวันข้าราชการพลเรือนทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 -  2559  ผู้เขียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นอย่างสูงสุดที่จะน้อมนำพระบรมราโชวาทดังกล่าวม...
	เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2543 “ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดินจะต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ และระมัดระวังในการทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และเที่ยงตรงเป็นกลาง...
	เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน  ปีพุทธศักราช 2559 “การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ     มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับ จึงต้องระมัดระวังการปฏิบัติทุกอย่างให้สมควรและถูกต้องด้วยหลักวิชา เหตุผ...
	พระบรมราโชวาท  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้แก่ข้าราชการในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2560 “งานราชการนั้น คือ งานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ดังนั...
	พระบรมราโชวาท  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้แก่ข้าราชการในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2561 “ผู้ปฏิบัติราชการ นอกจากจะต้องรู้งานในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้ว ยังจำเป็นต้องรู้ดีชั่ว ประโยชน์และไม่ใ...
	จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน
	ข้าราชการพลเรือนมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่าย เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนมีความประพฤติดี สำนึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิ...
	1. จรรยาบรรณต่อตนเอง
	1.1 ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
	1.2. ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกำหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย
	1.3 ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
	2.  จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
	2.1 ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ
	2.2 ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการ อย่างเต็มกำลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ
	2.3 ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
	2.4 ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
	3.  จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
	3.1 ข้าราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทำงานและการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
	3.2 ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ กำลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลอง...
	3.3 ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
	3.4 ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพมีน้ำใจ และมนุษย์สัมพันธ์อันดี
	3.5 ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
	4. จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม
	4.1 ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำให้ติดต่อยัง...
	4.2 ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
	4.3 ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่           วิญญูชนจะให้กัน โดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินห...
	จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ
	จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2557  ได้กำหนดมาตรฐาน ของจรรยาบรรณที่พึงมีของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ ไว้ดังนี้
	1. จรรยาบรรณต่อตนเองและวิชาชีพ
	1.1 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ความชอบธรรมและหลักวิชาการ   โดยไม่โอนอ่อนต่ออิทธิพลใด ๆ
	1.2 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสม กับการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
	1.3 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกำหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย
	1.4 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
	2.  จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และหน่วยงาน
	2.1 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ เสมอภาคและปราศจากอคติ
	2.2 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องและสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ
	2.3 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ ไม่ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร
	2.4 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังไม่ให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
	3.  จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
	3.1 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือในหน่วยงานของตน ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทำงาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
	3.2 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในการปฏิบัติงาน ขวัญ กำลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคล...
	3.3 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
	3.4 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ      มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
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