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ค ำน ำ 

 
 วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา เป็นหน่วยงานที่พ่ึงพาตนเองด้านงบประมาณ วิทยาลัย
การจัดการเพ่ือการพัฒนา จึงให้ความส าคัญกับการจัดโครงการบริการวิชาการ เพ่ือแสวงหารายได้ ใน
แต่ละปี วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา จะมีการจัดท าแผนงานบริการวิชาการ เพ่ือให้เกิดรายได้
จากการจัดโครงการบริการวิชาการตามแผนงบประมาณรายรับของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา   
ภารกิจการจัดโครงการฝึกอบรม จึงมีความส าคัญมาก เนื่องจากจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติงาน ต้องมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ
โครงการ กระบวนการจัดและการติดตามประเมินผลการจัดโครงการบริการวิชาการ จะช่วยให้การ
บริหารจัดการ ติดตาม ประเมินผลการจัดโครงการบริการทางวิชาการของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา เป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา และจะเป็น
ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนหรือจัดท าแผนงาน โครงการของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือ
การพัฒนาในปีงบประมาณถัดไป 

คู่มือการปฏิบัติงานการก ากับติดตามและประเมินผลโครงการบริการ ของวิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เล่มนี้  เป็นเอกสารคู่มือที่ได้จากความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ในการท างานของผู้เขียน ที่ได้รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งแผนการด าเนินงาน
ขั้นตอน การก ากับติดตามและประเมินผลโครงการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางให้ 
ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานเป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ผู้เขียนมีความ
ตั้งใจในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการก ากับติดตามและประเมินผลโครงการบริการในครั้งนี้ เพ่ือให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
กฤชณัท พรหมเสนะ 

นักวิชาการ 
เมษายน 2564 

 

 

 

 
 



สำรบัญ 
ค ำน ำ                                                       ก            
สำรบัญ           ข 
สำรบัญภำพ          ค 
บทที่ 1 บทน ำ          1 
 ความเป็นมา/ความจ าเป็น/ความส าคัญ      1 
 วัตถุประสงค์         2 
 ประโยชน์         2 
 ขอบเขต          2 
 นิยามศัพท์เฉพาะค าจ ากัดความ       3 
บทที่ 2 โครงสร้ำง ภำรกิจของหน่วยงำนและบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 4 
 โครงสร้างหน่วยงาน        4 
 ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน        9 
 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง      12 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ        17 
บทที่ 3 หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน เงื่อนไข       25 
 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน        25 
 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน   50 
บทที่ 4 เทคนิคกำรปฏิบัติงำน        51
 แผนและกรอบเวลาการปฏิบัติงาน       51 
 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน       53 
 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน      113 
 จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน     113 
บทที่ 5 ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ                118     
          ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน       118    
          ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือการพัฒนา      121    
บรรณำนุกรม          122
ภำคผนวก          124 
ประวัติผู้เขียน          127 
 
 
 
 



สำรบัญรูปภำพ 

ภำพที ่  หน้ำ 
1 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอให้ส่งโครงการเพื่อของบประมาณประจ าปี

งบประมาณ 
54 

2 แบบเสนอเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการประจ าปีงบประมาณ.... 55 
3 แบบเสนอโครงการงบประมาณเงินรายได้ 57 
4 ตัวอย่างแบบเสนอโครงการงบประมาณเงินรายได้ 61 
5 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบริการ

วิชาการ 
68 

6 แบบเสนอเรื่องเพ่ือจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการบริการวิชาการ 

69 

7 ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 70 
8 ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติแผนการจัดโครงการฝึกอบรมฯ 71 
9 สรุปแผนจัดโครงการบริการวิชาการ 72 
10 บันทึกข้อความ ขอส่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 76 
11 ตัวอย่างจัดเตรียมข้อมูลเรื่องแผนและงบประมาณเพ่ือเสนอให้ฝ่ายแผนงานของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
77 

12 ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการฯ 82 
13 ตัวอย่างแบบเสนอโครงการที่ขออนุมัติโครงการฯ 83 
14 แบบฟอร์มสรุปและประเมินผลโครงการ 92 
15 ตัวอย่างบันทึกข้อความสรุปโครงการฯ 94 
16 ตัวอย่างสรุปและประเมินผลโครงการฯ 97 
17 ตัวอย่างบันทึกข้อความติดตามรายงานผลฯ  รอบ 6 เดือน 104 
18 ตัวอย่างบันทึกข้อความติดตามรายงานผลฯ  รอบ 9 เดือน 105 
19 ตัวอย่างบันทึกข้อความติดตามรายงานผลฯ  รอบ 12 เดือน 106 
20 แบบฟอร์มผลแผนการด าเนินงาน 107 
21 ตัวอย่างสรุปการจัดโครงการบริการวิชาการ ทั้งปีงบประมาณ 109 

 



บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มีฐานะเทียบเท่าส่วนงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม 
ครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2549 ภายใต้ชื่อว่า  วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ (Management for Development College, Thaksin University) มีชื่อย่อ
ว่าTSU-MDC เป็นส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ มีฐานะเทียบเท่าคณะ อยู่ภายใต้การ
ก ากับของมหาวิทยาลัย โดยเป็นหน่วยงานหารายได้ที่พ่ึงพางบประมาณจากรายได้ของตนเองทั้งหมด 
ในการก่อตั้งวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ระยะแรกได้ด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
วิชาการเฉพาะกลุ่มคนที่ปฏิบัติงานในองค์กรภายใต้ความร่วมมือ อาทิ  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย , ส านักงานต ารวจแห่งชาติ , บริษัทการบินไทย จ ากัด(มหาชน),          
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและกระทรวงกลาโหม และต่อมาได้ขยายการศึกษาในกลุ่ม
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นก าลังพลเพ่ือพัฒนาประเทศชาติต่อไปวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตบนพ้ืนฐานการบูรณาการศาสตร์ในด้านการ
บริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรมและด้านการจัดการเพ่ือการพัฒนาที่มีคุณภาพ มีอัต
ลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน และเนื่องจาก
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา เป็นหน่วยงานที่พ่ึงพาตนเองด้านงบประมาณ วิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา จึงให้ความส าคัญกับการจัดโครงการบริการวิชาการ เพ่ือแสวงหารายได้  ในแต่ละปี 
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา จะมีการจัดท าแผนงานบริการวิชาการ เพ่ือให้เกิดรายได้จากการ
จัดโครงการบริการวิชาการตามแผนงบประมาณรายรับของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา   

ภารกิจการจัดโครงการฝึกอบรมและโครงการบริการทางวิชาการของวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนา จึงมีความส าคัญมาก เนื่องจากจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
งาน ต้องมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของโครงการ การ
ก ากับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ จะช่วยให้การบริหารจัดการ ติดตาม 
ประเมินผลการจัดโครงการบริการทางวิชาการของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา เป็นไปอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา และจะเป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือ
น ามาใช้ในการวางแผนหรือจัดท าแผนงาน โครงการของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาใน
ปีงบประมาณถัดไป โดยมุ่งเน้นให้เกิดการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ตรงตามความ



 

 

กระบวนการจดัและการติดตามประเมินผลการจดัโครงการบริการวชิาการ ของวิทยาลัยการจดัการเพือ่การพัฒนา มหาวิทยาลยัทักษิณ 
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ต้องการของชุมชน และประชาชนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียน คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง
กระบวนการจัดและการติดตามประเมินผลการจัดโครงการบริการวิชาการของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในงานด้านการจัดท าแผนงานบริการ
วิชาการ การติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จึงเขียนคู่มือฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานบริการวิชาการ กระบวนการจัดและการติดตามประเมินผลการจัด
โครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มี
ข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน เที่ยงตรง เป็นปัจจุบัน และมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย 
ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของการจัดโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ  
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
 2.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันและคงท่ี 
 3.  เพ่ือใช้เป็นคู่มือให้บุคลากรของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ท าความเข้าใจ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน เทคนิคการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดและการติดตามประเมินผลการจัด
โครงการบริการวิชาการ 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกระบวนการจัดและการติดตามประเมินผลการจัด
โครงการบริการวิชาการ 
 2. เป็นคู่มือให้บุคลากรของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ท าความเข้าใจ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน เทคนิคการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดและการติดตามประเมินผลการจัด
โครงการบริการวิชาการ 
 3.  ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานแทนกันได ้
 4.  การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันและคงที่ 
 

ขอบเขต 
 การปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการกระบวนการจัดและการติดตามประเมินผลการ
จัดโครงการ การวางแผนกระบวนการจัดและการติดตามประเมินผลการด าเนินการ กระบวนการจัด
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และการติดตามประเมินผล การวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลจากการก ากับติดตามและประเมินผลให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดท ารายงานผลการก ากับติดตามและประเมินผล
โครงการบริการวิชาการ รอบ 6  9 และ 12 เดือน เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงานด้าน
กระบวนการจัดและการติดตามประเมินผลการจัดโครงการบริการวิชาการ ต่อผู้บริหารศูนย์บริการ
วิชาการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผลส าเร็จในการด าเนินโครงการสามารถน าไปเป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินคุณภาพ ด้านระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลัย 
 
ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคม
ภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป็นการบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้
บริการ 
 การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็น
ที่พ่ึงของชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือท าหน้าที่ใดที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนใน
ด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ  การบริการ
วิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทนและบริการวิชาการให้เปล่า  โดยมีการน า ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยโครงการที่มีผลต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้น เพ่ือพัฒนาชุมชน
หรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้ว มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แก่ชุมชน
หรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตาม
ศักยภาพของตนเอง 
 การก ากับติดตาม หมายถึง การตรวจการท างานเป็นระยะๆ ขณะที่ก าลังด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการการบริการวิชาการ ท าให้ทราบกิจกรรมที่ด าเนินการตรงตามกลุ่มเป้าหมาย มีการ
ใช้ทรัพยากรตามเวลาที่ก าหนด สามารถแก้ไขปัญหาในขณะปฏิบัติงานได้ทันท่วงที 
 การประเมินโครงการ  หมายถึง  กระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  กรวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ กับเกณฑ์ / มาตรฐาน / เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงแผนงาน / 
โครงการนั้นๆ 
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บทท่ี 2  
โครงสร้าง ภารกิจของหน่วยงาน และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ของต าแหน่ง 
 

โครงสร้างหน่วยงาน 

                   วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจาก
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2549 ภายใต้ชื่อว่า
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ (Management for Development 
College, Thaksin University) มีชื่อย่อว่าTSU-MDC เป็นส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
มีฐานะเทียบเท่าคณะ อยู่ภายใต้การก ากับของทักษิณ  โดยเป็นหน่วยงานหารายได้ที่ พ่ึงพา
งบประมาณจากรายได้ของตนเองทั้งหมด การก่อตั้งวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาในระยะแรกจึง
มุ่งหวังด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และวิชาการเฉพาะกลุ่มคนที่ปฏิบัติงานในองค์กรภายใต้
ความร่วมมือ อาทิ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย , ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ , บริษัทการบินไทย จ ากัด(มหาชน) , กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและ
กระทรวงกลาโหม และต่อมาได้ขยายการศึกษาในกลุ่มเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นก าลังพลเพ่ือ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งมั่นที่จะผลิต
บัณฑิตบนพ้ืนฐานการบูรณาการศาสตร์ในด้านการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม และ
ด้านการจัดการเพ่ือการพัฒนาที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมด้วย
กระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน การบริหารภายในวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ร่วมกัน
บริการและประสานภารกิจมีสองสถานที่ ณ ที่วิทยาเขตสงขลา และศูนย์บริการวิชาการและการศึกษา
ต่อเนื่อง ณ 133 อาคารซีโนบริต แขวงสามแสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร และมีผู้บริหาร
ระดับสูงสุด คือ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา เป็นผู้ก าหนดนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติงาน มีการแต่งตั้งผู้บริหาร ระดับต่าง ๆ เพ่ือก ากับดูแลและน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
และยุทธศาสตร์การพัฒนา และหัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา อีกหนึ่งต าแหน่ง  
รับผิดชอบด้านบริหารงานทั่วไป ด้านงานยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา ด้านงานประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร ด้านงานฝึกอบรมบริการวิชาการเพ่ือหารายได้และการบริหารงานในส านักงาน
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษา วิจัย และบริการสังคม วิทยาลัย
การจัดการเพ่ือการพัฒนา  รับผิดชอบด้านงานการศึกษาและวิชาการ  ด้านบริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ด้านงานการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือสนับสนุนการบริการแก่
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บุคลากรและนิสิต  โครงสร้างการบริหารองค์กรของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ มีลักษณะ ดังนี้
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โครงสร้างการบริหารจัดการ 

โครงสร้างองค์กร (Organization chart)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพฒันา

ส านักงานวิทยาลัย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ฝ่ายการศึกษา วิจัย
และบริการสังคม
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โครงสร้างการบริหาร (Administration chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ 

รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ     
ฝ่ำยบริหำร 

รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ          
ฝ่ำยวิชำกำร 

 

คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ 

หัวหน้ำส ำนักงำนวิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ 

งำนด้ำนศึกษำและวิชำกำร 

งำนกำรพัฒนำกำรวิจัยและนวัตกรรม 

งำนบริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

งำนกิจกรรมนิสิตและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

งำนยุทธศำสตร์และประกันคุณภำพ 

งำนบริหำรทั่วไป 

งำนบริกำรวิชำกำรและฝึกอบรมด้ำนกำรหำรำยได้ 

งำนประชำสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ 

ประธำนสำขำวิชำกำรบริหำรงำนต ำรวจและ
กระบวนกำรยุติธรรม 

ประธำนสำขำวิชำกำรจัดกำร 

อธิกำรบดีมหำวิทยำทักษิณ 
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โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity chart) 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วสันต ์กำญจนมกุดำ 
รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรวิทยำลยักำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ 

 

คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ 
 

อำจำรย์ วิทยำ ขำวขจร 
รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำฝ่ำยบริหำร 

 

นายกฤชณัท พรหมเสนะ
หัวหน้ำส ำนักงำนวิทยำลัย 

 

อำจำรย์ อิศมนต์ จันทะโร 
รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำฝ่ำยวิชำกำร 

 

นางปิยานุช จุฑาทิพรัตน์ 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน 
- งำนกำรเงิน 
- งำนบุคลำกร 
- งำนแผนและงบประมำณ 
- งำนอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมำย 

 

นักวิชาการ 
- งำนกำรเรียนกำรสอน 
- งำนพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร 
- งำนวิชำกำรและบริกำรกำรศึกษำ 
- งำนกำรจัดกำรควำมรู ้
- งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

นายธิติพงษ์  เผ่าฟ ู
นักวิชาการ 
- งำนบริกำรวิชำกำร 
- งำนประชำสัมพันธ ์
- งำนควบคุมภำยใน 
- งำนอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมำย 

นายกฤชณัท พรหมเสนะ 
นักวิชาการ 

- งำนบริกำรวิชำกำร 
- งำนประชำสัมพันธ ์
- งำนบริหำรควำมเส่ียง 
- งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

นางสาวนุชรินทร ์เที่ยงธรรม 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน 

- งำนธุรกำร 
- งำนพัสด ุ
- งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
 

นายรุ่งสุริยา  เผ่าศรีเผือก 

เจ้าหน้าทีป่ฏบิัติการ 

- งำนบริกำรทั่วไป 
- งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 

 วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  ก าหนดปรัชญา ปณิธาน และ
วิสัยทัศน์ ไว้ดังนี้ 
ปรัชญา : ปัญญา จริยธรรม น าการพัฒนา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
ปณิธาน : บูรณาการศาสตร์เพ่ือก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยชั้นน าด้านการบูรณาการศาสตร์ พัฒนาฐานรากชุมชน ก้าวทันการ           

เปลี่ยนแปลง  

โดยมีพันธกิจ 
 1.  ผลิตบัณฑิตบนพ้ืนฐานการบูรณาการศาสตร์ในด้านการบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยุติธรรมและด้านการจัดการเพ่ือการพัฒนา ที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมด้านกระบวนการยุติธรรมและด้านการจัดการเพ่ือการพัฒนาที่
ตอบโจทย์ชุมชน 
 3.บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชน 
 4. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ 
 5. การบริหารองค์กรในรูปแบบการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
 หลักสูตร การบริการที่ส าคัญของวิทยาลัยการจัดการเ พ่ือการพัฒนา คือ หลักรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม หลักสูตรฝึกอบรม 
ประกอบด้วย 1) หลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ 2) หลักอบรมภาษาอังกฤษ
ส าหรับข้าราชการต ารวจ 3) หลักสูตรอบรมการท างานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจ า
ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา และ 4) อบรมความรู้
เพ่ือสายงานต ารวจอ านวยการและสนับสนุน 
 วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศให้มีความพร้อมและศักยภาพสูงขึ้น ตรงกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้ทรัพยากรมนุษย์
และความต้องการของประเทศ จึงได้ท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน
ในประเทศที่ส าคัญ 5 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน , บริษัทการบินไทย จ ากัด 
(มหาชน), กระทรวงกลาโหม , MYANMAR CREATIVE UNIVERSITY, โรงเรียนศิวพลการบริบาล 
สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานและของประเทศให้มี
ความพร้อมและศักยภาพสูงขึ้นเพ่ือเป็นก าลังส าคัญของประเทศ ผ่านการจัดการศึกษา การฝึกอบรม 
และการวิจัย 
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หลักสูตรที่เปิดสอน 
ระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 
 จัดการเรียนการสอนโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจใน และมุ่ง
พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรมที่สามารถประยุต์ใช้ความรู้ในด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างบูรณาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม 
สามารถขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคง ซึ่งมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อยและอ านวยความ
ยุติธรรม ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความมั่นคง
ของพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่ส าคัญของประเทศไทย สอดคล้องกับ
ความต้องการของส านักงานต ารวจแห่งชาติซึ่งเป็นคู่ความร่วมมือทางวิชาการที่ส าคัญ รวมถึงความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ อาทิเช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า เป็นต้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมตามยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของประเทศ อาทิเช่น ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 เป็นต้น ทั้งนี้ หลักสูตรความหวังให้ผู้เรียนสามารถ
น าองค์ความรู้มาใช้ในการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคมในการอ านวย
ความยุติธรรม คุมครองสิทธิเสรีภาพประชาชน ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท าผิด รวมทั้ง พัฒนาระบบงานยุติธรรมและกฎหมายอย่างมีเอกภาพทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน 
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะ
มีสรรถนะ ดังนี้ 

1. รอบรู้ในองค์ความรู้ของศาสตร์ทางรัฐประสาสนศาสตร์โดยเน้นการบริหารงานต ารวจ
และกระบวนการยุติธรรม 

2. บูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือทางสถิติ
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาของสังคมโดยเฉพาะการแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงของพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 

3. มีคุณธรรมด้วยการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม เคารพกฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของมนุษย์ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความสงบสุขของสังคม
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4. รู้จักปรับตัวเข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ เคารพในความแตกต่างทางความคิด
และความเชื่อของสังคม 
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ภาระหน้าที่ของส านักงานวิทยาลัย 
การบริหารงานของส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มุ่งเน้นการให้บริการแก่

บุคลากร/นิสิต และสนับสนุนการบริหารงานของวิทยาลัยฯ ให้บรรลุตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ เพ่ือ
ความคล่องตัวของการบริหารงานและความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน  
ดังนี้ 
1. กลุม่งานบริหาร  ประกอบด้วย 

1.1. งานบริหารทั่วไป  
1.1.1.งานธุรการและสารบรรณ 
1.1.2.งานบุคคล 
1.1.3.งานการเงินและบัญชี 
1.1.4.งานพัสดุ 
1.1.5.งานประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ    

1.2. งานยุทธศาสตร์องค์กร และประกันคุณภาพการศึกษา 
1.2.1.งานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
1.2.2.งานงบประมาณ 
1.2.3.งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงาน (EdPEx) 
1.2.4.งานบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และการจัดการความรู้ 

1.3. งานการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม ทุนอุดหนุนการวิจัย 
1.4. งานการพัฒนาผลงานการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ การตีพิมพ์ การเผยแพร่งานวิจัยและการ

น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1.5. งานประงานงานกับคณะและส่วนงานต่าง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัยในเรื่องการวิจัย และบริการ

สังคม 
 

2. กลุ่มงานวิชาการ 
2.1. งานบริการการศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
2.2. งานบริหารและการพัฒนาหลักสูตร 
2.3. งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) 
2.4. งานกิจการนิสิต พัฒนานิสิต สวัสดิการและวินัยนิสิต 
2.5. งานทุนการศึกษา แนะแนวการศึกษา งานบริการสารสนเทศการศึกษาและอาชีพ 
2.6. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจกรรมสัมพันธ์ภายใน 
2.7. งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ 
2.8. งานบริการวิชาการและฝึกอบรม 
2.9. งานบริการวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2.10. การพัฒนางานการบริการวิชาการแก่สังคมชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างเครือข่าย

การเรียนรู้ 
2.11. การประสานงานกับคณะและส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยในเรื่องการศึกษา 
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายงานวิชาการศึกษา ที่ก าหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 21 
กันยายน 2553  
 ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงานวิชาการศึกษาดังนี้ 
 1) ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร โปรแกรมการสอน 
กระบวนการสอน และวิธีการสอนทุกระดับการศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางสถาบันอุดมศึกษา 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การพัฒนานิสิตนักศึกษา การบริการและสวัสดิการนิสิตนักศึกษา 
การให้บริการทางวิชาการ การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การประกันคุณภาพการศึกษา การปรับปรุง
มาตรฐานของสถานศึกษา การจัดการความรู้ การจัดและควบคุมพิพิธภัณฑ์การศึกษา การบริการและ
ส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 
การวางแผนการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 2) ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
  ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
  นักวิชาการศึกษา ระดบัเชี่ยวชาญ 
  นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ 
  นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ 
  นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
ชื่อต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน
การท างานปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้ 
งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการงานนักศึกษา วิชาทหาร 
การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการ
ศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายต่าง ๆ  
  1.2 ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
ความต้องการก าลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การ
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พัฒนาหนังสือหรือต าราเรียน ความรู้พ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  1.3 จัดท ามาตรฐานการศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศทาง
การศึกษา ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือ
เป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  1.4 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนางานด้านวิชา
การศึกษา 
  1.5 ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เผยแพร่การศึกษา 
เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดท าวารสาร หรือเอกสารต่าง  ๆ ให้
ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
  3.1 ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4.  ด้านการบริการ 
  4.1 ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรูทางด้านวิชาการศึกษา 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
  4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และให้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง 
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คุณสมบัติส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
  2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
  3. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอดุมศึกษาก าหนด 
 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนายกฤชณัท พรหมเสนะ ต าแหน่งนักวิชาการ (TOR) 
ค่าเป้าหมายค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา จ าแนกตามภาระงาน ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ภาระงานหลัก  

     1. งานบริการวิชาการหรอืฝึกอบรมหารายได้  

          -การออกใบเสร็จรับเงินบริการวิชาการศูนย์บริการวิชาการต่อเนื่องกรุงเทพฯ ทุกเดือน 

          -แผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือฝึกอบรมหารายได้ 1 

          -จ านวนเงินรายได้โครงการบริการวิชาการหรือฝึกอบรมหารายได้ 5,500,000 

          -ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการโครงการบริการวิชาการหรือ
ฝึกอบรม 

4.50 

     2. งานประชาสัมพันธ์  

          -จ านวนครั้งในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ 10 

          -จ านวนรายงานการประเมินช่องทางการรับรู้ข่าวสารการบริการของวิทยาลัย 1 

     3. งานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการงานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และการ
พัฒนาหลักสูตร 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

          -จ านวนหน่วยงานและหลักสูตรการบริการวิชาการหรือฝึกอบรมหารายได้ 2 

     4. งานประชุมทางไกล  

          -จ านวนรายงานการประชุมทางไกลและการให้บริการประชุมทางไกล ทุกเดือน 

ภาระงานรอง  

     1. งานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน  

          -จ านวนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 1 

          -จ านวนครั้งในการสรุปรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 

4 

     2. งานอาคารสถานที่ (ส านักงานกรุงเทพฯ)  

          -จ านวนรายงานการติดตามดูแลอาคารสถานที่ 1 

     3. งานงานบริการยานพาหนะ  

          -จ านวนรายงานการให้บริการยานพาหนะ 3 

การพัฒนาตนเอง  

          -จ านวนครั้งในการพัฒนาตนเองด้านความก้าวหน้าในอาชีพ หรือต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

1 

          -ผลงานจากการพัฒนาตนเอง  1 

ภาระงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

          -จ านวนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 1 

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดนี้สามารถใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และใช้ส าหรับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งระดับหน่วยงาน และ ระดับหลักสูตร 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1.   การติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา 
 2.   วิเคราะห์ สรุป และแปลผลข้อมูลจากการประเมินผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
  3.  จัดเก็บ รวบรวม สรุป และวิเคราะห์ผลการก ากับติดตามและประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา รวมทั้งโครงการต่างๆ ของศูนย์บริการวิชาการให้
สอดคล้องและเป็นไปตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย 
 4. ติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม    
 5.  จัดท ารายงานผลการก ากับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของ
มหาวิทยาลัย  รอบ 6 9 และ 12 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ 
 6.  จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลกระทบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
 7.  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  
 จากภาระงานดังกล่าวข้างต้นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน  ผู้เขียน จึงได้น าเรื่องการ
ติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ มาเขียนเป็นคู่มือกระบวนการจัดและการติดตามประเมินผลการจัดโครงการ
บริการวิชาการ  โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
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ตรวจสอบ/แก้ไข
ความถูกต้อง 

 

1. ขั้นตอนการเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณเพื่อบรรจุในแผน 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

  

บุคลากร/นักวิชาการ 
 

 
 

- แบบเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติโครงการ  
 
 

บุคลากร /นักวิชาการ 
 
 
 

 - แบบเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติโครงการ 
 
 

นักวิชาการ   
 
 
 

นักวิชาการ   - แบบเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติโครงการ 

 
 

นักวิชาการ  
 

ตรวจสอบ/แก้ไขความถูกต้อง 
 

 

 

นักวิชาการ  ฝึกอบรม 
 
 
 

 -แผนสรุปการจัด
โครงการประจ าปี
งบประมาณ 

นักวิชาการ การเงิน 
 
 

  
 
 
 

 
 

  

เริ่มต้น 

แจ้งเสนอโครงการที่จะด าเนินการเพ่ือ
บรรจุในแผนงบประมาณประจ าปี 

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ
บริการวิชาการ 

ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนา 

 

จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดโครงการประจ าปี
งบประมาณ 

 

จบการท างาน 

จัดท าบันทึกขอส่งงบประมาณประจ าปี 
ไปที่ฝ่ายแผน มหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดขั้นตอนการเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณเพื่อบรรจุในแผน 

1. นักวิชาการจัดท าบันทึกแจ้งบุคลากรเพ่ือให้เสนอแผนการขออนุมัติโครงการฝึกอบรม/
บริการวิชาการ เพื่อบรรจุในแผนงบประมาณประจ าปี ตามแบบฟอร์ม 

2. นักวิชาการรวบรวมข้อมูลโครงการที่บุคลากรเสนอ ตามแบบฟอร์ม เพ่ือเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ 

3. นักวิชาการ รวบรวมโครงการที่ผ่านการแก้ไขจากคณะกรรมการบริหารโครงการบริการ
วิชาการ เสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา เพ่ือ
อนุมัติงบประมาณแผนโครงการประจ าปี 

4. นักวิชาการท าบันทึกขออนุมัติจัดโครงการประจ าปีตามความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

5. นักวิชาการท าบันทึกขอส่งงบประมาณโครงการเสนอฝ่ายแผนตามความเห็นที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

6. จบการท างาน 
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ตรวจสอบความถูกต้อง 

 

ตรวจสอบ/แก้ไข
ความถูกต้อง 

 

 

2. ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

  

เจ้าของโครงการ 
 

 
 

-บันทึกขออนุมัติ
โครงการ 
- แบบเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติโครงการ  

นักวิชาการ ฝึกอบรม 
นักวิชาการ การเงิน 
 
 

 - แบบเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติโครงการ 

หัวหน้าส านักงาน   
 
 
 

นักวิชาการ   -บันทึกขออนุมัติ
โครงการ 
- แบบเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติโครงการ  

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนา 

 
 

อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 
 

 

 

เจ้าของโครงการ 
 
 
 

  

นักวิชาการ ฝึกอบรม 
 
 

  
 
 
 

 
 

  

เริ่มต้น 

เสนอโครงการบริการวิชาการ 

เสนอผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อ
การพัฒนา  

 

ด าเนินการจัดโครงการ 

 

จบการท างาน 

รวบรวมโครงการที่ได้รับอนุมัติ เพื่อ
ติดตามผล 
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รายละเอียดขั้นตอนการขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ 
 

1. เจ้าของโครงการฯ จัดท าบันทึกขออนุมัติโครงการฝึกอบรม/บริการวิชาการ ตาม
แบบฟอร์ม เสนอผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา อนุมัติ 

2. นักวิชาการ ฝึกอบรม ตรวจสอบความถูกต้อง โครงการตามแบบฟอร์ม นักวิชาการ 
การเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการโครงการ  

3. นักวิชาการ เสนอโครงการ ต่อหัวหน้าส านักงาน เพ่ือตรวจสอบ/แก้ไข  
4. นักวิชาการเสนอบันทึกขออนุมัติโครงการ ต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ

พัฒนา เพ่ืออนุมัติโครงการ 

5. เจ้าของโครงการ ด าเนินการจัดโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ 
6. นักวิชาการ ฝึกอบรม ด าเนินการรวบรวมโครงการที่ได้รับการอนุมัติ เพ่ือท าสรุปส าหรับ

ติดตามผลการด าเนินโครงการ 

7. จบการท างาน 
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วิเคราะห์และประมวลผล 

ความถูกต้อง 

 

 

3. ขั้นตอนการสรุปและประมวลผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

  

เจ้าของโครงการ 
 

 
 

-เอกสารขออนุมัติ
โครงการ 
- ภาพกิจกรรมใน
โครงการ 
- ก าหนดการ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
-เอการประกอบการ
ฝึกอบรม 

เจ้าของโครงการ 
 
 

 - แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการ
อบรมที่มีต่อโครงการฯ 
- แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการ
อบรมที่มีต่อวิทยากร 

เจ้าของโครงการ 
 

 -วิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลจาก
แบบส ารวจ/
แบบสอบถาม 
 

เจ้าของโครงการ  - รายงานผลสรุป
โครงการ 
-แบบฟอร์ม สรุปและ
ประเมินผลการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการ 
  

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนา 
 
 
 

 
 

รับทราบผลการจัดโครงการ 
 

 

 

เริ่มต้น 

รวบรวมเอกสารในการด าเนินโครงการ 

จัดท าสรุปรายงานสรุปผล  

 

จัดเก็บ / รวบรวมแบบประเมินความพึง
พอใจ/แบบประเมินวิทยากร 
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ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
นักวิชาการ ฝึกอบรม 
 
 

  
 
 
 

 
 

  
 
 

 
รายละเอียดขั้นตอนการสรุปและประมวลผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
 

1. เจ้าของโครงการฯ รวบรวมเอกสารในการจัดด าเนินโครงการ  
2. เจ้าของโครงการ รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อ

โครงการและรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อวิทยากร  
3. เจ้าของโครงการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม  
4. เจ้าของโครงการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

5. เสนอผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เพ่ือรับทราบผลการจัดโครงการ 

6. นักวิชาการ ฝึกอบรม ด าเนินการรวบรวมเล่มเอกสารโครงการที่น าเนินการเรียบร้อย 
เพ่ือท าสรุปส าหรับติดตามการด าเนินโครงการตามแผนรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 
เดือน 

7. จบการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จบการท างาน 

รวบรวมโครงการที่ด าเนินการเรียบร้อย 
เพ่ือติดตามผล 
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4. ขั้นตอนการติดตามการส่งรายงานผลโครงการบริการวิชาการ รอบ 6 9 และ 12 เดือน 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

  

นักวิชาการ 
 

 
 

- บันทึกข้อความ 
- แบบฟอร์มรายงานผล
การด าเนินโครงการ 
 
 
 

เจ้าของโครงการ 
 
 

 - แบบฟอร์มรายงานผล
การด าเนินโครงการ 
 
 
 

นักวิชาการ  - รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
-สรุปผลการด าเนิน
โครงการทั้ง
ปีงบประมาณ 
  

 
คณะกรรมการบริหาร
โครงการบริการวิชาการ 
 

 
 

รับทราบผลการด าเนินโครงการ 
 

 

 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ
บริการวิชาการ  

 

จบการท างาน 

จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ รอบ 
6 / 9 / 12 เดือน 

แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ รอบ 6 / 9 /12 เดือน 
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รายละเอียดขั้นตอนการติดตามการส่งรายงานผลโครงการบริการวิชาการ รอบ 6 9 และ 12 
เดือน 
 

1. นักวิชาการจัดท าบันทึกข้อความแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานผลการด าเนิน
โครงการ รอบ 6 / 9 / 12 เดือน ตามแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินโครงการ  

2. เจ้าของโครงการ จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ รอบ 6 / 9 / 12 เดือน ตาม
แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินโครงการ  

3. นักวิชาการ รวบรวม รายงานผลการด าเนินโครงการ รอบ 6 / 9 / 12 เดือน และจัดท า
สรุปผลการด าเนินโครงการทั้งปีงบประมาณ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการบริการวิชาการ รับทราบ 

4. จบการท างาน 

 



 
กระบวนการจดัและการติดตามประเมินผลการจดัโครงการบริการวชิาการของวิทยาลัยการจดัการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลยัทักษิณ 25 

บทท่ี 3 
หลักเกณฑก์ารปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

 
 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานในกระบวนการจัดและการติดตามประเมินผลการจัดโครงการบริการ
วิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มีแนวคิด ทฤษฎีในการก ากับติดตามและประเมินผล 
ดังต่อไปนี้ 

1. หลักการติดตามและประเมินโครงการ 
2. แนวคิดเก่ียวกับการก ากับติดตามประเมินผลโครงการ  
3. ข้อควรระวังลักษณะโครงการที่ประสบความส าเร็จ และล้มเหลว 
4. สิ่งส าคัญท่ีต้องค านึงถึงในการประเมินผลโครงการ 

 
หลักการติดตามและประเมินโครงการ 

ธรรญชนก ขนอม (2564) กล่าวว่า การติดตามและการประเมิน (Monitoring & Evaluation) 
เป็นค าที่มักจะใช้ควบคู่กัน การติดตามการประเมินจะช่วยให้ผู้บริหารงาน/โครงการทราบว่าการด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนหรือไม่มีความก้าวหน้า มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะได้แก้ไขปัญหา
อุปสรรคเหล่านั้น และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป โดยการสนับสนุนจากผู้บริหารได้ทันท่วงที 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ทราบความเหมาะสมของการด าเนินงานและการบรรลุความส าเร็จของงาน/โครงการ
นั้น “การติดตาม” และ “การประเมิน” เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน แต่
กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินมาประสาน
ใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถก ากับทบทวนและพัฒนางาน/โครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  หัวข้อนี้จะได้กล่าวถึงวงจรการด าเนินโครงการ ล าดับขั้นของแผน ความหมายของการติดตามและ
ประเมินโครงการ และความสัมพันธ์ระหว่างการติดตามและการประเมิน 
 
1. วงจรการด าเนินโครงการ 
    การด าเนินโครงการใดๆ ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 3 ส่วน ดังนี้ 
   1) การวางแผน (Planning หรือ Project Design)เป็นการศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ
โครงการ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์อันน าไปสู่การก าหนดรายละเอียดในแต่ละส่วนของโครงการ ได้แก่ การก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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   2) การด าเนินงาน (Implementation) เป็นขั้นตอนของการบริหารงานเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในส่วนของการวางแผนเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรให้ไปสู่เป้าหมายของ
โครงการ 
   3) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เป็นขั้นตอนที่มีบทบาท
ส าคัญต่อการด าเนินโครงการ เพราะเป็นการติดตามก ากับการด าเนินงานของโครงการ เพ่ือปรับปรุงและ
เพ่ือตรวจสอบผลส าเร็จของโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 
2. ล าดับชั้นของแผน แผนงาน และโครงการ 
    ในการวางแผนและติดตามประเมินโครงการ สิ่งแรกที่ควรท าความเข้าใจให้ถ่องแท้ก่อน 
คือ ล าดับชั้น (Hierarchy) ของแผน แผนงาน และโครงการว่ามีการจัดล าดับชั้นและแต่ละชั้นมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง  
   เมื่อพิจารณาในส่วนของภาครัฐบาล เริ่มจากนโยบาย (Policy) ของรัฐบาลถูกน ามาจัดท า
เป็นแผนพัฒนาประเทศ (National Plan) หรือที่เรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจะถูก
แบ่งออกเป็นแผนด้าน/สาขาการพัฒนาต่างๆ (Sectoral Plan) เช่น ด้านเศรษฐกิจ เกษตรอุตสาหกรรม 
การศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ จากแผนพัฒนาประเทศจะน าไปใช้เป็นแนวทางสร้างแผนพัฒนากระทรวง
ต่างๆ ภายใต้แผนพัฒนากระทรวงจะแบ่งออกเป็น แผนงาน (Program) ต่างๆ ซึ่งอาจมีการจัดเป็นแผนงาน
หลักและแผนงานรองแต่ละแผนงานประกอบด้วยงานและโครงการ (Project) ซึ่งแต่ละงาน/โครงการยัง
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เป็นล าดับชั้น ดังนั้นโครงสร้างแผนพัฒนาประเทศ จึงมักมีล าดับชั้นลดหลั่น
กันลงมา โดยมักเริ่มต้นจาก “แผน” , “แผนงาน” ,“แผนงานรอง” และ “งาน/โครงการ”  
 
3. ความหมายของการติดตามและการประเมินโครงการ 
   การติดตาม (Monitoring) โครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย
น าเข้า (input) การด าเนินงาน (process) และผลการด าเนินงาน (output) เกี่ยวกับโครงการเพ่ือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback system) ส าหรับการก ากับ ทบทวน และแก้ปัญหาขณะด าเนินโครงการ 
  การประเมิน (Evaluation) โครงการ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตัดสินคุณค่า (Value 
Judgment) เกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า การด าเนินงาน และผลการด าเนินโครงการ เพ่ือเป็นสารสนเทศส าหรับ
การปรับปรุงการด าเนินโครงการ สรุปผลส าเร็จของโครงการและพัฒนาโครงการต่อไป 
   การติดตามและประเมินจึงเป็นกลไกและเครื่องมือส าคัญในการบริหารและพัฒนาโครงการให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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ตารางท่ี 1 ความหมาย จุดมุง่หมาย และประโยชน์ของการติดตามและการประเมิน 
 

แนวคิด ความหมาย จุดม ุ่งหมาย ประโยชน ์

การติดตาม (งาน) 
(MONITORING) 

ระบบการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลของการดำ เนินงาน 
เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 

แก้ปัญหาขณะดำ เนินงาน 
ตามโครงการ 
- ติดตามความครบถ้วน 
ของปัจจัยการปฏิบัติงาน 
ตามแผน 

- ติดตามผลว่าตรงตามแผน 
หร ือไม่ 

 
 
- แก้ปัญหาระหว่าง 

การดำเนินงาน 
- สรุปบทเรียน สำหรับ 

วางแผน และจัดโครงการ 
ให ้ดีข ึ้นในอนาคต 

การประเมิน (ผล) 
(EVALUATION) 

ระบบการตรวจสอบการ 
ดำเน ินงานและผลการ 
ดำ เนิน ง าน เพ่ือตัด                   
สินคุณค่า(value 
judgment) 

ตัดสินความเหมาะสมของการ 
ดำเนินงานและการบรรลุผล 
สำเรจ็ของโครงการ 
- ค ว า ม เ พี ย ง พ อ ค ว า ม 
เหมาะสมของปัจจัย ความ 
เหมาะสมของวิธีดำเนินงาน 

- การบรรลุความสำเร็จของ 
โครงการ 

 
 
 
- เสนอแนะการคง/ปรบั/ 

เปลี่ยน ระหว่างการ 
ดำเนินงาน เพ่ือจะได้ 
บังเกิดผลตามเป้าหมาย 

- สรปุผลของโครงการ 
สำหรับตัดสินอนาคต 
ของโครงการหรือวาง 
แผนการจัดโครงการ 
ให้ดีขึ้นในอนาคต 

 
4. ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างการติดตามและการประเมิน 
   การติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนา มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด แต่ก็มีข้อแตกต่าง
กันอยู่เช่นเดียวกัน ในที่นี้จะกล่าวถึงรายละเอียดการติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนา 2 ประเด็น 
คือ ประเด็นของความสัมพันธ์และความแตกต่าง ดังนี้ 
   4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนา 
      การติดตามโครงการและการประเมินโครงการ เป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
โดยการติดตามโครงการเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานของโครงการ ส าหรับก ากับ แก้ไข และ
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แก้ไขปัญหาในขณะปฏิบ ัติงานั

ตามแผน 

สรุปบทเรียนสำหร บวางแผนั

และจ ดการโครงการในอนาคต 

ความเหมาะสมของปัจจ ยันำเข้า, กระบวนการั

เพื่อปร บเปลีย่นให้มปีระสิทธิภาพ 

การบรรลุความสำเร็จของโครงการ รัวมท ้งอาจั

ตดิตามผลกระทบ เัพือ่ต ดสนิอนาคตของโครงการ 

ป้องกันปัญหาอุปสรรคระหว่างการด าเนินงาน ในขณะที่การประเมินเป็นการตัดสินคุณค่าของปัจจัยน าเข้า 
การด าเนินงานและผลของโครงการส าหรับปรับปรุงการด าเนินงาน  สรุปผลส าเร็จ และพัฒนาโครงการ 
ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการติดตามงานของโครงการ จึงสามารถใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการประเมินโครงการ
ได ้
 การติดตามและการประเมินผลมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เป็นกลไกของการพัฒนาที ่

สามารถใช้ร่วมกันได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าการติดตามเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนสนับสนุนการ
ประเมินผล ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการติดตามจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของสารสนเทศในการประเมินโดยใช้
ร่วมกับสารสนเทศจากแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น โครงการที่มีการติดตามอย่าง
สม่ าเสมอและถูกต้องแล้ว จะท าให้การประเมินโครงการนั้นๆ  ท าได้ง่ายขึ้นและมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จสูงกว่าโครงการที่ไม่มีการติดตาม หรือติดตามอย่างไม่ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ ซึ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการติดตามและการประเมิน ดังภาพที ่1 

 

   
 

บันทึกข้อมูล จัดเก็บข้อมูล 
 

สารสนเทศ 
จากการตดิตาม 

ข้อมูลที่รวบรวม 
จากแหล ่งอ่ืนๆ 
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รายงานสารสนเทศ 

ตัดสินคุณค่า 
ข้อเสนอแน

การประเมินั

(Evaluation) 

การตดิตามั

(Monitoring) 
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  4.2 ความแตกต่างระหว่างการติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนา 
      แม้ว่าการติดตามและการประเมินผล จะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดดังกล่าวแล้วแต่ก็
ยังมีความแตกต่างเช่นกัน ในเรื่องจุดมุ่งหมาย และการน าผลไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนขอบเขตของการ
ติดตามและประเมินผล ซึ่งถ้ากล่าวโดยภาพรวมแล้ว ความแตกต่างที่ส าคัญคือ การติดตามมีขอบเขตแคบ
กว่าการประเมินผลนั่นเอง 

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

 

 

 
 

 

ภาพที ่2 เปรียบเทียบการติดตามและการประเมินผลโครงการพ ัฒนา 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก United Nations, 1978 อ้างใน ดร.ยุรวัฒน์ วุฒเิมธี) 

ระหวา่งดำเนนิโครงการ 
Programme Implementation 

การตดิตาม 
Monitoring 

ปัจจ ยนำเขา้ั/ักจิกรรม 
Inputs / activities 

ผลผลิต 
Outputs 

การประเมนิระหว่ัางดำเนนิโครงการ 
On-going Evaluation 

ผลโดยตรงั/ัผลกระทบท นที 
Effects / immediate impact 

สิน้สุดโครงการ 
After programme completion 

การประเมนิเมื่อสิน้สุดโครงการ 
Ex-post Evaluation 

ผลกระทบระยะยาว 
Long term impact 

ก่อนดำเนนิโครงการ 
Programme formulation 

การวางแผน 
Programme Planning 

การประเมนิก่อนดำเนนิโครงการ 
Ex-ante (pre-programme) evaluation 
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นอกจากนี้ในด้านของผู ้รับผิดชอบการติดตามโครงการ มักเป็นเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานของโครงการนั้น ๆ ที่คอย “ก ากับ” ให้งานเป็นไปตามกรอบของแผนที่กำหนดไว้ ส่วน
การ ประเมินโครงการอาจใช้เจ้าหน้าที่ในหน ่วยงานของโครงการทำการ “ตัดสิน” ความก้าวหน้า
ของการด าเนินงาน เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานและโดยทั่วไปนิยมใช้เจ้าหน้าที่ประเมินผลจาก
หน่วยงาน ภายนอก “ตัดสิน” ความส าเร็จของโครงการ นอกจากนี้การติดตามและประเมิน
โครงการยังมีส่วนที่เก่ียวข้องกันในด้านช่วงเวลาปฏิบัติ, วิธีการและผู้ใช้ประโยชน์ ดังสรุปได้ในตาราง
ที ่2 
 

ตารางท่ี 2 เปรยีบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการติดตามโครงการกับการประเมินโครงการ 
 

รายการ การตดิตามโครงการ การประเมินโครงการ 

1. ข้อมูล รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัจจัย  
นำ เข ้า ,กระบวนการและ
ผล ของโครงการ 

ข้อมูลจากการติดตามสามารถมาใช้  
เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการประเมิน
เพ่ือตัดสินคุณค่าของโครงการ 

2. ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ในหน ่วยงาน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 
นอกหน่วยงาน 

3. ชว่งเวลาปฏิบัติ เป็นระยะอย่าง
ต ่อเนื่อง เช ่นทุก
เดือน เป็นต้น 

เป็นช่วงๆ เช่น ระหว่างดำ เนินงาน , 
สิ้นสุดโครงการและหลังจากโครงการ 
สิ้นสุดแลว้ 2 ปี เป็นต้น 

4. วิธีการ เป็นการติดตามงานโดยใช้
แผน เป็นกรอบอ้างอิง ถือ
เป็นส่วน สำคัญของการ
บริหารจ ัดการ 

เป็นการตัดสินคุณค่าของโครงการ โดย 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์/มาตรฐาน มัก 
ค ร อ บ ค ล ุ ม ถ ึ ง ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ าพ แ ล ะ 
ประสิทธผิลของโครงการ 

5. ผู้ใชป้ระโยชน ์ ผู้ปฏิบัติ 
(เน้น) 
ผู้บริหาร 

ผู้ปฏิบัติ 
ผู้บริหาร 
(เน้น)  

จากตารางที่ 1, 2 และภาพที่ 1 จะเห็นได้ชัดเจนว่าการติดตามนั ้นมีขอบเขตแคบกว่าการ
ประเมินผล หรือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการประเมินผลเท่านั้น จากภาพที่ 2 จะเห็นว่าการติดตาม
อยู่ในช่วงเวลาการดำเนินโครงการ โดยเน้นพิจารณาปัจจัย กิจกรรมต่างๆ ของโครงการว่าเป็นไป
ตามแผนหรือไม่ ส่วนผลที่ได้จะเป็นเรื่องรอง ในภาพจึงได้ใช้เส้นประไว้ สำหรับการประเมินนั้น จะ
เห็นว่าสามารถดำเนินการได้ในทุกระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่ก่อนดำ เนินโครงการระหว่าง
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ดำเนินโครงการ และสิ้นสุดโครงการแล้ว มีประเด็นน่าสังเกตที่สำคัญประเด็นหนึ่ง คือ ความ 
แตกต่างระหว่างการติดตามกับการประเมินย่อย  ระหว่างการดำเนินโครงการ (Formative 
Evaluation) นั้นเป็นอย่างไร ในที่นี้ขอสรุปว่าการประเมินนั้นต้องมีการตัดสินผลทุกครั้งและมักจะ
เน้นหรือพิจารณาไปถึงเรื่องของผลที่ได้หรือประสิทธิผลเป็นส าคัญ ในขณะที่การติดตามงานแม้จะ
มีการวินิจฉัย/สั่งการซึ่งคล้ายกับการตัดสินก็ตาม แต่เน้นในเรื่องของก าหนดการที่วางไว้ว่าเป็นไป
ตามแผนหรือไม่มากกว่าจะค านึงถึงผลที่ได้ของโครงการนั ่นคือ จะเน้นประสิทธิภาพมากกว่า 
ประสิทธิผล 

 
การติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการส าคัญไฉน 

             - เป็นเครื่องมือส าคัญช่วยให้การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

             - ช่วยให้ทราบปัญหา อุปสรรคส าคัญ และหามาตรการแก้ไขได้ทันการณ์ 

             - ช่วยให้ทราบว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด 

             - ช่วยในการตัดสินใจว่าสมควรด าเนินโครงการต่อไปหรือไม่ 

   เงื่อนไขความส าเร็จของการติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการมีอะไรบ้าง 

             - สร้างความเข้าใจและรู้สึกดีกับผู้รับผิดชอบโครงการที่จะประเมิน 

             - วัตถุประสงค์ของโครงการที่จะประเมินชัดเจนจนวัดและปฏิบัติได้ 

             - มีตัวชี้วัดหลัก (Key Indicators) ที่แม่นตรง (Valid) และน่าเชื่อถือได้ (Reliable) 

             - มีข้อมูลส าคัญและจ าเป็นเพียงพอ 

            - ผู้ประเมินมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับเรื่องที่ประเมิน 

             - ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารระดับสูง 
 

การติดตามโครงการ (Project Performance Monitoring) 

ท าไมต้องมีการติดตามโครงการ 

-วัตถุประสงค์เพ่ือ 

  - ระบุปัญหาและอุปสรรคระหว่างด าเนินโครงการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ เพราะเหตุใด 

  - หาทางแก้ไขได้ทันเหตุการณ ์

 

 



การก ากับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
32 

จะติดตามอะไร และเม่ือใด 

-ขอบเขตการติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านต่างๆ 

                - ติดตามด้านการเตรียมการและการวางแผนโครงการ 

- ติดตามด้านการด าเนินโครงการ 

- ติดตามด้านการเบิกจ่ายเงิน 

- ติดตามเป็นรายไตรมาส (3 เดือน) 

จะติดตามโครงการอย่างไร 

-การเตรียมการและวางแผนโครงการ (Project Preparation and Planning) 

-วัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 

- เป็นไปตามแผนหรือไม่ 

- สาเหตุความล่าช้าของโครงการ (ถ้ามี) 

ประเด็นและวิธีการติดตาม 

- การวางแผน : เปรียบเทียบวันเสร็จจริงกับที่วางแผนไว้ 

- การอนุมัติแผน : เปรียบเทียบวันอนุมัติจริงกับที่วางแผนไว้ 

- การจัดซื้อจัดจ้าง : เปรียบเทียบวันเสร็จจริงกับที่วางแผนไว้ 

- สาเหตุของความล่าช้า : สอบถามผู้รับผิดชอบโครงการ/ดูเอกสาร 

 

การด าเนินโครงการ (Project Implementation Progress) 

-วัตถุประสงค์เพ่ือทราบว่า ผลผลิตโครงการเป็นไปตามแผนหรือไม่ เพราะอะไร 

-ประเด็นและวิธีการติดตาม 

- เปรียบเทียบผลผลิตจริง คิดเป็นร้อยละของผลผลิตตามแผน 

- เปรียบเทียบผลผลิตระหว่างด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของผลผลิตตามแผน 

 เปรียบเทียบผลผลิตที่ยกเลิก คิดเป็นร้อยละของผลผลิตตามแผน 

-การเบิกจ่ายเงินโครงการ 

-วัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 

  - การเบิกจ่ายเงินโครงการเป็นไปตามแผนหรือไม่ 
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- ถ้าไม่ มีสาเหตุจากอะไร 

-ประเด็นและวิธีการติดตาม 

- เปรียบเทียบการเบิกจ่ายเงินจริง คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่ายเงินตามแผน 
 

จะน าผลการติดตามโครงการมาใช้ท าอะไร 

- แก้ไขปัญหาและอุปสรรคของความล่าช้า 
- หามาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
การประเมินโครงการ (Project Performance Evaluation) 

ท าไมต้องมีการประเมินผลโครงการ 

-วัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 

- ประสิทธิผลของโครงการ (Project Effectiveness) 

- ประสิทธิภาพของโครงการ (Project Efficiency) 

- ผลกระทบของโครงการ (Project Impact) 

- คุณภาพของโครงการ (Project Quality) 

- ประสิทธิภาพของการบริหารหน่วยงาน (Project Implementation Units’ Efficiency) 
 
จะประเมินผลอะไร และเม่ือใด 

-ขอบเขตตามหลักวิชาการ 

- ประเมินประสิทธิผลโครงการ 

- ประเมินประสิทธิภาพโครงการ 

- ประเมินผลกระทบโครงการ 

- ประเมินด้านวิชาการของโครงการ (Technical Audit) 

- ประเมินประสิทธิภาพการบริหารของหน่วยงาน 

- โดยทั่วไปประเมินครึ่งอายุโครงการ และเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
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การประเมินผลโครงการ (Project Performance Evaluation)  

              การประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
โครงการ ตลอดจนผลกระทบของโครงการที่มีต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณภาพของ
โครงการและประสิทธิภาพของการบริหารหน่วยงาน การจะประเมินผลโครงการอะไรเมื่อใดนั้น 
สามารถท าได้ในขอบเขตตามหลักวิชาการ คือ 

1. ประเมินประสิทธิผลโครงการ 

2. ประเมินประสิทธิภาพโครงการ 

3. ประเมินผลกระทบโครงการ 

4. ประเมินด้านวิธีการของโครงการ (Technical Audit) 

5. ประเมินประสิทธิภาพการบริหารของหน่วยงาน  

โดยปกติทั่วไปสามารถประเมินโครงการเมื่อด าเนินการไปแล้วระยะหนึ่ง (ครึ่งอายุ
โครงการ และหรือเม่ือสิ้นสุดโครงการ) 

วิธีการประเมินผลโครงการ 

1. การประเมินประสิทธิภาพของโครงการ วัตถุประสงค์เพ่ือทราบว่าค่าใช้จ่ายของ
โครงการเป็นไปอย่างประหยัดหรือตามประมาณการที่วางไว้ หรือไม่ โดยเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่อ
หนว่ย (Actual Project Unit Cost) โดยใช้ค่ากลางหรือใช้งบประมาณโครงการ/ผลผลิตโครงการที่
คาดว่าจะได้รับ ส าหรับค่าใช้จ่ายต่อหน่วยจริงจะเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจริง/ผลผลิตโครงการจริง 

2. การประเมินผลกระทบโครงการ วัตถุประสงค์เพ่ือทราบว่าผลกระทบโครงการที่
เกิดขึ้นจริง เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งทางบวกและทางลบ 
โดยท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ (Project Beneficiaries) 

3. การประเมินผลงานด้านวิชาการของโครงการ (Technical Audit) วัตถุประสงค์
เพ่ือทราบว่าโครงการที่ผ่านการประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบของโครงการมี
คุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการของสาขาที่เกี่ยวข้องหรือไม่ โดยก าหนดประเด็นของการ
ประเมินตามมาตรฐานทางวิชาการสาขาที่เกี่ยวข้องนั้นๆ และมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่
เกี่ยวข้องเป็นผู้ประเมิน เช่น งานการฝึกอบรบ (มอบหมายผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรม) เป็นต้น พร้อม
ทั้งใช้ข้อมูลเอกสารและตรวจสอบผลผลิตโครงการในภาคสนาม 

4. การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของหน่วยงาน วัตถุประสงค์เพ่ือทราบว่า
ประสิทธิภาพและการบริหารงานของหน่วยงาน ด าเนินโครงการโดยก าหนดประเด็นและวิธีการ
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ประเมินโดยใช้ทฤษฎี หรือตัวแบบเชิงระบบ (System Theory or Model) เป็นกรอบในการ
ประเมินโดยพิจารณา ส่วนต่างดังนี้่ 

4.1 ปริมาณและคุณภาพของปัจจัยน าเข้า (input) ของโครงการ 

4.2 กระบวนการบริหาร (Administrative Process) 

4.3 ผลลัพธ์ของโครงการ (Project Outcomes or Results) ซึ่งประกอบด้วย 
ผลผลิตโครงการและผลกระทบโครงการ โดยมีการประเมินทั้งหน่วยด าเนินการส่วนกลางและใน
พ้ืนที ่

5. การน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

5.1 ปรับแผนการจัดการโครงการที่เหลือ/ในอนาคตให้บรรจุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

5.2 ปรับปรุงคุณภาพของโครงการให้ได้มาตรฐานทางวิชาการของสาขาที่
เกี่ยวข้อง 

5.3 ปรับการบริหารของหน่วยด าเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5.4 ใช้ประกอบการพิจารณาว่าสมควรด าเนินโครงการต่อไปหรือไม่ อย่างไร 
 

การประเมินผลที่ครบวงจรประกอบด้วยการประเมิน 3 ระยะ คือ 
1.การประเมินผลก่อนเริ่มแผนงานหรือโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินผลความต้องการ 

ความจ าเป็น หรือศักยภาพต่าง ๆ เพ่ือก าหนดทิศทางในการพัฒนาตลอดจนเป็นข้อมูลฐานก่อนเริ่ม
โครงการใดโครงการหนึ่งเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบเพ่ือแสดงถึงความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ ตลอดจนการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการก่อนพิจารณาอนุมัติ
ให้ด าเนินการ 

2. การประเมินขณะโครงการด าเนินอยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความก้าวหน้าของ
โครงการ โดยเฉพาะด้านการด าเนินงานและผลเบื้องต้นซึ่งสารสนเทศที่ได้น าไปสู่การปรับปรุงการ
ด าเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมโอกาสความส าเร็จตามเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพภายในกรอบเวลาและทรัพยากรที่ก าหนดให้มากท่ีสุด 

3. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินความส าเร็จของโครงการ 
โดยประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ และมีการประเมินสิ้นสุดโครงการไประยะหนึ่ง เช่น 6 เดือน หรือ 1 
ปี เพ่ือศึกษาความยั่งยืนของผลลัพธ์ตลอดจนการบรรลุจุดหมายในเชิงผลกระทบของโครงการการ
ประเมินผลในกรณีหลังนี้เรียกว่า การติดตามผล (follow-up study หรือ tracer study) 
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การประเมินผลมีบทบาทเด่นชัดในการก าหนดแผนงานหรือโครงการมีบทบาทในการ
วางแผนและมีบทบาทในการสรุปและยืนยันประสิทธิภาพของโครงการ ทั้งการประเมินผลและการ
ก ากับงานล้วนมีบทบาทส าคัญต่อการบริหารด าเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือการ
ก ากับงานมีบทบาทส าคัญต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจัยและกิจกรรมเป็นส าคัญ และทั้งการก ากับ
งานและการประเมินผลล้วนมีบทบาทส าคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดความส าเร็จตามแผนที่ก าหนด
ไว้ 
การประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 

 

1.การวางแผนการประเมินผลโครงการ 

1. รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร 

2. ปรึกษาหารือกับผู้ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 

3. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 

4. ก าหนดประเด็น ขอบเขต และวิธีการ 

5. การจัดท าข้อเสนอโครงการประเมิน 

6. การเสนอขออนุมัติ 
 

2. การด าเนินการประเมินผลโครงการ 

1. ก าหนดตัวชี้วัดเครื่องมือและเทคนิคการรวบรวมข้อมูล 

2. รวบรวมข้อมูล 

3. วิเคราะห์ข้อมูล 

4. จัดท ารายงานประเมินผล 

5. เสนอขอรับการอนุมัต ิ
 

3. การลงข้อสรุปและให้ข้อเสนอแนะ 

1. ปรึกษาหารือกับผู้ที่มีความส าคัญต่อโครงการ 

2. จัดท าข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

3. เสนอขอรับการอนุมัติ 

4. การรายงานและเผยแพร่ผลประเมิน เพ่ือใช้ประโยชน์จากผลการประเมินให้มากที่สุด 
หลักการที่ส าคัญของการเผยแพร่ผลประเมินเป็นบทบาทและความรับผิดชอบตามสัญญาการ
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ประเมิน และเป็นหน้าที่ของผู้ให้ประเมิน เมื่อผู้ให้ประเมินต้องการให้ผู้ประเมินเผยแพร่ผลประเมิน
ทั้งในรูปบทความหรือน าเสนอในที่ประชุมสัมมนา ผู้ประเมินก็ควรให้ความร่วมมือ หากผู้ประเมิน
ประสงค์ที่จะเผยแพร่หรือตีพิมพ์รายงานการประเมินในรูปแบบใดก็ตาม จะต้องขออนุมัติจากผู้ให้
ประเมิน เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ประเมินจึงจะสามารถด าเนินการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลประเมินได้ 

การออกแบบก ากับงานและการประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลมุ่งให้ได้สารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารและให้ได้
ข้อมูลความรู้ที่เป็นความรู้ใหม่ ดังนั้นผลการประเมินผลจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
จ าเป็นต้องมีการคัดเลือกและออกแบบประเมินผลที่เหมาะสม เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินโครงการและเพ่ือให้ได้ผลการประเมินผลที่มีทั้งความตรงภายในและความตรงภายนอก 
โดยเฉพาะมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง (Isomorphism) และเป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผลและผู้ใช้ผลประเมิน 

ความหมายของการก ากับงาน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานในโครงการที่
ก าหนดไว้แล้วใช้ข้อมูลเหล่านั้น เพ่ือการแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผลงานเป็นไปตาม
แผนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด การก ากับงานเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการโดยผู้บริหารโครงการ 
โดยมุ่งตอบค าถามหลักว่า ในการด าเนินโครงการนั้น ได้รับทรัพยากรครบถ้วนหรือไม่ ได้รับตาม
ก าหนดหรือไม ่ได้ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดหรือไม่ ได้ผลที่ก าหนดหรือไม่ 

ข้อมูลจากการก ากับงานจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเร่งรัดให้โครงการด าเนินไปตาม
เป้าหมาย และแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ในโครงการขนาดใหญ่ ผู้บริหารโครงการนิยมวาง
ระบบก ากับงาน ควบคู่กับการประเมินตนเอง (self – audit or self assessment) เพ่ือน า
สารสนเทศที่ได้จากการก ากับงานมาใช้ในการบริหารงาน เร่งรัดงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และน าสารสนเทศจากการประเมินตนเองมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค         
ต่างๆ ตลอดจนเพื่อให้แน่ใจถึง 
ผลลัพธ์ของโครงการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 

การออกแบบก ากับงาน ประกอบด้วยระบบย่อย 2 ระบบ คือ 

1. ระบบการเก็บข้อมูล ส าหรับก ากับงานสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การประชุม การ
นิเทศตรวจเยี่ยมการตรวจสอบการบริหารภายใน การควบคุม เป็นต้น  

2. ระบบการรายงาน โดยทั่ วไปมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานการเงิน
งบประมาณ รายงานการตรวจสอบการบริหารภายใน เป็นต้น ส าหรับความถี่ห่างของการรายงาน
มักขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการ มีการรายงานเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายสองเดือน รายสาม
เดือน รายหกเดือน และรายปี เป็นต้น ระบบการเก็บข้อมูลและระบบรายงาน เพ่ือให้ได้สารสนเทศ
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ที่เป็นประโยชน์ต่อการก ากับงาน ในด้านปัจจัย ด้านกิจกรรม และด้านผลลัพธ์ กล่าวคือ ในด้าน
ปัจจัยนั้นเป็นการมุ่งตรวจสอบว่าโครงการได้รับทรัพยากรทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพตามเวลาที่
ก าหนดหรือไม่การก ากับกิจกรรมมุ่งตรวจสอบว่า ในการด าเนินงานได้ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้
หรือไม่เพียงใด และการก ากับงานด้านผลลัพธ์หรือผลการด าเนินงาน คือ การตรวจสอบว่าได้ผล
ลัพธ์ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด 

 
ขั้นตอนของการจัดระบบการก ากับงาน มีดังนี้ 

1.ก าหนดข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บทั้งข้อมูลด้านทรัพยากร ด้านกิจกรรม และด้านการ
ด าเนินงาน 

2.ด าเนินการจัดกระท าข้อมูลให้อยู่ในรูปสารสนเทศพร้อมที่จะใช้ในการก ากับงานด้าน           
ต่าง ๆ ได้ เช่น การบันทึก การท าเป็นดัชนี การจัดประเภท การย่อสรุป การเก็บรักษาข้อมูล เป็น
ต้น 

3. จัดระบบรายงานที่เหมาะสม รายงานที่ดีต้องสั้นกะทัดรัด ตรงประเด็น ตลอดจนมีการ
เสนอแนะแนวทางเร่งรัดการท างานตามแผนที่ก าหนดไว้ 

4. น าเสนอผู้บริหารพิจารณากลั่นกรองตามความเหมาะสม 
โดยสรุป คุณภาพของการก ากับงานขึ้นอยู่กับระบบก ากับงาน คือ ข้อมูลที่ตรงประเด็น

ครอบคลุม มีคุณภาพและความเหมาะสมของการรายงาน และผู้บริหารโครงการ ถ้าผู้บริหารเห็น
และให้ความส าคัญต่อการจัดระบบการก ากับงานที่มีคุณภาพแล้ว ย่อมท าให้เกิดการเร่งรัด ให้
โครงการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ผลตรงเป้าหมายและแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

 
สรุป 

วงจรการดำเนินโครงการมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การวางแผน การดำเนินงาน และการ
ติดตามประเมินผล การติดตามประเมินผลนับเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อการดำ เนินงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ และผลสำเร็จของโครงการ 

การติดตามโครงการ เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการในด้าน ปัจจัย 
นำเข้า การด าเนินงาน และผลการด าเนินงานโดยใช้แผนเป็นกรอบอ้างอิง เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
สำหรับ กำกับ ทบทวน แก้ไข และป้องกันปัญหาขณะดำเนินโครงการ ส่วนการประเมินโครงการ
เป็น กระบวนการตัดสินคุณค่าของโครงการในด้านปัจจัยนำเข้า การด าเนินงานและผลของโครงการ           
โดย เปรียบเทียบกับเกณฑ์/มาตรฐาน เพื่อเป็นสารสนเทศสำ หรับการปรับปรุงการดำเนินงาน 
สรุป ผลสำเร็จของโครงการและพัฒนาโครงการ 

การติดตามและการประเมินโครงการ เป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลจากการติดตามโครงการ สามารถใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการประเมิน 
โครงการได ้
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แนวคิดเกี่ยวกับการก ากบัติดตามประเมินผลโครงการ 
 1)   นิยามเกี่ยวกับการก ากับติดตามประเมินผลโครงการ 
  1.1) นิยามค าว่าการก ากับติดตาม    
   พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542  ได้ให้นิยามความหมายของค า
ว่า  “ก ากับ”  ไว้ว่า หมายถึง ดูแล, ควบคุม   
   พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542  ได้ให้นิยามความหมายของค า
ว่า  “ติดตาม”  ไว้ว่า  หมายถึง  ไปด้วย  มาด้วย  แสวงหาเพ่ิมเติม  สดับตรับฟังความเคลื่อนไหวไป
เรื่อยๆ  เช่น  ติดตามข่าว,  ตามหา  เช่น  ต ารวจติดตามผู้ร้าย   
   เลิศชาย  ปานมุข  (2553)  ให้ความหมายของค าว่า  การติดตาม  ไว้ว่า  เป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลปฏิบัติงานตามแผน  ซึ่งมีการก าหนดไว้แล้ว  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ  
แก้ไข  ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน  หรือก าหนดวิธีการด าเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น  
ดังนั้น  จุดเน้นที่ส าคัญของการติดตาม  คือ  การปฏิบัติการต่างๆ  เพ่ือการตรวจสอบ  ควบคุม  
ก ากับ  การปฏิบัติงานของโครงการ 
   พจนานุกรมฉบับของ  Longman  (1987)   ได้ให้ความหมายของค าว่า  “การ
ก ากับติดตาม  (Monitor)”  ไว้ว่า  เป็นการเฝ้าสังเกตหรือเฝ้าระวังในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  เช่น  
การเฝ้าระวังของเครื่องมือตรวจระบบการเต้นของหัวใจคนไข้ 
   SEAMEO  INNOTECH  (1997   อ้ างถึ งใน   Asia-Pacific  Programme of  
Education for All  APPEAL),  1999)  ได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับ  “การก ากับติดตาม  (Monitoring)  
ได้ประกอบด้วย 1)  หมายถึง  ระบบของ (1) สิ่งที่เกิดขึ้นจากการวางแผน  (2)  การจัดการกับข้อมูล
ที่ได้มา  และ  (3)  การเผยแพร่ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการแปรผลไปยังหน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 2)  
หมายถึงกรอบที่เป็นระบบในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทุกกรณีในการด าเนินการตาม
โครงการเพ่ือน าไปปรับปรุงการจัดการ 3) หมายถึง  กระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
การติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมและการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ือท าการ
แก้ไข 4)  หมายถึง  ความรับผิดชอบในการจัดการ  ซึ่งรวมถึง  การวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล
โครงการและการปฏิบัติตามโครงการ,  การแปรรูปข้อมูล,  การส่งข้อมูลสารสนเทศให้แก่ผู้ปฏิบัติ
อย่างรวดเร็วเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในระหว่างการด าเนินงานตามโครงการ 5) หมายถึง  ความมุ่งมั่น
อย่างเป็นระบบในการวัด :  (1)  ขอบเขตของโครงการที่มุ่งถึงประชากรเป้าหมาย  (ความครอบคลุม
ของโครงการ) และ (2)  ขอบเขตของการให้บริการตามที่ได้มุ่งหวังไว้  (กระบวนการของโครงการ) 
   สุเทพ  บุญเติม (2549) การก ากับติดตาม  (Monitoring) หมายถึง  กระบวนการ
ตรวจสอบดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  มีตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ  โดยมี
การก าหนดเป้าหมายการก ากับให้ชัดเจน  มีการก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ตัวบ่งชี้  และมีการ
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ประเมินผล  (Evaluation)  ควบคู่กันไปกับการก ากับติดตาม โดยอาจมีการประเมินผลเปรียบเทียบ
กับมาตรฐาน  และสามารถน ามา  แก้ไข  ปรับปรุงแผนงานโครงการให้ดียิ่งขึ้น   ยิ่งกว่านั้น  ยังจะ
ช่วยให้ผู้บริหารทราบว่า  มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ (Input) เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่มีการ
ด าเนินการต่างๆ  เป็นไปตามกระบวนการ (Process)  ที่วางไว้หรือไม่ และผลงานที่ออกมา 
(Output) เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม่ 
   

  1.2) นิยามเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ 
   องค์กรอนามัยโลก  (WHO)  การประเมินผล คือ วิธีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
จากประสบการณ์และใช้บทเรียนที่เรียนรู้มาแล้วน ามาปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบันและส่งเสริม
การวางแผนให้ดียิ่งขึ้นโดยการคัดเลือกอย่างระมัดระวังซึ่งทางเลือกต่างๆ  ส าหรับน าไปปฏิบัติใน
อนาคต  ดังนั้นการประเมินผลจึงควรเป็นกระบวนการต่อเนื่อง 
   สุขุม  มูลเมือง (ม.ป.ป.)  การประเมินผล  หมายถึง  การก าหนดคุณค่า  (Value)  
และประสิทธิผลของโครงการหรือการท างานของคนหรือกลุ่มบุคคลในองค์กร ผลจากการประเมินจะ
ออกมาในรูปของการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริงกับผลที่คิดหวัง
ไว้ล่วงหน้า 
   พงศ์สัณห์  ศรีสมทรัพย์ (ม.ป.ป.) การประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบ           
เพ่ือเปรียบเทียบว่าโครงการที่ได้ด าเนินงานไป  บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพียงใด  มีผลกระทบ
เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไรบ้าง   มีปัญหาในการด าเนินงานเพียงใด  ทั้งนี้เพ่ือจะน าผล
การประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจการวางแผนและบริหารโครงการในโอกาส
ต่อไป 
   สุโขทัยธรรมาธิราช  (2548) กล่าวว่า การประเมินผล  หมายถึง  กระบวน
การศึกษา วิเคราะห์อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า  กิจกรรมต่างๆ  และผลลัพธ์ของแผนงาน
โครงการเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานหรือสิ่งที่ก าหนดไว้ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งบรรทัดฐานหรือสิ่งที่ก าหนดอาจจะเป็นวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  นโยบาย  มาตรการ  
หรืองบประมาณ  เป็นต้น 
   สุภาพร  พิศาลบุตร  (2547)  กล่าว  การประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการใน
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึงจุดเด่น  
หรือจุดด้อยของโครงการนั้นอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้น  เพ่ือ
ด าเนินงานต่อไปหรือจะยุติการด าเนินโครงการนั้นเสีย 
   สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์  (2547)  กล่าวว่า  การประเมินผลโครงการ  หมายถึง  
กระบวนการศึกษาแสวงหาความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์
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และขั้นตอนต่างๆ  ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  มีปัญหาและอุปสรรคอะไร  และบรรลุตามเป้าหมายที่
ต้องการหรือไม่ มีผลกระทบในแง่มุมต่างๆ  อย่างไรที่เกิดข้ึนจากโครงการ 
   วิโรจน์  สารรัตนะ  (2532)  ให้ความเห็นว่าการประเมินผลโครงการ  หมายถึง  
กระบวนการศึกษาแสวงหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนต่างๆ  ที่ก าหนดไว้หรือไม่  มีปัญหาและอุปสรรคอะไร  และบรรลุตามเป้าหมายที่
ต้องการหรือไม่  มีผลกระทบในแง่มุมต่างๆ  อย่างไรที่เกิดข้ึนจากโครงการบ้าง 
   ประชุม  รอดประเสริฐ  (2537)  กล่าวว่า  การประเมินโครงการ  หมายถึง  
กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินงานโครงการ  และพิจารณาบ่งชี้
ให้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อยของโครงการนั้นอย่างมีระบบ  แล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการ
นั้น เพ่ือการด าเนินงานต่อไป  หรือยุติการด าเนินงานโครงการนั้นเสีย 
   วิศิษฐ  วัชรเทวินทร์กุล  (2548) กล่าวว่า การประเมินผลโครงการ หมายถึง 
กระบวนการศึกษาอย่างมีระบบเพ่ือการตัดสินใจ หรือลงความเห็นว่า โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 
บรรลุวัตถุประสงค์  ที่ก าหนดไว้หรือไม่   
   เลิศชาย  ปานมุข (2553) ให้ความหมายของค าว่า การติดตาม ไว้ว่า เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลปฏิบัติงานตามแผน ซึ่งมีการก าหนดไว้แล้ว  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ แก้ไข 
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน  หรือก าหนดวิธีการด าเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ดังนั้น 
จุดเน้นที่ส าคัญของการติดตาม คือ การปฏิบัติการต่างๆ เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ การ
ปฏิบัติงานของโครงการ 
 
 2)  แนวทางในการก ากับติดตามผล 
 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์  (ม.ป.ป.)   กล่าวไว้ว่า  ขั้นตอนในการก ากับติดตามงานมีดังนี้  
   1.  จัดท าเครื่องมือขึ้นมาเพ่ือใช้ในการติดตามงาน ได้แก่ แผนภูมิแท่ง โครงข่าย
งาน เทคนิค เพิร์ทและซีพีเอ็ม ตารางติดตามกิจกรรมและผลที่คาดหมาย โดยเลือกใช้เครื่องมืออย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือ เครื่องมือหลายอย่างก็ได้ จากนั้นจึงก าหนดช่วงเวลาในการก ากับติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การก าหนดช่วงเวลาที่ใช้ในการติดตามและก ากับงานจึงขึ้นอยู่กับชนิดของโครงการ
และกิจกรรม  
   2. จัดประชุมผู้ที่มีหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการเพ่ือท าความเข้าใจในด้านบทบาท 
หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือตลอดจนลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย 
ส่วนผู้มีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ เช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารโครงการควรมีการตรวจเยี่ยมและ 
ตรวจสอบควบคู่ไปกับการติดตามการรายงานผลการด าเนินงานอยู่เสมอ  

http://eoffice.bcnpb.ac.th/ULIB/searching.php?MAUTHOR=%20สุชาติ%20ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
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   3. ด าเนินการจัดท าสรุปการรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือ การตัดสินใจปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ทันต่อการน าไปใช้  
จากนั้นจึงจัดท าข้อมูลย้อนกลับไปให้หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ ได้รับทราบต่อไป  
  สุ เทพ  บุญ เติม (2553) ได้กล่ าวถึง  กระบวนการก ากับติดตาม (Monitoring 
process)  มีข้ันตอนส าคัญ  7  ขั้นตอนคือ   
   1. ก าหนดเป้าหมายและเกณฑ์ 
   2. จัดท าแผนก ากับติดตาม 
   3. จัดทีมงานก ากับติดตาม 
   4. ลงมือปฏิบัติก ากับติดตามตามแผน 
   5. ตรวจสอบผลก ากับติดตาม 
   6. รายงานผลก ากับติดตาม 
   7. ทบทวนการก ากับติดตาม 
  จิรพร  สุเมธีประสิทธิ์ (2553)   กล่าวถึงการก ากับติดตามที่ดี  ควรประกอบด้วย
ประเด็นต่อไปนี้ 
   1. การก ากับติดตามที่ดีควรจะมุ่งเน้นที่ผลงาน (Result) และการติดตามเร่งรัด  
(follow-up)  ด้วยการหาข้อเท็จจริงว่า  ส่วนที่ด าเนินงานไปด้วยดีของโครงการมีส่วนใดบ้าง  และ
ส่วนใดบ้างที่ไม่ได้ด าเนินไปตามแผนงาน  ไม่ก้าวหน้าตามก าหนดการและไม่ได้แสดงว่าจะบรรลุผล
ตามที่ก าหนดในผลงาน  (Result)  และน าข้อเท็จจริงที่ได้พบจัดท าเป็นรายงาน  พร้อมทั้งให้ความ
คิดเห็นและติดตามการตัดสินใจและการแก้ไขปรับปรุง 
   2. การก ากับติดตามที่ดีมักจะขึ้นอยู่กับการวัดที่การออกแบบไว้ดีของโครงการ 
ถ้าโครงการมีการออกแบบไม่ดีหรือตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ผิดพลาดหรือไม่จริง ต่อให้มีการก ากับที่ดี
มากอย่างไรก็คงไม่สามารถประกันได้ว่าจะเป็นโครงการที่ประสบความส าเร็จได้ 
   3. การก ากับติดตามที่ดีอาศัยการออกตรวจพ้ืนที่ด าเนินโครงการอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้สามารถระบุข้อเท็จจริงและความก้าวหน้าของการด าเนินงานของโครงการได้ การออกตรวจ
เยี่ยมอย่างเป็นระยะๆ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมได้ดีขึ้น และวิเคราะห์ประเด็นที่เป็น
ปัญหาได้ชัดเจน และเป็นการบันทึกข้อมูลเป็นระยะ ๆ แทนที่จะเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว 
   4. การวิเคราะห์เพ่ือจัดท ารายงานเป็นวาระประจ า ก็เป็นหนึ่งในมาตรฐานขั้นต่ า
ของการก ากับติดตามที่ด ี
   5. การก ากับติดตามยังจะเกิดประโยชน์แก่โครงการมากขึ้น หากใช้กลไกการ
ก ากับติดตามด้านการมีส่วนร่วม เพ่ือให้เห็นว่าได้เกิดการยอมรับ ยึดเป็นพันธะผูกพัน มีบทบาทของ
เจ้าของโครงการ การติดตามเร่งรัดและการน าส่งข้อมูลป้อนกลับด้านผลการด าเนินโครงการหรือไม่
อย่างไร เช่น การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การคณะกรรมการก ากับ (Steering Committee) การ
สนทนากลุ่มย่อย เป็นต้น 
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   6. การก ากับติดตามที่ดีจะต้องหาหนทางที่จะเข้าถึงความก้าวหน้าและผลการ
ด าเนินงานของโครงการอย่างมีเหตุผลโดยอิงอยู่บนเงื่อนไขและดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน และอาจจะต้อง
พยายามปรับปรุงระบบการวัดผลการด าเนินงานด้วยการหาดัชนีชี้วัดและข้อมูลพ้ืนฐาน (Indicators 
& baselines) 
   7. เพ่ือให้เกิดการก ากับติดตามที่ดี ประเด็นของบทเรียนจากการด าเนินโครงการ 
ไม่ว่าจะล้มเหลวหรือประสบความส าเร็จก็ตาม ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจโครงการ เพ่ือใช้
ประกอบการพัฒนากลยุทธ์ในอนาคต และหลีกเลี่ยงการท าผิดซ้ าซาก  
 
 3)  แนวทางในการประเมินผลโครงการ 
  การประเมินผลนับเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการบริหาร  โดยทั่วไป
การประเมินผลมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานว่าบรรลุเป้าหมายมาก
น้อยเพียงใด  โดยใช้วิธีการหลายอย่างที่มีหลักเกณฑ์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การ
ประเมินผลเป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้ทราบถึงผลการบริหารงานหรือปฏิบัติงานตามโครงการใดๆ  ว่า
บรรลุเป้าหมายหรือไม่  ผลของการประเมินจะมีประโยชน์ในการที่จะบอกให้ทราบถึงความส าเร็จ
หรือล้มเหลว  ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งในปัจจุบันและอนาคต  จึงมีนักวิชาการด้าน
การประเมินผลได้ให้แนวทางในการประเมินผลที่แตกต่างกัน 
  ในกระบวนการประเมินผลโครงการจะประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ การวางแผนการ
ประเมินผลโครงการ ขั้นตอนการประเมินผลโครงการ และการประเมินผลลัพธ์โครงการ เพ่ือให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ก าหนด และขอบเขตเนื้อหาในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงศึกษาเฉพาะแนว
ทางการประเมินผลโครงการที่มี 3 ขั้นตอนดังนี ้
 
  3.1)  การวางแผนการประเมินผลโครงการ 
   มยุรี อนุมานราชธน  (2548)  ได้กล่าวถึงการวางแผนเพื่อการประเมินผลโครงการ
มีข้ันตอนที่ส าคัญ 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
   ขั้นตอนที่  1 ก าหนดผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งผู้ที่
ได้รับผลประโยชน์หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประเมินผล เช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ 
ประเภทและจ านวนของผู้รับบริการ เป็นต้น จะต้องระบุให้ชัดเจน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ 
ผู้รับบริการ  ผู้สนับสนุนโครงการ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ประเมนควรทราบภูมิหลัง ความสนใจ 
ทัศนคติ ชื่อเสียงของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้มากที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการและ
ลักษณะของการประเมิน 
   ขั้นตอนที่  2  จัดการประชุมเบื้องต้น ก่อนที่จะตัดสินใจท าการประเมินและ
ก าหนดรายละเอียดของโครงร่างการประเมินผล  ผู้ประเมินควรจัดการประชุ มเบื้องต้นก่อนเพ่ือ
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พบปะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการและรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ เช่น โครงการเป็นประเภทใด 
ต้องการผลการประเมินด้านใด 
   ขั้นตอนที่  3 ประเมินความสามารถที่จะรับการประเมิน เป็นการวิเคราะห์และ
พิจารณาข้อมูล  เกี่ยวกับสถานการณ์ของโครงการว่า มีความพร้อมที่จะรับการประเมินหรือไม่ 
หลังจากผู้ประเมินได้ท าความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่มา และ
ความส าคัญของโครงการ  วัตถุประสงค์และทรัพยากรของโครงการ เพ่ือท าการตัดสินใจว่าจะท าการ
ประเมินหรือไม่ โครงการที่สามารถประเมินได้ควรจะเป็นโครงการที่มีความสัมพันธ์ตามหลักเหตุผล  
ระหว่างสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานในอนาคต  นอกจากนี้ทรัพยากรจะต้องได้รับ
การจัดสรรเพ่ือท าการประเมินอย่างเพียงพอ  และผู้สนับสนุนโครงการต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
การประเมินเมื่อโครงการได้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
    ขั้นตอนที่   4  ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ  ผู้ประเมินที่มี
ประสบการณ์ในการประเมินผลโครงการหลายๆ สาขาจะคุ้นเคยกับการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนผู้ประเมินที่เชี่ยวชาญ  เฉพาะสาขาจะพัฒนาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะที่จะช่วยพัฒนา
ทฤษฎีในด้านนั้นๆ ได้  ส่วนผู้ประเมินที่ขาดประสบการณ์ในการประเมินเฉพาะด้าน  อาจต้องใช้
เวลาศึกษาเนื้อหาของเรื่องนั้น  ระเบียบวิธีวิจัยจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและศูนย์ข้อมูลต่าง ก่อนที่จะ
เสนอรูปแบบการประเมินผลสร้างเครื่องมือในการประเมินผล  ในการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง          
ผู้ประเมินควรสนใจประเด็นส าคัญ เช่น เคยมีการประเมินผลโครงการแบบนี้หรือไม่และท าการ
ประเมินรูปแบบใด  เครื่องมือหรือมาตรวัด ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการประเมินผลหรือไม่ เครื่องมือ
ดังกล่าวมีความเชื่อมั่นและมีความเที่ยงตรง  เพียงใด ใช้ สถิติประเภทใดและเหมาะสมกับการ
วิเคราะห์หรือไม่ เป็นต้น 
    ขั้นตอนที่  5  ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย หลังจากทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว
ผู้ประเมินก็พร้อมที่จะตัดสินใจเลือกระเบียบวิธีวิจัย ได้แก่ กลยุทธ์และการออกแบบระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง การเลือกวิธีการวัด การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเลือกใช้สถิติ และการรายงานผลฉบับสมบูรณ์ตามล าดับ ในด้านกลยุทธ์การประเมินผลถูก
ก าหนดโดยประเภทการประเมิน  เช่น  การประเมินผลด้านประสิทธิผล  ผละประเมินสามารถท า
การประเมินมากกว่า 1 ประเภท นอกจากนี้การออกแบบการประเมินผลจะถูกก าหนดด้วยตัวแปร
ต่างๆ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ขั้นตอนที่  6 การน าเสนอโครงร่างผลการประเมินผลที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
หลังจากได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ แล้ว ผู้ประเมินต้องเตรียมจัดท าร่างผลการประเมินที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือเอกสารรายงานผลส าหรับน าเสนอต่อผู้บริหารโครงการและผู้บริหารระดับสูง 
โครงร่างนี้ควรได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ปฏิบัติ ในประเด็นเกี่ยวกับลักษณะ
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และประเภทของการประเมินผล วัตถุประสงค์ของการประเมินผล มาตรวัดวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ความพร้อมที่ให้ท าการประเมินผล  เป็นต้น 
 
  3.2) ขั้นตอนการประเมินผลโครงการ 
   ชาร์ลส์  (Charles, 1977 อ้างถึงใน วุฒิสาร ตันไชย และคณะ, 2546) ได้ก าหนด
ขั้นตอนของการประเมินผลโครงการไว้  3 ขั้นตอนดังนี้ 
   1. ก าหนดสิ่งที่จะประเมินว่าจะประเมินอะไร โดยผู้ประเมินจะต้องรู้ว่าจะ
ประเมินอะไร 
   2. การวัดสิ่งที่จะประเมิน  ซึ่งเมื่อก าหนดแล้วว่าจะประเมินอะไร จะต้องก าหนด
ว่าจะตรวจสอบหรือวัดสิ่งที่ต้องการประเมินนั้นอย่างไร หรือวัดในสิ่งนั้นด้วยวิธีการใด  อย่างไร 
จากนั้นจึงเริ่มท าการประเมิน 
   3. การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลมาครบถ้วนแล้ว ต่อไปก็เป็นเรื่องของการ
น าเอาข้อมูลที่ เก็บรวบรวมไว้มาท าการวิเคราะห์ โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น  มีวิธีการอยู่
หลากหลายรูปแบบ  ซึ่งผู้วิเคราะห์จะต้องพิจารณาเลือกวิธีการ หรือเครื่องมือในการวิเคราะห์ให้
เหมาะสมกับความต้องการ  และตามหลักการทางสถิติ เพ่ือที่จะให้ได้ผลออกมาตามที่ก าหนดไว้ 
   สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2544) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการประเมิน ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 
   ขั้นที่   1  ก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมิน ในขั้นตอนนี้           
ผู้ประเมินจะด าเนินการดังนี้ 
    1.1  ศึกษารวบรวมข้อมูล เกี่ ยวกั บ โครงการหรือสิ่ งที่ มุ่ งประเมินกับ
วัตถุประสงค์หลักการของโครงการ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครบ้างที่ต้องการใช้ผลการประเมินนี้ 
    1.2 สัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชาของผู้ประเมิน  และกลุ่มผู้ใช้ผลประเมินเกี่ยวกับ
ความต้องการใช้ผลประเมินต้องการใช้เมื่อใด  ต้องการสารสนเทศในประเด็นใดบ้าง 
    1.3 จากข้อมูล 1. และ 2. ก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมิน  
เป็นที่น่าสังเกตว่าวัตถุประสงค์ของการประเมิน เป็นผลมาจากการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ผล
ประเมิน และจากวัตถุประสงค์หลักของโครงการ  หรือสิ่งที่มุ่งประเมิน 
   ขั้นที่  2 วางแผนการประเมิน  เมื่อก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์การประเมิน
แล้ว  น าวัตถุประสงค์ของการประเมินในแต่ละข้อมาวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการประเมิน  แล้วกรอก
ลงในแบบวางแผนประเมินดังนี้ 
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ตารางที่  1  แบบวางแผนการประเมิน 

 
   จากวัตถุประสงค์ของการประเมิน  ผู้ประเมินน ามาวิเคราะห์ว่าเป็นประเภทไหน
ของการประเมิน  เช่น  ประเมินสภาวะแวดล้อม  ประเมินปัจจัยเบื้องต้น  ประเมินกระบวนการ  
การประเมินผลผลิต ฯลฯ  ประเด็นค าถามเพ่ือจะได้ช่วยให้เก็บข้อมูลอย่างครบถ้วน  แหล่งที่มาของ
ข้อมูลที่ต้องการอาจมาจากผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สังเกตการณ์  เอกสาร หรือผลการปฏิบัติต่างๆ 
ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ  ก่อนการด าเนินโครงการ ขณะโครงการด าเนินการอยู่  
และเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
   ขั้นที่  3  ด าเนินการประเมินตามแผน  เมื่อจัดท าแผนการประเมินเรียบร้อยแล้ว  
จะเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงต่างๆ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ระบุไว้ในแผนการประเมิน 
   ขั้นที่   4  วิเคราะห์ข้อมูล แจงนับรวบรวมข้อมูล เพ่ือท าการวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ของการประเมินแต่ละข้อ แล้วสรุปว่าวัตถุประสงค์นั้นๆ บรรลุหรือไม่ เพียงใด มีปัญหา 
หรืออุปสรรคอย่างไรบ้าง 
   ขั้นที่  5  รายงานผลการประเมิน โดยทั่วไปรายงานการประเมินผลมักจะท าเป็น
ลายลักษณ์อักษรในรูปของรายงาน  ซึ่งอาจแบ่งเป็นรายงานรวมฉบับเดียว  หรือการประเมิน ผล
โครงการ และการติดตามผลหรือแยกเป็นรายงาน 2 ฉบับ คือรายงานการประเมินผลโครงการ
หลังจากเสร็จสิ้นการด าเนินงาน โดยยังไม่ได้ด าเนินการติดตามผล และรายงานการติดตามผล 
หลังจากสิ้นสุดโครงการไปแล้วไม่น้อยกว่า     6  เดือน 
 
  3.3)  การประเมินผลลัพธ์โครงการ 
   สมสุดา  ผู้พัฒน์ (2553) กล่าวไว้ว่า การประเมินผลลัพธ์ เป็นกิจกรรมส าคัญของ
หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาการด าเนินงานให้เกิดผลงานตามที่ก าหนด  ผลงานของหน่วยงานเกิด
จากการด าเนินงานของแต่ละโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมีความรู้และความสามารถเรื่อง 
วัฏจักรโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 1)  การออกแบบโครงการ 2)  การด าเนินงานตามที่ออกแบบ
โครงการ และ 3) การประเมินโครงการ เพราะผลงานโครงการจะเกิดขึ้นเมื่อโครงการมีการออกแบบ
กิจกรรมที่สามารถท าให้เกิดผลงานได้จริง  และจะต้องมีการบริหารกิจกรรมอย่างถูกต้อง กิจกรรมจึง
จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมาย  ผลงานของหน่วยงานจึงเป็นผลรวมของแต่ละโครงการ  
หากหน่วยงานใดมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ  การด าเนินการ  และการ

วัตถุประสงค์ของการประเมิน : 
ประเภทของการ

ประเมิน 
ประเด็นค าถาม แหล่งที่มาของ

ข้อมูล 
เวลาที่เก็บ

ข้อมูล 
วิธีการเก็บ

ข้อมูล 
วิธีวิเคราะห์

ข้อมูล 
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ประเมินโครงการหน่วยงานย่อมสามารถสร้างเครือข่าย  และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับบุคคล
เป้าหมายได้ โดยเฉพาะที่ส าคัญยิ่ง คือ สอดคล้องกับงบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับ 
   การวัดผลงานองค์กรจึงต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมตามวัฏจักรโครงการ ซึ่งสรุปได้
ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  2  แสดงที่มาผลงานองค์กร 
ที่มา  :  สมสุดา  ผู้พัฒน์,  2553. 

   การประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน  พิจารณาจากผลงานองค์กรใน
ระดับผลผลิต  และผลลัพธ์  ผลงานองค์กรเป็นผลรวมผลงานของทุกๆ โครงการภายในหน่วยงาน แต่
ละโครงการย่อมจะต้องด าเนินการตามวัฎจักรโครงการ คือ มีการออกแบบโครงการ ด าเนินโครงการ
ตามที่ออกแบบ และประเมินโครงการ ผลการด าเนินงานท าให้เกิดผลงานซึ่งมี 2 ระดับ  คือ ผลผลิต 
และผลลัพธ์ 
   ในทัศนะของซามูเอล (Samuel, 1983 อ้างถึงในวุฒิสาร  ตันไชยและคณะ, 
2546)  ได้แบ่งขั้นตอนของการประเมินผลโครงการไว้ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
    1. การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินผลโครงการ โดยเป็นการ
ก าหนดว่าจะท าการประเมินในเรื่องอะไรเพื่อจะได้น าผลการประเมินมาใช้  และจะน าไปใช้ท าอะไร 
    2. การก าหนดถึงคุณลักษณะของข้อมูลที่ต้องการใช้ว่าเป็นข้อมูลแบบใด มี
ลักษณะอย่างไร 
    3. การเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ต้องการ โดยใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับ
ลักษณะของข้อมูล  รวมถึงการจัดท าข้อมูลไว้ด้วย 
    4. การวิเคราะห์และการแปลความหมายของข้อมูล เพ่ือน าไปใช้ตามความ
มุ่งหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 

กิจกรรมโครงการ 
1) ออกแบบ 
2) ด าเนินงาน 
3) ประเมิน 

ผลงานโครงการ 
1)  ผลผลิต 
2)  ผลลัพธ์ 

ผลรวมผลงาน
โครงการ 

1) ผลผลิต 
2) ผลลัพธ์ 

ผลงานองค์กร 
1) ผลผลิต 
2) ผลลัพธ์ 
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ข้อควรระวังลักษณะโครงการที่ประสบความส าเร็จ และล้มเหลว (ปุระชัย, 2533 : 9-11) 
 1 ลักษณะโครงการที่ประสบความส าเร็จ โครงการที่ประสบความส าเร็จ ไดแก 
    โครงการซึ่งเมื่อไดด าเนินงานตามขั้นตอนที่วางไว (ตามกระบวนการสาเหตุและผล) แลว         
ก่อใหเกิดผลลัพธและผลกระทบตามที่พึงปรารถนา 
 2 ลักษณะโครงการที่ลมเหลว ในโลกของความเปนจริง โครงการที่ประสบความลมเหลว           
มีมากกวาโครงการที่ประสบความส าเร็จอยูเปนจ านวนมาก ซึ่งในทรรศนะของนักวิจัย ประเมินผล 
โครงการตางๆ มักจะประสบความลมเหลวใน 2 ลักษณะ คือ (Suchman, 1967 ; Weiss, 1973; 
Piumsombun, 1982) 
  ลักษณะที่ 1 ความลมเหลวทางเทคนิค (Technical Failed) หมายถึงการที่โครงการไมได
ด าเนินงานตามขั้นตอนที่วางไว (ไมกระตุนใหเกิดกระบวนการสาเหตุและผล) จึงอาจกอใหเกิด
หรือไม่กอใหเกิดผลลัพธและผลกระทบตามที่พึงปรารถนา ในหลักการความลมเหลวทางเทคนิคนับ        
วาสามารถแกไขไดไมยากนัก เพราะอาจสืบเนื่องมาจากการขาดงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ
และเวลา เปนตน ความลมเหลวประเภทนี้มักปรากฏเสมอในประเทศที่ก าลังพัฒนา ซึ่งการจัดสรร
และใชทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษยด าเนินการไปอยางไรระบบ ไมสอดประสานกับ
กระบวนการวางแผน 
 ลักษณะที่ 2 ความลมเหลวทางทฤษฎี (Theoritical Failed) หมายถึง การที่โครงการได
ด าเนินงานตามขั้นตอนที่วางไว (ไดกระตุนใหเกิดกระบวนการสาเหตุและผล) แลวแตไมกอใหเกิด
ผลลัพธและผลกระทบตามที่พึงปรารถนา หรืออาจกอใหเกิดผลลัพธและผลกระทบที่ตรงขามกับ
ความมุงหวังที่ก าหนดไวโดยสิ้นเชิงก็อาจเปนได ความลมเหลวทางทฤษฎีเกิดจากการผิดพลาดตั้งแต
ในขั้นตอนวางแผน ความลมเหลวประเภทนี้ยากแกการแกไขมากกวา ความลมเหลวทางเทคนิคและ
มักน าไปสูการลมเลิกโครงการทั้งหมด ตัวอยางเชน โครงการจัดหาน้ าดื่มใหผูบริโภคโดยการสราง         
ตุมใหทุกครัวเรือน โดยตั้งสมมติฐานวาถาทุกครัวเรือนมีตุมแลวจะสามารถใชเก็บน้ าฝนไวบริโภค  
เมื่อมีการด าเนินการตามแผนทุกอยาง คือ สรางตุมแจกใหทุกครัวเรือนในหมูบานตางๆ ทั่วประเทศ
แลว ปรากฏวาในหลายทองที่ราษฎรก็ยังขาดแคลนน้่าดื่มและในตุมไมมีน้ า เนื่องจากฝนไมตก            
ในขั้นตอนวางแผนจึงอาจจะต้องก าหนดเปาหมายใหสรางตุมแจกเฉพาะในทองที่ ที่มีสถิติฝนตก
พอสมควร ไมใชก าหนดเปาหมายทุกพ้ืนท่่ กรณีนี้ถือเปนความลมเหลวทางทฤษฎี คือผิดพลาดตั้งแต
ขั้นตอนวางแผน 
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สิ่งส าคัญท่ีต้องค านึงถึงในการประเมินผลโครงการ (ประชุม, 2529 : 95-97) 
 การประเมินผลโครงการเป็นกระบวนการในการตรวจสอบ และวิเคราะห์ส่วนส าคัญของ
โครงการ ซึ่งได้แก่ปัจจัยน าเข้า (Inpus) กระบวนการ (Proces หรือ Transactions) และผลลัพธ์
(outputs หรือ outcome) ทั้งนี้เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการทั้งหมดโดยส่วนรวมให้
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด อย่างไรก็ดีการประเมินผลโครงการเป็นกระบวนการที่อาจมี
ความสลับซับซ้อนแล้วแต่ลักษณะของโครงการที่ต้องประเมิน และมีความละเอียดอ่อนที่ต้องใช้         
การพินิจพิจารณาและความละเอียดรอบคอบในการด าเนินการ และการตัดสินใจ ฉะนั้นจึงมีสิ่ง
ส าคัญหรือแนวคิดที่ส าคัญซึ่งผู้ประเมินผลโครงการจะต้องค านึงถึง จึงจะท าให้การประเมินผล
โครงการบรรลุถึงเป้หมายที่ต้องการอย่างแท้จริง สิ่งส าคัญดังกล่าวได้แก่ ข้อเท็จจริง คุณประโยชน์
ความถี่ ข้อมูลย้อนกลับ ความผูกพัน ความน าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ มาตรฐาน ความจ าเป็นและ
คุณค่า" ซึ่งสามารถอธิบายพอสังเขปได้ดังนี้ 
 1 ข้อเท็จจริง (Evidence) หมายความว่า รายละเอียดและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้จากการ
ประเมินผลโครงการจะต้อมากพอ และมีเหตุผลที่สมารถจะพิสูจน์การตัดสินใจได้ว่าเป็นการตัดสินใจ
ที่ถูกต้องและเหมาะสม โครงการทุกชนิดต้องใช้เวลา แรงงาน และทุนทรัพย์เป็นจ านวนมากในการ
จัดตั้งและด าเนินงาน ความผิดพลาดในการวิเคราะห์รายละเอียดและข้อเท็จจริงที่จ าเป็นอาจน าไปสู่
การคัดสินใจที่ผิดพลาดหรือขาดประสิทธิภาพ และท าให้โดรงการที่ก าหนดขึ้นหรือก าลังด าเนินงาน
อยู่นั้นขาดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ หรืออาจล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ฉะนั้นการประเมินผลโครงการ
จะต้องได้รายละเอียดที่เป็นจริง และมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ 
 2 คุณประโยชน์ (Beneft) หมายความว่าในการประเมินผลโครงการนั้นจะต้องค านึงด้วยว่า 
การลงทุนกับผลประโยชน์ที่จะได้รับคุ้มกันหรือไม่ ถ้าเป็นการประเมินผลโครงการที่ไม่ให้ประโยชน์
กับสังคมโดยส่วนรวมก็ไม่ควรจะลงทุน เพราะการประเมินผลโครงการนั้นมักจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง ถ้าประเมินแล้วผลที่ได้ไม่เกิดประโยชน์หรืเป็นผลที่ไม่อาจเชื่อถือได้ การประเมินผลโรง
การนั้นจะเป็นการสูญเปล ฉะนั้น การประเมินผลโครงการทุกโครงการ และทุกครั้งที่จะต้องประเมิน
ผู้ประเมินจะต้องค านึงถึงความคุ้มทุน หรือผลประโยชน์ที่จะได้รับเป็นส าคัญ จึงจะท าให้คุณภาพของ
การประเมินผลโครงการเป็นไปตามความมุ่งหวังที่ต้องการ และเป็นวิธีการประเมินผลโครงการที่
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 3 ความถี่ (Frequeng) หมายความว่า ในการประเมินผลโครงการควรจะมีความถี่ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลบ่อยครั้งเพียงใด ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการเป็นส าคัญ หากเป็นโครงการระยะ
ยาว การเก็บข้อมูลจะต้องได้รับการก าหนดไว้เป็นระยะอาจเป็นทุก 6 เดือน ทุกรอบปี หรือแล้วแต่
ความเหมาะสม แต่จะต้องมีการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลความ
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เป็นจริงทันสมัย จึงจะท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้อง ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ความในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลคือสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ผู้มีหน้าที่ในการประเมินผลโครงการจะต้องค านึงถึง 
 
ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน หรือสิ่งท่ีควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน 
 1.โครงการต้องสอดคลองกับวัตถุประสงค์ของแผนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาและ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 2.วัตถุประสงค์ของโครงการนั้น ที่ได้ก าหนดไว้ต้องถูกต้องตามแผน 
 3.ต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่โครงการไม่สามารถควบคุมได้และอาจจะส่งผลต่อความส าเร็จ
หรือ ความล้มเหลวของโครงการ 
 4.ต้องค านึงต้ององค์กร และกระบวนการด าเนินงาน ตลอดจนการติดตามและการควบคุม
โครงการ 
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บทที่ 4 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 
  ภารกิจการจัดโครงการฝึกอบรมและโครงการบริการทางวิชาการของวิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา ถือเป็นหน่วยงานในการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของ
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้งบประมาณจากเงินรายได้
จากหน่วยงานภายนอก เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล และเสนอต่อวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา โดย
มีข้ันตอนการก ากับติดตาม ดังต่อไปนี้ 
 
แผนและกรอบเวลาการปฏิบัติงาน 
 

1. ขั้นตอนการเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณเพื่อบรรจุในแผน 

กิจกรรม เวลาด าเนินการ 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1.แจ้งเสนอโครงการที่จะ
ด าเนินการเพ่ือบรรจุในแผน
งบประมาณประจ าปี  

 
       

2.ประชุมคณะกรรมการ
บริหารโครงการบริการ
วิชาการ 

        

3.ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา 

        

4.จัดท าบันทึกขออนุมัติจัด
โครงการประจ าปี
งบประมาณ 

        

5.จัดท าบันทึกขอส่ง
งบประมาณประจ าปี ไปที่
ฝ่ายแผน มหาวิทยาลัย 

        

6.เริ่มต้นปีงบประมาณ 
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2. ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ 

กิจกรรม เวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.เสนอโครงการบริการวิชาการ
ตามท่ีในแผนงบประมาณ
ประจ าปี  

 
           

2.เสนอผู้อ านวยการวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนา อนุมัติ 

 
           

3.ด าเนินการจัดโครงการ 
 

           

4.รวบรวมโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
เพ่ือติดตามผล 

            

 
หมายเหตุ  
 การขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ ควรเสนอโครงการก่อนการด าเนินงาน ล่วงหน้า  
 ขั้นต่ า 2 สัปดาห์ ก่อนการจัดโครงการ 
 
 

3. ขั้นตอนการสรุปและประมวลผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 

กิจกรรม เวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.รวบรวมเอกสารในการด าเนิน
โครงการ  

 
           

2.จัดเก็บ / รวบรวมแบบประเมิน
ความพึงพอใจ/แบบประเมิน
วิทยากร 

 
           

3.วิเคราะห์และประมวลผล 
 

           

4.จัดท าสรุปรายงานสรุปผล             

5.รวบรวมโครงการที่ด าเนินการ
เรียบร้อย เพื่อติดตามผล 

            

 
หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการสรุปผลการด าเนินโครงการภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้น
โครงการนั้น ๆ 
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4. ขั้นตอนการติดตามการส่งรายงานผลโครงการบริการวิชาการ รอบ 6 9 และ 12 
เดือน 

กิจกรรม เวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงาน
ผลการด าเนินโครงการ รอบ 6 / 
9 /12 เดือน  

 
           

2.ส่งรายงานผลการด าเนิน
โครงการ รอบ 6 / 9 / 12 เดือน 

            

3.ประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการบริการวิชาการ 

 

           

4.รับทราบผลการด าเนิน
โครงการตลอดปีงบประมาณ 

            

 
หมายเหตุ  
  รอบ 6 เดือน   อยู่ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม 
  รอบ 9 เดือน  อยู่ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง เดือนมิถุนายน 
  รอบ 12 เดือน อยู่ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง เดือนกันยายน 
 
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
 1.ขั้นตอนการเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณเพื่อบรรจุในแผน  
  1.1 การจัดท าแบบเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ 
   1.1.1 นักวิชาการจัดท าบันทึกแจ้งบุคลากรเพ่ือให้เสนอแผนการขออนุมัติโครงการ
ฝึกอบรม/บริการวิชาการ เพ่ือบรรจุในแผนงบประมาณประจ าปี ตามแบบฟอร์ม โดยในการแจ้งให้
เสนอโครงการจะจัดท า ช่วงเดือนมีนาคม ของทุกปี  โดยแบบเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการประจ าปี
งบประมาณ จะต้องประกอบไปด้วย 
    -  ชื่อโครงการ 
    -  วัตถุประสงค์ 
    -  กลุ่มเป้าหมาย 
    -  วัน/เดือน/ปี ที่ด าเนินการ 
    -  งบประมาณ 
    -  ผู้รับผิดชอบ 
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ส่วนงาน   วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา    โทรศัพท์ 7580  
ที ่ อว 8205.10/0023 วันที่  15  มีนาคม 2563 
เร่ือง     ขอให้ส่งโครงการเพื่อของบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564  
  
เรียน อาจารย์ประจ าวิทยาลัยฯ และ บุคลากรทุกท่าน 
 
  เพื่อให้การด าเนินงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ในปีงบประมาณ 2564 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงขอให้อาจารย์ประจ าวิทยาลัยฯ และ บุคลากรทุกท่าน ด าเนินการเสนอโครงการ 
ตามเอกสารแนบ ภายในวันท่ี 15 เมษายน 2563 นี ้   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการ 
          
 
 (อาจารย์ วิทยา ขาวขจร) 
 หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอให้ส่งโครงการเพื่อของบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
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แบบเสนอเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการประจ าปีงบประมาณ.... 

 
ล าดับที ่ ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วัน เดือน ปี  

ที่ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
ผู้สอนขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 แบบเสนอเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการประจ าปีงบประมาณ.... 
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   1.1.2 ผู้เสนอโครงการต้องเตรียมแบบเสนอโครงการงบประมาณเงินรายได้ฯ 
ตามโครงการที่คาดว่าจะจัดจริง เพ่ือประกอบการพิจารณางบประมาณประจ าปี โดยในแบบเสนอ
โครงการงบประมาณรายได้ต้องประกอบไปด้วย 

- ชื่อหน่วยงาน 
- ชื่อโครงการ  
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
- สถานที่จัดโครงการ 
- ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ความท้าทายของมหาวิทยาลัย

ทักษิณและวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
- หลักการและเหตุผล 
- วัตถุประสงค์โครงการ 
- กลุ่มเป้าหมาย 
- ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
- การบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน 
- วิธีด าเนินงาน 
- งบประมาณ 
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
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แบบเสนอโครงการงบประมาณเงินรายได้  

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 

 
1. หน่วยงาน   

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 
2. ชื่อโครงการ   
 

.........................................................................................   
 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

1. ........................................................................................  
2. ........................................................................................  

4. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  
 

..................................................................................................  
 
5.  สถานที่จัดโครงการ  
 

..............................................................................................     
 

6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ความท้าทายของมหาวิทยาลัยทักษิณและวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนา 

    

ความท้าทายของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที ่
ตัวชี้วัด 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 วัตถุประสงค์ที่ 
................................................
................................................
.............. 

ตัวบ่งช้ีที่ 
................................
................................

................... 

 
................ 
................ 
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ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนา 

ตัวชี้วัด 
การประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
การประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ... 
................................................
................................................
.............. 

ตัวช้ีวัดที ่... 
................................
................................

...................... 

 
................ 
................ 

  ยุทธศาสตร์ที ่... 
................................................
................................................
.............. 

ตัวช้ีวัดที่ ... 
................................
................................

...................... 

 
................ 
................ 

 
7. หลักการและเหตุผล 
 ............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
8. วัตถุประสงค์โครงการ   

1. ..................................................................................................................................... 
2. ...................................................................................................................................... 
3. ...................................................................................................................................... 

 
9. กลุ่มเป้าหมาย  

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................    
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10. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
      - เชิงปริมาณ 
 
 ................................................................................................................ 
      - เชิงคุณภาพ 
 

................................................................................................................ 
      - เชิงเวลา 
 
 ................................................................................................................ 
      - เชิงความคุ้มค่า 
 
 ................................................................................................................ 
 
11. การบูรณาการกับพันธกิจอื่น 
        การผลิตบัณฑิต  

  การวิจัย 
  การบริการวิชาการ  
  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  อื่น ๆ ระบุ ………………………………………………………………………. 

 
 
12. วิธีด าเนินงาน และแผนด าเนินการ  
 
แผนด าเนินการ  

การด าเนินงาน 

ระยะเวลา 

เดือน /
พศ. 

เดือน /
พศ. 

เดือน /
พศ. 

สัปดาห ์ สัปดาห ์ สัปดาห ์

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1............................................       

      

2............................................             

3............................................             

4............................................             

5............................................             
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ตารางการฝึกอบรม 
 
การด าเนินงาน    
ด าเนินการอบรม    

 
ระยะเวลาในการด าเนินการ  

............................................................................................. 
 

ค่าใช้จ่ายและก าหนดการช าระเงิน  
 

    
    
    
    

 
13. งบประมาณ  

ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ จากวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ........... หมวดรายจ่ายอื่น รายการโครงการจัดการอบรม จ านวนเงิน .................... บาท   

 

ล าดับที ่ รายการ  รายรับ   รายจ่าย  
1     
2    
3    
4    
     
 รายได้สูงกว่า(ต่ ากว่า)ค่าใช้จ่าย  
 

14.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ..................................................................................................................................... 
2. ...................................................................................................................................... 
3. ...................................................................................................................................... 
  

  
ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงการ    ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
          (......................................)                                    (.....................................) 
        ต าแหน่ง             ต าแหน่ง 

 
 

ภาพที่ 3 แบบเสนอโครงการงบประมาณเงินรายได้ 
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แบบเสนอโครงการงบประมาณเงินรายได้  
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. หน่วยงาน   
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  

 
2. ชื่อโครงการ   

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายส าหรับการปฏิบัติงานต ารวจ   
 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

นายกฤชณัท พรหมเสนะ  นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช  
นายธิติพงษ์  เผ่าฟู   นางปิยานุช  จุฑาทิพรัตน ์   

4. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  
วันท่ี  2 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2564  

 
5.  สถานที่จัดโครงการ  

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้ก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ณ 
ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบ ONLINE โดยส่งสัญญาณ
ผ่านระบบ TSU e-Conference และระบบ Facebook Live จะเป็นการบรรยายสดจาก ศูนย์บริการ
วิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯ     

 
6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ความท้าทายของมหาวิทยาลัยทักษิณและวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนา 

    

ความท้าทายของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที ่
ตัวชี้วัด 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 วัตถุประสงค์ที่ 5 ความมั่นคง
ทางการเงิน 

ตัวบ่งช้ีที่ TSU12 การเพิ่มขึ้นของรายได้
ทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้อื่น 

................ 

................ 
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ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา 

ตัวชี้วัด 
การประกันคุณภาพการศกึษา 

ตัวชี้วัด 
การประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้เกิด
การเผยแพร่องค์ความรู้การบริการ
วิชาการ ตลอดจนการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางการบริการวิชาการ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน 
ท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืน 

ตัวช้ีวัดที่ 3 รายได้จากบริการวิชาการ
สามารถตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน 

................ 

................ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความ
มั่นคงด้านฐานะทางการเงิน ด้วยการ
หารายได้และการบริหารต้นทุน 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การก าหนดแผนการใช้เงิน ................ 
................ 

 
 
7. หลักการและเหตุผล 
 การฝึกอบรมหรือสัมมนา เป็นกระบวนการหนึ่งในการจัดการองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้                 
พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน เป็นแนวทางการด าเนินงานในอนาคตของหน่วยงานเน้นกระบวนการ
และจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้การบริหารและการ
จัดการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 พบว่าในปัจจุบันเกิดปัญหาและอาชญากรรมมากขึ้น ท าให้ข้าราชการต ารวจ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้อง
เข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหากับอาชญากรรมทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะตกเป็นจ าเลยหรือ
ผู้เสียหาย และต้องได้รับความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ข้าราชการต ารวจสายงานสอบสวนสืบสวนยังมีไม่เพียงพอ
ต่ออาชญากรรมที่นับวันจะมีมากขึ้น จ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญ  ในการ ใช้กฎหมาย วิธีการที่
จะพัฒนาศักยภาพของตนเองนอกจากการเรียนรู้แล้ว ยังต้องมีการฝึกอบรมเฉพาะด้านเพื่อความเช่ียวชาญและเกิด
ความช านาญ ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพ  การด าเนินงานของหน่วยงานอีกด้วย 
 กฎหมายทุกฉบับมีความส าคัญและวิธีการใช้ที่แตกต่างกันตามแต่ละคดีความ แต่มีกฎหมาย ที่ข้าราชการ
ต ารวจทุกสายงานจ าเป็นต้องรู้และใช้ได้จริงคือ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎมาย
ลักษณะพยาน เป็นต้น กฎหมายทั้งสามฉบับนี้ยังใช้เป็นหลักฐานการสอบของข้าราชการต ารวจช้ันประทวนเพื่อ
เลื่อนช้ันยศเป็นข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร หรือจะใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการสอบย้ายสังกัดงานจากสายงาน
อ านวยการเป็นสายงานสืบสวนสอบสวนได้อีกด้วย แต่ผู้ที่จะสมัครสอบเลื่อนช้ันยศหรือย้ายสายงานต้องเป็นผู้ที่มจีบ
ทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ เท่านั้น ส่วนสาขาอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการการจัดสอบของข้าราชการต ารวจ 

ทั้งนี้โครงการบริการวิชาการดังกล่าวเป็นกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โดยเป็นโครงการที่ตอบรับ
องค์ประกอบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนิสิตระดบั
ปริญญาตรี องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม และองค์ประกอบท่ี 5 
ด้านการบริหารจัดการ ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของส่วนงานเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของส่วนงาน และตอบรับตัวบ่งช้ีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 
พ.ศ.2558-2567 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาก าลังคนคุณภาพรองรับความ
ต้องการของพื้นที่ ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ตัวบ่งช้ี TSU04 จ านวนผู้จบ
การศึกษาต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัย (คนไทย) ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดการศึ กษาต่อเนื่องที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดบริการวิชาการร่วมสร้างสังคมแห่งการ
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เรียนรู้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และการพัฒนาในภาคใต้ตอนล่าง และ
ประเทศให้แข่งขันได้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งช้ี TSU08 จ านวนรายได้จาการบริการวิชาการ ตัวบ่งช้ี 4.1.1 
จ านวนผู้รับการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย การบริการวิชาการสอดคล้องกับรายวิชา หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาตร์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม รหัสวิชา1502343 รายชื่อวิชา
กฎหมายอาญา 1 รหัสวิชา 1502344 รายช่ือวิชากฎหมายอาญา 2 รหัสวิชา 1502345 รายช่ือวิชากฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา1 รหัสวิชา 1502346 รายช่ือวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา2 รหัสวิชา 
1502441 รายช่ือวิชากฎหมายลกัษณะพยาน 

 
8. วัตถุประสงค์โครงการ   

8.1 เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ  และเกิดความช านาญเช่ียวชาญ ในการใช้กฎหมายอาญา              
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายลักษณะพยาน 

8.2 เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายทั้งสามฉบับอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
8.3 เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีให้กับผู้เข้ารับการอบรม รู้ซึ้งถึงกฎหมายแต่ละประเดน็อย่างถูกต้อง     โดย

ได้รับประสบการณ์โดยตรงในการบังคับใช้กฎหมายนี้ จากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
8.4 เพื่อสร้างเครือข่าย ในการท างาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน เข้าใจในการแก้ปัญหา ใน

คดีต่าง ๆ 
 8.5 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน และเป็นการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน อันจะอ านวยประโยชน์ต่อความสงบสุข
ประชาชนโดยทั่วไป 
 8.6 ทั้งนี้โครงการบริการวิชาการดังกล่าวเป็นกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โดยเป็นโครงการที่ตอบรบั
องค์ประกอบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนิสิตระดบั
ปริญญาตรี องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม และองค์ประกอบท่ี 5 
ด้านการบริหารจัดการ ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของส่วนงานเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของส่วนงาน และตอบรับตัวบ่งช้ีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 
พ.ศ.2558-2567 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาก าลังคนคุณภาพรองรับความ
ต้องการของพื้นที่ ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ตัวบ่งช้ี TSU04 จ านวนผู้จบ
การศึกษาต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัย (คนไทย) ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาต่อเนื่องที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 กรจัดบริการวิชาการร่วมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และการพัฒนาในภาคใต้ตอนล่าง และ
ประเทศให้แข่งขันได้และเติบโต อย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งช้ี TSU08 จ านวนรายได้จาการบริการวิชาการ ตัวบ่งช้ี 4.1.1 
จ านวนผู้รับการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  
 8.7 เพื่อน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนา พร้อมทั้งบูรณาการกับการเรียนการสอน  ใน
รายวิชาความรู้เกี่ยวกับ วิชากฎหมายอาญา1 ,วิชากฎหมายอาญา 2 ,กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 กฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 2  และกฎหมายลักษณะพยาน 
 
9. กลุ่มเปา้หมาย  

นักเรียนอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ และบุคคลที่บรรจุ หรือโอนมาเป็นข้าราชการ
ต ารวจช้ันสัญญาบัตร (กอส) ข้าราชการต ารวจและผู้สนใจทั่วไป ในสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ (สาขาอ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการการจัดสอบ)   
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10. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
      - เชิงปริมาณ 
 จ านวนผู้เข้าอบรมประมาณ 20-30 คน/รุ่น/กลุ่มเรียน 
      - เชิงคุณภาพ 

การฝึกอบรม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาที่ฝึกอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับเกียรติบัตร 
      - เชิงเวลา 
 ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม จ านวน 225 ช่ัวโมง 
      - เชิงความคุ้มค่า 
 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 
 
11. การบูรณาการกับพันธกิจอื่น 
        การผลิตบัณฑิต  

  การวิจัย 
  การบริการวิชาการ ในการวางแผนการบริการวิชาการและหารายได้ 
  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  อื่น ๆ ระบุ ………………………………………………………………………. 

 
12. วิธีด าเนินงาน และแผนด าเนินการ  
แผนด าเนินการ  

 

การด าเนินงาน 

ระยะเวลา 

ส.ค.64 ก.ย.64  ต.ค.64-ธ.ค.64 ม.ค.65 

สัปดาห ์ สัปดาห ์ สัปดาห ์ สัปดาห ์

 1  2 3 4  1  2 3 4  1  2 3 4  1  2 3 4 
1.ประชุมหารือในส่วนงานท่ี 
เกี่ยวข้อง 

      
      

    

2.ประสานส่วนงานท่ี
เกี่ยวข้อง/หน่วยงานจัด
ฝึกอบรม 

      
      

    

3.เสนอโครงการเพื่อ
พิจารณา 
อนุมัติหลักการ 

      
      

    

4.ด าเนินโครงการ                 

5.ประเมินโครงการ                 

6.สรุปผลการด าเนินงาน
เสนอผู้บังคับบญัชา / 
แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตารางการฝึกอบรม 
 

การด าเนินงาน/วิชาที่
อบรม 

กฎหมายอาญา1-2 
กฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา1-2 
กฎหมายลักษณะพยาน 

ด าเนินการอบรม 1-31 ต.ค.2564 1พ.ย.64-6ธ.ค.64 10 -19 ธ.ค.64 
 
ระยะเวลาในการด าเนินการ  
ระหว่าง วันท่ี  1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
วันปิดโครงการ 30 ธันวาคม 2564 
**อาจมีการปรับเปลี่ยนวันปิดโครงการตามความเหมาะสม 

 
ค่าใช้จ่ายและก าหนดการช าระเงิน  
 ก าหนดช าระส าหรับข้าราชการต ารวจ 

ค่าใช้จ่าย คนละ 15,000 บาท (รวมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างการอบรม เช้าบ่าย) และสามารถ
แบ่งช าระได้ 6 งวด ๆ ละ 2,500 บาท 

 
ก าหนดการช าระเงิน/จ านวนงวด งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 

ก าหนดการช าเงิน 1-15 ต.ค..64 16-30 ต.ค.64 1-15 พ.ย.64 
ก าหนดการช าระเงิน/จ านวนงวด งวดที่ 4 งวดที่ 5 งวดที่ 6 

ก าหนดการช าเงิน 16-30 พ..ย.64 1-15 ธ.ค.64 16-31 ธ.ค.64 
 
13. งบประมาณ  

ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ จากวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 หมวดรายจ่ายอื่น รายการโครงการจัดการอบรม จ านวนเงิน 155,250 บาท   

 

ล าดับที ่ รายการ  รายรับ   รายจ่าย  

1 จ านวนผู้เข้าอบรม 20 คน X 15,000 บาท 300,000    

2 
ค่าตอบแทนวิทยากร 9 ชม.ๆ ละ 450 บาท 25 วัน (4,050 บาท 
X 25วัน)    101,250  

3 ค่าอาหารว่าง ( 50 บาท ต่อ มื้อ 2 มื้อต่อวัน X 20 คน X 26 วัน)      52,000  

4 ค่าเดินทาง และคา่ที่พัก   2,000 

  รวมค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยทุกรายการตามที่จ่ายจริง 300,000  155,250 

 รายได้สูงกว่า(ต่ ากว่า)ค่าใช้จ่าย 144,750 
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14.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 14.1 ด าเนินโครงการฯ ไปตามแผนท่ีได้ตั้งไว้และบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผล  

 14.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจ ในการใช้ตัวบทกฎหมายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 14.3 ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรและหนังสือรับรอง เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสอบเลื่อน
วิทยฐานะ และเป็นไปตามที่ผู้เข้ารับอบรมได้คาดหวัง 
 14.4 ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายส าหรับ
การปฏิบัติงานต ารวจ 
 
 
 

ลงช่ือ..................................................ผู้เสนอโครงการ    ลงช่ือ...................................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นายกฤชณัท พรหมเสนะ)                                              (นายธิติพงษ์ เผ่าฟู่) 
                 นักวิชาการ             นักวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างแบบเสนอโครงการงบประมาณเงินรายได้ 
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 1.2 การเสนอโครงการบริการวิชาการ 
   1.2.1 หลังจากที่นักวิชาการได้แจ้งให้เสนอขออนุมัติโครงการประจ าปีงบประมาณ
แล้วนั้น ผู้รับผิดชอบที่เสนอโครงการ ต้องท าแบบเสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการบริการวิชาการ เพ่ือบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ 
ดังนี้ 
    1.2.1.1 จัดท าบันทึกให้เสนอวาระเพ่ือเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการบริการวิชาการ  
    1.2.1.2 รวบรวมแบบเสนอวาระเข้าที่ประชุม เพ่ือจัดท าระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ 
   1.2.2 นักวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ เพ่ือ
พิจารณาโครงการที่เสนอ ดังนี้ 
    1.2.2.1 จัดท าบันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบริการ
วิชาการ 
    1.2.2.2 เมื่อประชุมเรียบร้อย ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการ
บริการวิชาการ จัดท ารายงานการประชุม โดยให้ประธานกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ
เป็นผู้ตรวจทาน และแจ้งเวียนคณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุม เพ่ือน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ต่อไป 
   1.2.3 หลังจากท่ีแจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบริการ
วิชาการ เรียบร้อย นักวิชาการ ด าเนินการเพ่ือบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เพ่ือพิจารณาแผนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
   1.2.4 นักวิชาการจัดท าบันทึกขออนุมัติจัดโครงการประจ าปีงบประมาณตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย โดยจัดท าเป็นแผนสรุปการจัดโครงการประจ าปีงบประมาณ 
ซึ่งจะประกอบไปด้วย 
    1.2.4.1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการจัดการฝึกอบรมและโครงการ
บริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ ..... 
    1.2.4.2 จัดท าเล่ม แผนการจัดการฝึกอบรม และ โครงการบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ ... 
   1.2.5 นักวิชาการจัดท าบันทึกขอส่งงบประมาณประจ าปีตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ไปที่ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัย  โดยจัดท าเป็นแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ซึ่งจะประกอบไปด้วย 
    1.2.5.1 บันทึกข้อความขอส่งค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ... 
    1.2.5.2 แผนงบประมาณร่ายจ่าย 
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ส่วนงาน   วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา    โทรศัพท์ 7580  
ที ่ อว 8205.10/ วันที่    มิถุนายน 2563 
เร่ือง     ขอเชิญประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
  
เรียน คณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
 

  เพื่อให้การด าเนินการภายในวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอเชิญ
คณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาประชุมแผนการจัดบริการวิชาการ ใน
วันท่ี 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา
   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
          
 
 (อาจารย์ วิทยา ขาวขจร) 
 รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
 ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ 
 

บันทึกข้อความ 
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ภาพที่ 6 แบบเสนอเรื่องเพ่ือจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ 
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         บันทึกข้อความ   

ส่วนงาน  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา    โทรศัพท์ 7580   
ที่  อว 8205.10/                                     วันที่    มิถุนายน 2563   
เรื่อง  เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ 
        เพื่อการพัฒนา สมัยสามญั ครั้งที่ 5/2563                 
 
เรียน  บุคลากรวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

              ด้วยวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย    
คร้ังที่ 5/2563 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยฯ วิทยาเขต
สงขลา  ห้องศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่องกรุงเทพฯ อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 14 และระบบ
การประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ WebEx Meeting 

  ในการนี้หากท่านมีความประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม     
โปรดจัดส่งแบบเสนอเรื่องตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ให้ฝ่ายเลขานุการ (นางสาวพิชญ์สินี อรรถชัยพานิช)
ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563        

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสนัต์  กาญจนมุกดา)  
                                              รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย 

                          ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
 

 
 
 

ภาพที่ 7 ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติแผนการจัดโครงการฝึกอบรมฯ 
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ระบุ ปีงบประมาณใหถู้กตอ้ง 

ระบุ ช่วงเวลาท่ีจะจดัประชาสมัพนัธ์ 

ง 

ระบุ ช่วงเวลาท่ีจะจดัโครงการ 

ง 

ระบุ งบประมาณค่าใชจ่้ายใหค้รบถว้น 

ง 
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ภาพที่ 9 สรุปแผนจัดโครงการบริการวิชาการ 
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ภาพที่ 10 บันทึกข้อความ ขอส่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ภาพที่ 11 ตัวอย่างจัดเตรียมข้อมูลเรื่องแผนและงบประมาณเพ่ือเสนอให้ฝ่ายแผนงานของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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2.ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ  
  2.1 หลังจากที่บรรจุโครงการในแผนงบประมาณประจ าปีเรียบร้อย ผู้รับผิดชอบโครงการ 
จะต้องเขียนโครงการที่จะจัดจริง โดยใส่รายละเอียดในโครงการให้ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบวันที่จะ
จัดโครงการ งบประมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจน  เสนอผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา เพ่ืออนุมัติโครงการ   
 ข้อสังเกต ควรขออนุมัติโครงการให้แล้วเสร็จก็การด าเนินโครงการ ดังนี้ 
   - โครงการส าหรับบุคลกรภายในหน่วยงาน ช้าสุด 1 สัปดาห์ ก่อนจัดโครงการ  
   - โครงการบริการวิชาการหารายได้ ช้าสุด 1 เดือนก่อนจัดโครงการ เนื่องจากต้อง
เผื่อแผนการประชาสัมพันธ์หาผู้เข้าอบรมด้วย 
  2.2 หลังจากท่ีโครงการได้รับการอนุมัติ ผู้รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการจัดโครงการตามวัน
เวลาที่ระบุในโครงการ 
  2.3 นักวิชาการที่รับผิดชอบ รวบรวมส าเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติ เพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินโครงการต่อไป 
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ภาพที่ 12 ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการฯ 
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ภาพที่ 13 ตัวอย่างแบบเสนอโครงการที่ขออนุมัติโครงการฯ 
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3.ขั้นตอนการสรุปและประมวลผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ  
  3.1 รวบรวมเอกสารในการด าเนินโครงการ 
   เอกสารในการด าเนินโครงการ ประกอบไปด้วย 
    - เอกสารการขออนุมัติโครงการ 
    - ก าหนดการการจัดโครงการ 
    - เอกสารลงนามผู้เข้าร่วมโครงการ 
    - เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
    - ภาพกิจกรรมในโครงการ 
  ข้อสังเกต การรวบรวมเอกสารหรือภาพถ่าย ควรจัดแยกเป็นรายกิจกรรมเป็นรายวัน โดย
เรียงล าดับตามวัน/เวลา ที่ด าเนินการ เพ่ือความสะดวกในการเขียนรายงานสรุปโครงการ 
  3.2 จัดเก็บ/รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ/แบบประเมินวิทยากร 
   เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการประเมินควรให้ผู้เข้าอบรมท าการประเมินความพึง
พอใจของโครงการ และประเมินความพึงพอใจวิทยากร ผ่าน Google form 
  3.3 วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
   การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากแบบส ารวจ/แบบสอบถาม ควรวิเคราะห์ให้
เห็นเป็นภาพเพ่ือความเข้าใจง่ายในการอ่านผลวิเคราะห์ เช่น แสดงข้อมูลแผนภูมิหรือกราฟ เป็นต้น 
  3.4 จัดท าเล่มรายงานสรุปผลข้อมูล ตามแบบฟอร์มสรุปและประเมินผลโครงการ 
   แบบฟอร์มสรุปและประเมินผลโครงการ ประกอบไปด้วย 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
     - ข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ตอนที่ 2 ผลการด าเนินโครงการ 
     - วัน เวลา และสถานที่ด าเนินโครงการ 
     - ผู้เข้าร่วมโครงการ 
     - ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการ 
    ตอนที่ 3 การประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ 
     - วัตถุประสงค์ 
     - เป้าหมาย 
     - ตัวชี้วัด 
     - ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของโครงการ 
    ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ 
     - ความต่อเนื่องของโครงการจากปีที่ผ่านมา 
     - ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินโครงการปีต่อไป 
  3.5 ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ จัดท าบันทึกสรุปผลการด าเนินงาน 
และผลประเมินของของโครงการ นั้น รายงานต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา
รับทราบ 
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  3.6 นักวิชาการที่รับผิดชอบ รวบรวมโครงการที่ด าเนินการจัดโครงการเรียบร้อยแล้ว เพ่ือ
ติดตามผลต่อไป 
  หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบโครงการต้องด าเนินการสรุปผลการด าเนินโครงการภายใน 30 วัน 
หลังเสร็จสิ้นโครงการนั้น ๆ 
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ภาพที่ 14 แบบฟอร์มสรุปและประเมินผลโครงการ 
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ภาพที่ 15 ตัวอย่างบันทึกข้อความสรุปโครงการฯ 
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 ภาพที่ 16 ตัวอย่างสรุปและประเมินผลโครงการฯ 
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4.ขั้นตอนการติดตามการส่งรายงานผลโครงการบริการวิชาการ รอบ 6  9  และ 12 เดือน 
  4.1 หลังจากด าเนินโครงการเสร็จสิ้น และจัดท ารายงานผลการด าเนินการแต่ละโครงการ
เรียบร้อยแล้วนั้น นักวิชาการที่รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ ด าเนินการจัดท า
บันทึกแจ้งผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ เพ่ือจัดเตรียมการส่งข้อมูลสรุปผลการด าเนินการรอบ 6  9 
และ 12 เดือน 
  4.2 ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการในภาพรวม เพ่ือศึกษา
วิเคราะห์ การด าเนินโครงการที่ผ่านมา ว่ามีปัญหาอุปสรรค ขาดทุน ได้ก าไร มากน้อยเพียงใด และ
ต้องปรับปรุงในส่วนไหน เพ่ือที่การด าเนินการจัดโครงการในปีต่อไป ได้ดียิ่งขึ้น  
   การรายงานผลการด าเนินโครงการแบ่งได้ดังนี้ 

- รอบ 6 เดือน อยู่ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม 
- รอบ 9 เดือน อยู่ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง เดือนมิถุนายน 
- รอบ 12 เดือน อยู่ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนกันยายน 

  4.3 หลังจากที่ได้รับรายงานผลการด าเนินโครงการ ในแต่ละรอบ มาแล้วนั้น นักวิชาการที่
รับผิดชอบ รวบรวมและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ และ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา เพ่ือรับทราบโครงการที่จัดมาตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ ได้ด าเนินการสอดคล้องกับตัวชี้วัดของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา และ
ปรับปรุงแก้ไข ในการจัดฝึกอบรมในครั้งต่อไป ดังนี้ 
   รอบ 6 เดือน ให้รวบรวมน าเข้าท่ีประชุม เดือน เมษายน 
   รอบ 9 เดือน ให้รวบรวมน าเข้าท่ีประชุม เดือน กรกฎาคม 
   รอบ 12 เดือน ให้รวบรวมน าเข้าท่ีประชุม เดือน ตุลาคม 
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ภาพที่ 17 ตัวอย่างบันทึกข้อความติดตามรายงานผลฯ  รอบ 6 เดือน 
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ภาพที่ 18 ตัวอย่างบันทึกข้อความติดตามรายงานผลฯ  รอบ 9 เดือน 
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ภาพที่ 19 ตัวอย่างบันทึกข้อความติดตามรายงานผลฯ  รอบ 12 เดือน 
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สรุปรายงานผลการด าเนินงาน รอบ .... เดือน  ประจ าปีงบประมาณ ........ 
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
การด าเนินงาน รอบ .... (ระหว่างเดือน ตุลาคม ...... – เดือน ...............) 

   การด าเนินงานด้านฝึกอบรมและบริการวิชาการของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี สรุปได้ดังนี้ 
    
   โครงการฝึกอบรม/บริการวิชาการแบบให้เปล่า จ านวน     โครงการ 
   โครงการฝึกอบรม/บริการวิชาการแบบหารายได้ จ านวน     โครงการ 
   รวมทั้งหมด       โครงการ 
    
   รายงานสถานการณ์ด าเนินการ รอบ ...  เดือน จ านวน    โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ   ............. 
 
   อยู่ระหว่างด าเนินการ    จ านวน    โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ   ............. 
 
   ด าเนินการแล้วเสร็จ    จ านวน    โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ   ............. 
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   ภาพที่ 21 ตัวอย่างสรุปการจัดโครงการบริการวิชาการ ทั้งปีงบประมาณ 
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การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การติดตามผลการปฏิบัติงานก็คือ การประเมินผลงาน แต่เป็นการประเมินผลเป็นระยะๆ 

แทนที่จะรอให้สิ้นสุดภารกิจหรือเป็นไปตามระยะเวลาที่แน่นอนตายตัว เหตุผลคือสภาพแวดล้อมมี
การเปลี่ยนแปลงเร็วและไม่ได้มีรอบของการเปลี่ยนแปลงที่แน่นอน จึงควรจะได้ติดตามผลเป็นระยะๆ
โดยเฉพาะเมื่อมีภาวะการณ์ที่คิดว่าจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน การติดตามผลจะเป็นการ       
ย้ าเตือนเป้าหมายให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักและรู้สถานภาพความส าเร็จ เป็นการให้ก าลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานในกรณีที่ผลการปฏิบัติงานออกมาดี และเป็นการท าให้ผู้ปฏิบัติหรือทีมงานได้ทราบถึง
ปัญหาอุปสรรคก่อนที่จะส่งผลเสียต่อการท างานตามเป้าหมาย 
   กระบวนการติดตามการปฏิบัติงาน สรุปได้ดังนี้ 
   1. เปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมายอย่างสม่ าเสมอ 
   2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
   3. ไม่ด่วนสรุป 
   4. หาความจริงจากแหล่งอ่ืน 
   5. น าสิ่งที่พบมาพูดคุยกับผู้ปฏิบัติด้วยการตั้งใจฟังและต้ังค าถามที่เหมาะสม 
   6. ตั้งสมมุติฐาน ทดสอบ และวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา 

ในการติดตามการปฏิบัติงาน สาเหตุที่การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน ท าให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคอื่น ๆ ตามมา ได้แก่ 

1 .ขาดทักษะและความรู้ในการท างาน 
   2. ขาดแรงจูงใจ 
   3. ความบกพร่องของกระบวนการท างาน 
   4. ปัญหาส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงาน 
   5. ความขัดแย้งในที่ท างาน 
   6. การมอบหมายงานมากเกินไป 
 ผู้ปฏิบัติงานจึงควรหมั่นตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาที่เป็นสาเหตุซึ่งมักจะไม่พ้น
ไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยรีบด่วน 
 
จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
 จรรยาบรรณ เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้น ประพฤติปฏิบัติ หาก
ผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งบุคคล หมู่คณะและส่วนรวมได้ เหตุนี้ผู้ปฏิบัติงานทุก
สาขาอาชีพ นอกจากจะมีความรู้ในสาขาของตนทั้งข้อที่ควรปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ด้วยจึงจะสามารถประพฤติปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ   ได้รับความเชื่อถือยกย่องในเกียรติ  ใน
ศักดิ์ศรีและความสามารถ 
 พระบรมราโชวาทในการปฏิบัติงาน 
 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  ทรงพระราชทานให้แก่ข้าราชการในวันข้าราชการพลเรือนทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 
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-  2559  ผู้เขียนได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นอย่างสูงสุดที่จะน้อมน าพระบรมราโชวาท
ดังกล่าวมาปฏิบัติ ด้วยจิตส านึก ทัศนคติ และยึดมั่นในประโยชน์ของแผ่นดิน  ยึดถือความถูกต้อง 
เป็นธรรม   มีความซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 
 เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2543 “ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงาน
ของแผ่นดินจะต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มก าลังความสามารถ ด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็ง 
เสียสละ และระมัดระวังในการทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และเที่ยงตรงเป็นกลาง ด้วย
ความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของ
บ้านเมืองและของประชาชนทุกคน” 
 เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน  ปีพุทธศักราช 2559 “การปฏิบัติงานทุกอย่างของ
ข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ข้าราชการทุก
ฝ่ายทุกระดับ จึงต้องระมัดระวังการปฏิบัติทุกอย่างให้สมควรและถูกต้องด้วยหลักวิชา เหตุผล 
ความชอบธรรม ข้อส าคัญ เมื่อกระท าการใด ต้องคิดให้ดี โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดข้ึน ให้รอบคอบและ
รอบด้าน เพ่ือให้งานที่ท าบังเกิดผลดีที่เป็นประโยชน์แท้แต่อย่างเดียว” 
 พระบรมราโชวาท  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้แก่ข้าราชการในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2560 “งาน
ราชการนั้น คือ งานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
ทุกคน ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องท าความเข้าใจถึงความส าคัญใน
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท า ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ 
และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่ วน 
จักได้ด าเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และส าเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่
ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป 
 พระบรมราโชวาท  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้แก่ข้าราชการในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2561 “ผู้
ปฏิบัติราชการ นอกจากจะต้องรู้งานในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้ว ยังจ าเป็นต้องรู้ดีชั่ว ประโยชน์และไม่ใช่
ประโยชน์ อย่างกระจ่างชัดด้วย งานราชการซึ่งเป็นงานของแผ่นดิน จึงจะด าเนินไปอย่างถูกต้อง ตรง
ตามเป้าหมาย และส าเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยังความดี ความเจริญให้เกิดแก่ประเทศชาติและ
ประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืน” 
 
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 
 
 ข้าราชการพลเรือนมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการ
ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจ าเป็นต้องท างานร่วมกันหลายฝ่าย เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนมีความ
ประพฤติดี ส านึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.2537  ไว้เป็นประมวลความประพฤติเพ่ือรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณ 
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เกียรติฐานะของข้าราชการพลเรือน อันจะยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา  และยกย่องของ
บุคคลโดยทั่วไป แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง  
      1.1 ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
ข้าราชการ 
     1.2. ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ และไม่
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตาม
จรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 
     1.3 ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง
เพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ และทักษะ ในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
 2.  จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
 2.1 ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจาก
อคต ิ
 2.2 ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการ อย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ 
รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชน
เป็นส าคัญ 
 2.3 ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ 
 2.4 ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า 
โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
 
3.  จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
 3.1 ข้าราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างานและการแก้ปัญหาร่วมกัน 
รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
 3.2 ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ทั้งใน
ด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
 3.3 ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3.4 ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพมีน้ าใจ 
และมนุษย์สัมพันธ์อันดี 
 3.5 ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 



กระบวนการจัดและการติดตามประเมินผลการจัดโครงการบริการวิชาการของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 116 

 
4. จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
 4.1 ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็น
ธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่ องใดไม่สามารถปฏิบัติได้
หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงาน
หรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 
 4.2 ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
 4.3 ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติ
วิสัยที่ วิญญูชนจะให้กัน โดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้มี
มูลค่าเกินปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 
 
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2557  ได้ก าหนดมาตรฐาน ของ
จรรยาบรรณท่ีพึงมีของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ ไว้ดังนี้ 
 
1. จรรยาบรรณต่อตนเองและวิชาชีพ  
  1.1 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ความชอบธรรมและ
หลักวิชาการ   โดยไม่โอนอ่อนต่ออิทธิพลใด ๆ  
  1.2 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสม กับ
การเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  1.3 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และไม่
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย 
  1.4 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพัฒนา
ตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะการท างาน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
 2.  จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และหน่วยงาน   
      2.1 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ เสมอภาคและปราศจากอคติ 
  2.2 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มก าลัง รอบคอบ รวดเร็ว 
ขยันหมั่นเพียร ถกูต้องและสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 
  2.3 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเต็มท่ี ไม่ละท้ิงหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
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  2.4 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังไม่ให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สิน
ของตนเอง 
 
3.  จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน  
  3.1 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือในหน่วยงานของตน ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างาน และการแก้ปัญหา
ร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
  3.2 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ทั้งในการปฏิบัติงาน ขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
  3.3 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 
  3.4 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความ
สุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
  3.5 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ต้องไม่กระท าการล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์
ฉันท์ชู้สาวกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ร่วมงานซึ่งไม่ใช่คู่สมรสของตน หรือกับผู้มีคู่สมรส 
  3.6 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงละเว้นจากการน าเสนอผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน
การน าผลงานทางวิชาการหรือผลงานที่แสดงความช านาญการหรือเชี่ยวชาญของผู้อ่ืนมาเป็นผลงาน
ของตนโดยมิชอบ เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง และถือเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
  3.7 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ หรือระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย        
  ในกรณีที่เห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวน
ค าสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายังยืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม 
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 
 
 4. จรรยาบรรณต่อนิสิต ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม 
  4.1 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติตนให้เป็นผู้น่าเชื่อถือ ของบุคคลทั่วไป และไม่
กระท าการใด ๆ อันจะน าไปสู่การเสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย 
  4.2 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงให้บริการต่อนิสิต ผู้รับบริการ และประชาชนผู้มาติดต่อ
งานอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ 
อ่อนโยน หากเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน ควรชี้แจงเหตุผล
หรือแนะน าให้ติดต่อหน่วยงานหรือบุคคล ซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้องกับ เรื่องนั้น ๆ ต่อ 
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 4.3 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งมีมูลค่า
เกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากนิสิต ผู้รับบริการ และประชาชน หรือผู้อาจได้รับ
ผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือด าเนินการตามสมควร
แก่กรณีต่อไป การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนิสิต  ผู้รับบริการ หรือ
ประชาชน เพ่ือกระท าหรือไม่กระท าการใด เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง  และถือ
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  4.4 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องรักษาความลับของนิสิตและผู้รับบริการ การเปิดเผย
ความลับโดยมิชอบของนิสิต ผู้รับบริการหรือประชาชน เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง 
และถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  4.5 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติตนต่อนิสิต ผู้รับบริการ และประชาชน อย่าง
เหมาะสม และถูกต้องตามท านองคลองธรรม การละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับ
นิสิตของมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ใช่คู่สมรสของตน เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง และถือ
เป็นความผิดวินัยอย่างรวดเร็ว 
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บทท่ี 5 
ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

 
 จากการปฏิบัติงานด้านการจัดและการติดตามประเมินผลการจัดโครงการบริการวิชาการการ
จัดและการติดตามประเมินผลการจัดโครงการบริการวิชาการของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
ยังพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ผู้เขียนจึงได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ดังนี้ 
 
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
  

ขั้นตอน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1.ขั้นตอนการจัดท าแผน
โครงการฝึกอบรมและโครงการ
บริการทางวิชาการ 

1.1ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือผู้
ที่มีความประสงค์จัดโครงการไม่
ส่งแผนตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตาม
ขั้นตอนได ้

1.1.1 ผู้รับผิดชอบภารกิจ จัดท า
บันทึกแจ้งก าหนดการในการส่ง
แผน ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 
เพ่ือให้ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
ห รือผู้ ที่ มี ค วามประสงค์ จั ด
โครงการ มีเวลาในการเตรียม
เอกสารข้อมูล ให้ทันต่อเวลา 
1.1.2 ผู้รับผิดชอบภารกิจ ให้
ความช่วยเหลือสนับสนุนข้อมูล
แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ
ตามแผน 

2.1 ผู้ รับผิดชอบโครงการไม่
สามารถด าเนินโครงการได้ ตาม
แผน เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัย 
หรือ ปัญหาอ่ืนๆ 

2.1.1 ผู้ รับผิดชอบโครงการ
บั น ทึ ก ข อ ป รั บ แ ผ น ก า ร
ด าเนินงาน เพ่ือเสนอผู้บริหาร
ตามล าดับการขั้นตอนต่อไป 

2.2 การจัดเตรียมสถานที่ วันที่
จัดโครงการฝึกอบรมและบริการ
วิชาการผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝึกอบรมและบริการวิชาการ 
เปลี่ยนแปลงสถานที่ ไม่ตรงตาม
โครงการที่เสนอขออนุมัติ 
 
2.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝึกอบรมและบริการวิชาการ ได้
จัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายใน

2.2.1 ผู้ รับผิดชอบโครงการ
บั น ทึ ก ข อ ป รั บ แ ผ น ก า ร
ด าเนินงาน เพ่ือเสนอผู้บริหาร
ตามล าดับการขั้นตอนต่อไป 
 
 
 
2.3.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ
บันทึกขอปรับแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ือเสนอผู้บริหาร
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ขั้นตอน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 
การจัดท าไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายจริงในการจัดโครงการ
ฝึกอบรมและบริการวิชาการ 
 
 

ตามล าดับการขั้นตอนต่อไป 
และแจ้งรายละเอียด
งบประมาณท่ีต้องขออนุมัติ
เพ่ิมเติม กรณีท่ีค่าใช้จ่ายไม่
เพียงพอกับการจัดโครงการ
ฝึกอบรมและบริการวิชาการ  

2.4 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ไม่
พร้อมใช้งาน และปัญหาอ่ืน ๆ  

2.4.1 ก าหนดแนวปฏิบัติในการ
จัดโครงการให้ชัดเจน เช่น ก่อน
วั น จั ด โค ร งก า ร  1  วั น  ให้
ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม
และบริการวิชาการ ไปทดสอบ
ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง อุ ป ก ร ณ์
โสตทัศนูปกรณ์  ก่อนทุกครั้ ง 
เพ่ือลดความผิดพลาด 

3 .การรายงานผลการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมและโครงการ
บริการทางวิชาการ 

3.1 ผู้ รับผิ ดชอบ  ของแต่ละ
โครงการฝึกอบรมและโครงการ
บ ริ ก า ร ท า ง วิ ช า ก า ร  บ า ง
โครงการไม่ส่งรายงานผลการจัด
โครงการ (ตามรอบ 6,9 ,12 
เดือน ) มายั งคณะกรรมการ
บริหารโครงการบริการวิชาการ 
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา 

3.1.1 เมื่อใกล้ถึงเวลาก าหนดส่ง
ข้อมูล ผู้รับผิดชอบจะแจ้งเตือน
ไปยังหัวหน้าโครงการ เพ่ือให้
ด าเนินการจัดส่งข้อมูลรายงาน
ผลการด า เนิ น โครงการ  ให้
ทันเวลา 
 
3.1.2 เพ่ิมช่องทางในการจัดส่ง
รายงานผลการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมและโครงการบริการ
ทางวิชาการให้กับผู้รับผิดชอบ
โครงการเช่น E-mail,  Google 
Drive เพ่ือเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการรายงานข้อมูล
มายั งคณ ะกรรมการบริหาร
โค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร 
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา 
 

4. การประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรมและบริการวิชาการ   

4.1 ผู้ รับผิดชอบ ของแต่ละ
โครงการฝึกอบรมและโครงการ

4.1.1 ผู้รับผิดชอบภารกิจ ให้
ความช่วยเหลือสนับสนุนข้อมูล
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ขั้นตอน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 
บ ริ ก า ร ท า ง วิ ช า ก า ร  บ า ง
โครงการลืมประเมินผลโครงการ  

แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการ เช่น 
จัดท าแบบฟอร์มการประเมินผล
โครงการที่เป็นรูปแบบที่ง่ายต่อ
การน าไปใช้ 
4.1.2 พัฒนาระบบการประเมิน
โครงการ ระบบออนไลน์ เพ่ือให้
ง่ายต่อการน าไปใช้  

5. การก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินโครงการ 

5.1 ข้อมูลการด าเนินโครงการ
ตามแผน ไม่เป็นปัจจุบัน อาจจะ
เนื่องมาจากการติดตามผลการ
ด าเนินโครงการคลาดเคลื่อน 

5.1.1 จัดท าปฏิทินการติดตาม
และประเมินผลโครงการ ของ
คณะกรรมการบริหารโครงการ
บริการวิชาการ เป็นรายเดือน 
เพ่ือให้การตรวจสอบข้อมูลง่าย
ขึ้น 
5.1.2 ประสานงานกับผู้รับผิด
โครงการเพ่ือยืนยันแผนการ
ด าเนินโครงการฝึกอบรมและ
บริการวิชาการอีกครั้ง ก่อนที่จะ
ส่ งป ฏิ ทิ น การ  ติ ด ต ามและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล โ ค ร ง ก า ร
ป ร ะ จ า เ ดื อ น ใ ห้ กั บ
คณะกรรมการบริหารโครงการ
บริการวิชาการ 
 

6. การประเมินโครงการหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ 

6.1 ได้รับแบบประเมินโครงการ
น้อย ไม่ตรงตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนด 

6.1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝึกอบรมและบริการวิชาการ 
แจ้งให้ผู้เข้าอบรมท าแบบ
ประเมินโครงการพร้อมกัน 
ในช่วงพักรับประทานอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ภาคบ่าย ในวัน
สุดท้าย ของการอบรม 
6.1.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝึกอบรมและบริการวิชาการ 
อาจจะให้ผู้เข้าอบรมน าแบบ
ประเมินโครงการ มาแลกกับ
ของที่ระลึกเล็กๆ น้อย ที่เตรียม
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ขั้นตอน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ไว้ 

7 .ก า รป ระ เมิ น ร ะบ บ ก า ร
ด าเนินงานโครงการฝึกอบรม
แ ล ะ โค ร งก ารบ ริ ก า รท า ง
วิชาการ  

7.1.1 ขาดการประเมินระบบ
การด าเนินงานโครงการ
ฝึกอบรมและโครงการบริการ
วิชาการ เพื่อน าผลมาปรับปรุง
อย่างแท้จริง 

7.1.1 ก าหนดแนวปฏิบัติในการ
ประเมินระบบการด าเนินงาน
โครงการฝึกอบรมและโครงการ
บริการวิชาการ อย่างชัดเจน 
และประเมินเป็นประจ าทุกปี  
7.1.2 ให้ความส าคัญกับการน า
ผลการประเมินมาปรับปรุง
ระบบการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมและโครงการบริการ
วิชาการ อย่างต่อเนื่อง  

 
 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญ ปัญหา กระบวนการจัดและการติดตามประเมินผลการจัด
โครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ และเพ่ือให้
ทราบถึงกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาต่อไป จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ผู้รับผิดชอบการจัดโครงการฝึกอบรมและโครงการบริการทางวิชาการ ควรมีการรวบรวม
ปัญหา และอุปสรรค ในการท าประเมินโครงการแต่ละโครงการ เพ่ือน ามา ปรับแผนการด า เนินงาน
และเพ่ือน าไปใช้ให้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้กิจกรรมในครั้งต่อไป 
 2. เห็นควรให้มีการน าผลจากการประเมินในแต่ละโครงการที่ได้จัดขึ้นมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ปัญหา อุปสรรค กับผู้ด าเนินการจะจัดโครงการฝึกอบรมและโครงการบริการทางวิชาการ โครงการ
อ่ืนๆ ของภายในวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา เพ่ือจะได้ด าเนินการเตรียมข้อมูลหรือวางแนว
ทางแก้ไขไว้ล่วงหน้า 
 3. วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ควรจัดให้มีผู้ให้ค าแนะน าหรือ บริการที่ให้เป็นที่ปรึกษา 
หารือ ให้ผู้รับผิดชอบการจัดโครงการฝึกอบรมและโครงการบริการทางวิชาการ ให้เข้าในรูปแบบการ
เขียนรายงานงานประเมินผลโครงการ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของวิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 4. ผู้รับผิดชอบการจัดโครงการฝึกอบรมและโครงการบริการทางวิชาการ ควรให้ความส าคัญ
กับผลการประเมินโครงการ น ามาปรับปรุงอย่างจริงจัง และอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้โครงการตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. ผู้รับผิดชอบการจัดโครงการฝึกอบรมและโครงการบริการทางวิชาการ ควรก าหนดแผนการ
จัดโครงการตลอดทั้งปี งบประมาณการจัดโครงการตลอดทั้งปีไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือประโยชน์ใน
การวางแผนการพัฒนาตนเองของกลุ่มเป้าหมาย  
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บรรณานุกรม 
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บรรณานุกรม 

ธรรญชนก ขนอม (2564) กล่าวว่า การติดตามและการประเมิน (Monitoring & Evaluation) เป็นค า
ที่มักจะใช้ควบคู่กัน การติดตามการประเมินจะช่วยให้ผู้บริหารงาน 

เลิศชาย  ปานมุข  (2553)  ให้ความหมายของค าว่า  การติดตาม  ไว้ว่า  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ปฏิบัติงานตามแผน   

สุเทพ  บุญเติม (2549) การก ากับติดตาม  (Monitoring) หมายถึง  กระบวนการตรวจสอบดูแลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  มีตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ   

สุโขทัยธรรมาธิราช  (2548) กล่าวว่า การประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการศึกษา วิเคราะห์อย่าง
ถ่องแท้ เกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า  กิจกรรมต่างๆ  และผลลัพธ์ของแผนงานโครงการ
เปรียบเทียบกับบรรทัดฐาน 

สุภาพร  พิศาลบุตร  (2547)  กล่าว  การประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการในการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการ 

สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์  (2547)  กล่าวว่า  การประเมินผลโครงการ  หมายถึง  กระบวนการศึกษา
แสวงหาความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิโรจน์  สารรัตนะ  (2532)  ให้ความเห็นว่าการประเมินผลโครงการ  หมายถึง  กระบวนการศึกษา
แสวงหาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินโครงการว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ประชุม  รอดประเสริฐ  (2537)  กล่าวว่า  การประเมินโครงการ  หมายถึง  กระบวนการในการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินงานโครงการ   

วิศิษฐ  วัชรเทวินทร์กุล  (2548) กล่าวว่า การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการศึกษาอย่าง
มีระบบเพื่อการตัดสินใจ  

เลิศชาย  ปานมุข (2553) ให้ความหมายของค าว่า การติดตาม ไว้ว่า เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ปฏิบัติงานตามแผน  

สมสุดา  ผู้พัฒน์,  2553 การประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน  พิจารณาจากผลงานองค์กรใน
ระดับผลผลิต  และผลลัพธ์  ผลงานองค์กรเป็นผลรวมผลงานของทุกๆ โครงการภายใน
หน่วยงาน 

ปุระชัย, 2533 : 9-11 ข้อควรระวังลักษณะโครงการที่ประสบความส าเร็จ และล้มเหลว  
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ประวัติย่อผู้เขียน 
 
ชื่อ สกุล    นาย กฤชณัท พรหมเสนะ 
ต าแหน่ง    หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
วันเดือนปีเกิด   12 ธันวาคม 2527 
อาย ุ     38 ปี  
อายุงาน    13 ปี 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.2551          จบปริญญาตรี  : คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต  
     สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ.2556          จบปริญญาโท  :  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
ประวัติการท างาน  
พ.ศ.2552   - ปฏิบัติหน้าที่ ลูกจ้างวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  
   ต าแหน่ง สื่อสารองค์กร 
พ.ศ.2553-ปัจจุบัน  - ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  
        ต าแหน่ง นักวิชาการ 
ผลงานวิจัย     
วิทยา ขาวขจร และกฤชณัท พรหมเสนะ 2564. การสร้างความรู้และความตระหนักในการเกิด

อุบัติ เหตุจากการฝ่าฝืนกฎจราจรของประชาชนในพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรเมืองจังหวัด
สมุทรปราการ   

กฤชณัท พรหมเสนะ 2564. พฤติกรรมความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร วิทยาลัยการจัดการเพ่ือ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 


