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  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) ศึกษาปญหาในการติดตามประเมินผล

โครงการ  2) พัฒนาวิธีการติดตามประเมินผลโครงการ  3) ศึกษาผลการทดลองที่ใชในการติดตาม

ประเมินผลโครงการในคร้ังตอๆ ไป  ประชากรเปนผูรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ ตั้งแต

ปงบประมาณ 2557-2560 รวมทัง้หมด 38 คน เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามความ

คิดเห็น แบบประเมนิความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชคูมอืประเมินผลโครงการ  วิเคราะหขอมูลใชคา

รอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

  ผลการศึกษา การพัฒนาวิธีการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการของ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พบวา เกิดปญหาดานบริหาร

จัดการโครงการ อยูในระดับปานกลาง ( X =2.89) ในขณะดานปจจัยที่มีผลกระทบตอโครงการ อยูใน

ระดับปานกลาง ( X =2.97) และดานกระบวนการดําเนินโครงการ อยูในระดับปานกลาง( X =2.52)  

อยูในระดับปานกลางเชนกัน  โดยใชวิธีการสรางคูมือสําหรับติดตามประเมินผลโครงการขึ้น ในการ

ประเมินผลโครงการท่ีสามารถใชไดจริง และการจัดทําความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผล

โครงการโดยการทดลองการใชในระบบกอนและหลังการใชคูมอื มีความแตกตางการอยางมนีัยสําคัญ

ทางสถติ ิ
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     งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุงหมาย  เพื่อศึกษาปญหาในการติดตามประเมินผลโครงการ

บริการวิชาการและเพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการแกปญหาการติดตามประเมินผลโครงการบริการ

วิชาการแกสังคมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาและการอนุเคราะหจาก

หนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ดังนี้ 

      ขอขอบคุณ  รองศาสตราจารยวิราพร พงศอาจารย และผูชวยศาสตราจารย  

ดร.ผองลักษม  จิตตการุญ  ที่ไดใหคําแนะนํา แนวคิด มุมมองและขอเสนอแนะ ตลอดจนใหกําลังใจใน

การทําวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง   

      ขอขอบคุณคณะผูบริหาร  คณาจารย  เจาหนาที่และนักศกึษาคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม  ที่ไดใหคําปรึกษา และใหขอมูลเพื่อใชในการทําวิจัยจน

สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

      ขอขอบคุณกองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ที่ไดสนับสนุน

ทุนการวิจัยคร้ังนี้    

      ทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ที่ใหการอุปการะอบรมเลี้ยงดู ตลอดจน

สงเสริมการศึกษา และใหกําลังใจเปนอยางดี อีกทั้งขอขอบคุณคณาจารยทุกทานในคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และพี่ๆ  นองๆ เจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรฯ  ที่ใหการสนับสนุนและชวยเหลือดวยดี

เสมอมา และขอขอบพระคุณเจาของเอกสารและงานวิจัยทุกทาน  ที่ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและนํามา

อางอิงในการทําวิจัย  จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี   
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   บทที่ 1 

 บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดกําหนดปรัชญาและวิสัยทัศน ในการดําเนินงานวาเปนคณะที่มี

การจัดการเรียนรูและบริหารงานที่ทันสมัย และใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อสราง

บัณฑิตและพัฒนาทองถิ่น โดยจะมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพชีวิตสูงขึ้น ดวย

กระบวนการจัดการศึกษา โดยมีภารกิจหลัก 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก

สังคม และการทํานุศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณธรรมและคุณภาพเปนท่ียอมรับของสังคมใชองคความรูและ

เทคโนโลยทีี่ทันสมัย  และโครงการบริการวิชาการแกสังคมก็ถือวาเปนภารกจิหลักที่สําคัญของคณะ  ซึ่งมี

คณะกรรมการโครงการบริการวิชาการแกสังคม ที่ประกอบดวยตัวแทนแตละหลักสูตรสาขาวิชา เพื่อ

ดําเนนิการตามแผนที่กําหนดไว และมีการกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบในการบริการวิชาการ มีแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ  เพื่อใชเปนแนวทางตดิตามผลการดําเนินโครงการ ซึ่งเปนการบริการวิชาการ

ที่มุงเนนการบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน และทองถิ่น โดยใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ  แตการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการมีปญหาในการที่ผู รับผิดชอบไมสง

รายงานผลการประเมินตามระยะเวลาท่ีกําหนด ทําใหไมสามารถรายงานผลใหทางคณะและมหาวิทยาลัย

ตอไปได  ซึ่งถามีการพัฒนาวิธีการตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการอาจจะทําใหเกิดปญหาการ

ติดตามประเมนิผลโครงการบริการวชิาการลดลง 

 ดังนัน้  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาวธีิการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ โดยใชคูมือการ

ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ  โดยทุกโครงการจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ี

กําหนดทุกคร้ังภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ ในการประเมินโครงการ  ซึ่งเปนโครงการบริการวิชาการท่ีมีการ

จัดขึ้นอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน สวนใหญจะใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือรวบรวมขอมูล และการ

ติดตามผลประเมินโครงการ แตเนื่องจากผูรับผิดชอบโครงการไมไดดําเนินการสงเอกสารการสรุปผล

โครงการตามที่กําหนดไว  จึงสนใจที่จะทําวิจัยการพัฒนาวิธีการติดตามประเมินผลโครงการบริการ

วิชาการ  เพื่อใหไดขอมูลผลการทดลองไปใชปรับปรุงและเปนแนวทางในการติดตามประเมินผลโครงการ

บริการวิชาการ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น และเปนขอมูลสําคัญที่ผูบริหารจะไดใชเปนเกณฑ

ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการพิจารณาโครงการ รวมถงึการดําเนินโครงการคร้ังตอไป  
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1.2 ปญหาการวิจัย 

  การติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ไมเปนไปตามกําหนดเวลา ผูรับผิดชอบโครงการไมดําเนินการสงรายงานผลการดําเนินโครงการ จึงไม

สามารถรายงานผลใหกับทางมหาวิทยาลัยตอไปได 
 

1.3 คําถามท่ีใชในการวจิัย 

     1.3.1  ผูรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการมีปญหาในการติดตามประเมินผลโครงการบริการ

วิชาการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางไร 

 1.3.2  มีวธีิการพัฒนาการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอยางไร 

 1.3.3  ผลจากการทดลองใชวิธีการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่พัฒนาในปตอไป 
 

1.4 วัตถุประสงคของการวิจัย 

     1.4.1  เพื่อศึกษาปญหาในการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  

  1.4.2  เพื่อพัฒนาวธิีการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีใหสามารถใชงานอยางมีประสทิธิผลและประสิทธิภาพที่ดีย่ิงขึ้น 

  1.4.3  เพื่อศึกษาผลการทดลองท่ีใชในการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการของ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปตอๆ ไป 
 

1.5 ขอบเขตของการวจิยั 

     1.5.1  การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาปญหาการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  มีจํานวนทั้งสิ้น  37  โครงการ 

 1.5.2  โครงการบริการวิชาการจะศึกษาเกี่ยวกับปญหาการติดตามประเมินผลโครงการโดยเปน

การแสดงการวเิคราะหขอมูลประเด็นปญหาการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ใชแบบมาตรา

สวนประมาณคา จําแนกเปน 3 ดาน  คือ 1. ดานบริหารจัดหารโครงการ  2. ดานปจจัยที่สงผลกระทบตอ

โครงการ  3. ดานกระบวนการดําเนินโครงการ  และการวิเคราะหขอมูลการทดลองใชคูมือการติดตาม

ประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 
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    1.5.3  ขอบเขตดานกลุมประชากรตัวอยางที่จะศกึษาเปนผูรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการของ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557-

2560 มีจํานวน 43 คน  
 

1.6  นิยามศัพท 

  การตดิตาม  หมายถึง  กระบวนการในการติดตามความกาวหนาของการดําเนินเปนระยะๆ วา 

เปนไปตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม และมีการรายงานปญหาท่ีเกิดขึ้น เพื่อดูวาการปฏิบัติงานตาม

โครงการนั้นไดกอใหเกิดผลผลิตตามที่กําหนดไวหรือไม และผลผลิตที่เกิดขึ้นดังกลาวสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคของโครงการไดมากนอยเพยีงใด 

การประเมนิผล  หมายถึง กระบวนการในการใชดุลพนิิจ และคานิยมในการพจิารณาตัดสินคุณคา 

ความเหมาะสม ความคุมคา หรือผลสัมฤทธิ์ของเหตุการณกิจกรรม/โครงการ หรือสิ่งอื่นใด หลังจากท่ีไดมี

การเปรียบเที่ยบผลที่วัดได โดยวิธกีารใดๆ ก็ตามกับเปาหมาย วัตถุประสงคหรือตัวชี้วัดความสําเร็จของ

โครงการที่กําหนดไว เพื่อรวบรวมและวเิคราะหขอมูลของการดําเนินโครงการ และพิจารณาบงชี้ใหทราบ

ถึงจุดเดนหรือจุดดอยของโครงการนั้นไดอยางมีระบบแลวตัดสินใจวาจะปรับปรุงแกไขโครงการนั้นอยางไร

เพื่อใหการดําเนินงานตอไป 

การติดตามประเมนิผล  หมายถงึ  กระบวนการวัดและการติดตามผลการปฏิบัติงานของแผนงาน 

หรือโครงการตางๆ หมายถึง ระดับอุปสรรคหรือขอขัดของเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการตางๆ เปน

ระยะๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อประเมินวาสามารถปฏิบัติงานและเปนขอมูลผลการปฏิบัติงาน 

ผลกระทบตามระยะเวลาปฏบัิติกจิกรรมตางๆ เพื่อใหทราบถึงคุณภาพผลงานในการปฏิบัติกิจกรรมหรือ

โครงการนั้นๆ 

ผูรับผิดชอบโครงการ หมายถงึ บุคคลที่ไดดําเนินการเสนอขอบรรจุโครงการไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําป หรือบุคคลท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลการดําเนินการจัดโครงการที่ไดเสนอไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

โครงการบริการวิชาการ  หมายถงึ โครงการบริการวิชาการแกสังคมที่บรรจุไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําปของคณะโดยมีผูรับผิดชอบโครงการ 
    

1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.7.1 ไดทราบปญหาการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

    1.7.2  ไดใชขอมูลในการตัดสินใจวางแผนที่จะนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาวิธีการติดตาม

ประเมินผลโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามไดอยางเหมาะสมกับสภาพความตองการจําเปนท่ีแทจริง 
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 บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 ในบทนี้ ผูวิจัยไดทําการคนควา ทบทวนเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ครอบคลุมเนื้อหาสาระ 

โดยจําแนกรายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.1 หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับการติดตามและประเมนิผล 

2.2 การติดตามและประเมนิผลโครงการ 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมนิผลโครงการ 

2.4 งานวจัิยท่ีเกี่ยวของ 

 

2.1   หลักการเบื้องตนเก่ียวกับการตดิตามและประเมินผล 

 การประเมินผลถือเปนขั้นตอนท่ีสําคัญประการหนึ่งในกระบวนการบริหารงาน /โครงการ ซึ่ง

หลังจากไดผานกระบวนการวางแผน  การปฏิบัติตามแผน  และการประเมนิผล  ถือเปนเคร่ืองมือที่สําคัญ

ในการวัดความสําเร็จของผลการดําเนินงาน  ซึ่งประกอบดวย  2  สวนคือ 

 2.1.1  การติดตาม  เปนการติดตามตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินงานการจัดสรร

ทรัพยากร เปนการพิจารณาความสัมพันธระหวางการใชทรัพยากรในโครงการ (input) กับผลผลิต (output) 

ของโครงการรวมกับปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานการตดิตามผลเปนเคร่ืองมือในชวงการ

ปฏิบัตงิานของโครงการเพื่อใหเกิดความมัน่ใจวาการสงมอบปจจยัการผลติ กําหนดการทํางาน การผลติผล

ผลิต  และการดําเนินงานตางๆ ไดดําเนนิการไปตามแผนที่วางไว 

 2.1.2  การประเมนิผล  เปนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลท่ีได

จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินความกาวหนาของโครงการหรือแผนงานวามีการใช

ทรัพยากร/ปจจัยตางๆ อยางไร มีการดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน ตามขั้นตอน ตามกฏเกณฑ และตาม

เวลาท่ีกําหนดหรือไม อาจเปนการประเมินผลระหวางการดําเนินงาน เปนการประเมินถึงผลผลิต และ

ผลลัพธ หรือการประเมินภายหลังการดําเนินงาน เปนการประเมนิถึงผลลัพธและผลกระทบ 

  

2.2  การติดตามและประเมนิผลโครงการ 

 2.2.1  การติดตาม  หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวเพื่อตัดสินใจ

แกไขปรับปรุงวธีิการปฏิบัติใหผลงานเปนไปตามแผนอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมุงที่จะตอบคําถาม

วาในการดําเนินงานนั้นไดรับทรัพยากรครบถวนหรือไม ไดปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดไวหรือไม ไดผล

ตามที่กําหนดไวหรือไม ขอมูลจากการติดตามจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการเรงรัดใหงานโครงการดําเนิน

ไปตรงตามเปาหมายของแผน และเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด (อางถึงใน สุพรรณ  วอศริิ, 2545) 
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 สารคร  หาพุทธา (2535)   กลาวไววา  การติดตามเปนกระบวนการที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง

เกี่ยวกับปฏิบัติงานตลอดโครงการ เพื่อใหไดขาวสารหรือขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้น เพื่อ

ประโยชนในการเรงรัดใหการทํางานแลวเสร็จในเวลาที่กําหนด 

 สมคิด  พรมจุย (2542)   กลาวไววา  การติดตามเปนกระบวนการที่กระทําภายหลังที่โครงการ

ดําเนนิงานเสร็จสิ้นไปแลว โดยมเีปาหมายเพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินโครงการใหมีประสิทธิภาพ 

และแระสิทธิผลมากย่ิงขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจตดิตามหลังจากโครงการเสร็จสิ้นไปแลว 

 2.2.2  การประเมนิผล  หมายถึง การนําเอาขอมูลทัง้หลายที่ไดจากการทดสอบ หรือการวัดผล มา

ประเมินคาหรือตีราคา ซึ่งจําเปนที่ตองใชวิจารณญาณของผูที่ประเมินดวย โดยมีผูใหความหมายของการ

ประเมินผลไววา  วีระพล  สุวรรณนันท (อางถึงใน  สุนทร พรหมโท, 2539) ไดใหความหมายวา การ

ประเมินผล  หมายถึงกระบวนการของการกําหนดขอบเขตของการติดสินใจเลือกขอมูลที่เหมาะสม วิธีการ

เก็บขอมลูและการวเิคราะหขอมลู ตลอดจนการเขียนรายงานสรุปขอมลู  เพื่อใหมีอํานาจในการตัดสนิใจได

ใชเปนแนวทางการพัฒนาในการเลือกทางปฏบัิติตางๆ  

 2.2.3  ความหมายของการติดตามและประเมินผล สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติ (2530 : 4) ไดใหความหมายไววา การติดตาม หมายถึง วิธีการที่ผูบริหาร ผูนิเทศ ติดตาม 

ตรวจสอบสภาพ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนวา ไดดําเนินงานตามที่ไดกําหนดไวหรือไม

เพยีงใดทําใหทราบขอมูล ปญหา อุปสรรค เพื่อการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา

ใหเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และการประเมนิผล หมายถึง กระบวนการท่ีผูบริหาร ผูนิเทศ และ

ผูรับการนิเทศ และผูรับการนิเทศ ประเมินผลการปฏิบัตงิานของผูบริหารโรงเรียน โดยใชสื่อ เคร่ืองมือ และ

วิธีการที่เหมาะสม และน้ําขอมลูมาวิเคราะหตามหลักการทางสถิติเปรียบเทยีบกับเกณฑ หรือวัตถุประสงค

หรือไมเพียงใด 

 2.2.4  ปญหาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ในการติดตามและประเมินผลโครงการจะมี

ปญหาท่ีสังเกตได ดังนี้ (ฐาปนา ฉนิไพศาล และ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ 2543 : 149-151)  

  1) ปญหาเกี่ยวกับบทบาทของการติดตามประเมินผล โดยการศึกษาแผนปฏิบัติการ

ขอเสนอแนะและวิธีการแกปญหา เพื่อสรางความเขาใจใหตรงกัน โดยระบุปญหาของโครงการสราง

เครือขาย ควบคุมและเรงรัด ตรวจสอบความสามารถของผูปฏิบัติ ทําใหมีลักษณะเปนการจับผิด ปญหา

เกี่ยวกับเร่ืองนี้จึงเปนความขัดแยงของบทบาทในการติดตามประเมินผล 

  2) ปญหาเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของการตดิตามประเมินผล เปนขอเท็จจริงท่ีเกดิจากการ

งานทั้งทางตรงและทางออม ผูที่ทําหนาที่นี้จะตองใชไหวพริบและความสามารถพเิศษ ซึ่งทําไดยากลําบาก 

และสิ่งที่ประเมินอาจไมเปนไปตามความตองการของบุคคลทั่วไป ผูประเมินผลจะตองใชความสามารถ

พเิศษในการหยิบยกสิ่งเหลานี้ขึ้นมาใหบุคคลทั่วไปยอมรับ 
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  3) ปญหาการหาสถิติและแบบวิเคราะหขอมูล การติดตามประเมินผล อาจประสบปญหา

ไมมีขอมูลหรือแบบเก็บขอมูลที่ถูกตอง นํามาใชไมไดผล และแบบวิเคราะหจะตองเลือกใชเทคนิคให

เหมาะสมกับขอมูลท่ีมอียู ซึ่งเปนเรืองยากหากเกิดความผิดพลาดจะทําใหการประเมินไรความหมาย 

  4) ปญหาการกําหนดวัตถุประสงคและการเลือกวิธีการติดตามประเมินผล ผูประเมิน

อาจจะยังไมมีความรูหรือประสบการณทางการประเมินเพียงพอ ทําใหเกิดความไมมั่นใจ วาควร จะ

ประเมินวัตถุประสงคืและเปาหมายใดจึงจะเหมาะสม และควรใชวิธีการประเมนิผลอยางไรกับวัตถุประสงค

และเปาหมายท่ีตองการประเมิน 

  5) ปญหาการไมเห็นความสําคัญของการตดิตามประเมินผล ผูบริหารองคกรมักสนใจที่จะ

ใหผลงานออกมามากๆ และไมสนใจเกี่ยวกับผลงานที่แลวๆ ไป จึงไมใหความสําคัญกับการติดตาม

ประเมินผล และเห็นวาการประเมินผล เปนการจับผิดผูปฏิบัติงานจึงทําใหผูบริหารลําบากใจไมนิยมใหมี

การประเมนิ หรือถามีการประเมินผูบริหารก็ไมอยากมอบอํานาจใหแก ผูประเมินหรือใหความสําคัญแก

การประเมนิจนเกินไป ผลของการประเมินจึงมักไมไดรับการยอมรับ และมักจะไมคอยมีความหมายในการ

แกไขปญหาการบริหารหรือถูกนํามาพจิารณาใชอยางจริงจัง 

  6) ปญหาการไมไดรับความรวมมือ ผูที่ทําหนาที่ติดตามและประเมินผลโครงการ มักจะ

ประสบปญหาการไมไดรับความรวมมือจากฝายปฏิบัติ ซึ่งมักมองวาการติดตามและประเมินผลเปนการ

จับผิดมากกวาเปนการติเพื่อกอ ดังนั้น ผูปฏิบัติจึงไมคอยยอมใหขอมูลหรืออํานวยความสะดวกในการทํา

หนาที่ดานนี้ นอกจากนี้ ผูปฏิบัติอาจจะไมยอมรับฟงเพราะคิดวาตนเองรูปญหาตางๆ และเขาใจวิธีการ

ปฏิบัตงิานมากกวาผูประเมินผล 

  7) ปญหาการขาดความเที่ยงธรรมในการประเมินผล อาจจะเกดิขึ้นไดเพราะผูประเมินผลมี

ความลําเอียงหรือเกิดการเกรงใจฝายปฏิบัติ การประเมิน จึงไมคอยจะมีความตรงไปตรงมาย่ิงกวานั้นผู

ประเมินบางคนอาจใชโอกาสหาผลประโยชนเขาตัว และรวมมือกับฝายปฏิบัตปิกปดความผิดพลาดในการ

ปฏิบัตงิานก็ได 

  8) ปญหาการขาดความพรอมในการตดิตามและประเมินผล ซึ่งเปนผลจากการขาดการ

สนับสนุนจากผูบริหาร ทําใหผูบริหารบางทานไมคอยเตรียมตัวสําหรับการติดตามและประเมินผลอยาง

เต็มที่ ยิ่งกวานั้นตัวบุคคลที่จะทําการประเมนิผล ก็อาจไมมคีวามรูในการประเมินผลนัน้เลย หรือหนวยงาน

นั้นๆ ขาดประสบการณในการติดตามประเมินผลจึงทําใหเกิดปญหาเพ่ิมขึ้นกวาที่จะชวยในการแกไข

ปรับปรุงงานขององคกรนัน้ใหดีขึ้น 

 สรุปไดวา ปญหาการติดตามและประเมนิผลโครงการ สวนใหญจะมีปญหาเกี่ยวกับบทบาทของ

การติดตามและประเมินผล ลักษณะเฉพาะของการติดตามประเมนิผล การหาสถิติและแบบวเิคราะหขอมลู 

ปญหาในการกําหนดวัตถุประสงค การเลือกวิธีการติดตามประเมินผล การไมเห็นความสําคัญของการ

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



7 

 

 

 

ติดตามประเมนิผล ไมไดรับความรวมมอืจากฝายปฏบัิต ิและปญหาการขาดความเที่ยงธรรมในการติตดาม

ประเมินผล ซึ่งปญหาตางๆ เหลานี้มีสวนทําใหการติดตามประเมนิผลโครงการดวยประสิทธิภาพ 

 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกบัการตดิตามและประเมินผลโครงการ 

1.  ความหมายของการติดตามผลโครงการ 

 หทัยรัตน  ลิ่มอรุณวงศ (ม.ป.ป.)  ไดใหความหมายของการติดตามประเมินผล หมายถึง การเก็บ

รวบรวมขอมูลการปฏบัิติงานตามแผนท่ีกําหนดไว เพื่อตัดสินใจ แกไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหเปนไปตาม

แผนงานอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ขอมูลจากการตดิตามจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการเรงรัดใหงาน/

โครงการ ดําเนินการไปตามเปาหมายของแผนงานและแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด การติดตามผลจึง

ตองดําเนินการอยางสม่ําเสมอในหนวยงาน เพื่อเปนขอมูลยอนกลับใหผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการทุก

ระดับ เพื่อใหคําแนะนําชวยเหลือ แกไข อํานวยความสะดวก 

 สมคิด  พรมจุย (2524) ไดนิยามคําวา การตดิตาม เปนกระบวนการที่กระทําภายหลังที่โครงการ

ดําเนนิงานเสร็จสิ้นไปแลว โดยมเีปาหมายเพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินโครงการใหมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากย่ิงขึ้นในอนาคต 

 กระทรวงยุติธรรม (ม.ป.ป.) ไดใหความหมายของการติดตามประเมินผล (Monitoring) คือ เปนการ

วัดปจจัย กิจกรรมและผลท่ีเกิดขึ้นระหวางดําเนินโครงการ การติดตามผลมันเปนงานประจําที่เกิดขึ้นในแต

ละชวงของการดําเนนิโครงการ ชวงตางๆ เหลานั้น  

ยุทธนา  พรหมมณี (ม.ป.ป.) กลาวถึงความหมายของการติดตามประเมินผลของโครงการ เปน

การศกึษาติดตามดูวาการปฏิบัติงานตามโครงการนั้นไดกอใหเกิดผลผลิตตามที่กําหนดไวหรือไม และ

ผลผลิตที่เกดิขึ้นดังกลาวสามารถบรรลุวัตถุประสงคของโครงการไดมากนอยเพียงใด 

จากคํานิยามของนักวิชาการขางตน สามารถสรุปไดวา การติดตามผลโครงการ หมายถึง 

กระบวนการเก็บขอมูลหลังจากดําเนินโครงการเสร็จสิ้นไปแลว เพื่อวัดผลการดําเนินโครงการและพัฒนา 

ปรับปรุง แกไข ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.  ความหมายของการประเมนิผลโครงการ 

 พิสณุ ฟองศรี(2552:2) ไดใหความหมายของคําวา การประเมิน (Evaluation) หมายถึง 

กระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยนําสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑท่ี

กําหนดไว ซึ่งการวัดนั้น คือการกําหนดคาเปนตัวเลขกับสิ่งที่จะวัด และเกณฑ คือ ระดับหรือมาตรฐานท่ี

ควรจะเปนเพื่อใชตัดสินสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

 ศิริชัย  กาญจนวาส ี(2550 : 21-22) กลาวถงึ การประเมนิวาเปนกระบวนการศกึษาสิ่งตางๆ โดย

ใชระเบียบวจัิย เปนการเก็บรวบรวมขอมูล ตรวจสอบการบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวชวยเสนอ
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สารสนเทศเพื่อการตัดสนิใจและสนองสารสนเทศแกผูท่ีเกี่ยวของทั้งหลายดวยการบรรยายอยางลุมลึกเปน

การตัดสนิคุณคาของสิ่งที่มุงประเมิน 

 มารุต ดําชะอม และคณะ(2546:23) กลาววา การประเมินผล(Evaluation) คือ การตัดสินใจ

โครงการอยางมีระบบและสภาวะวิสัยเพื่อชี้วัดวาแผนงานกิจกรรมตางๆ ที่วางไวและดําเนินการไปแลวนั้น 

เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายและวัตถุประสงคมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและกอใหเกิดผลสําเร็จ

มากนอยแคไหน อยางไร เพื่อประโยชนในการปรับปรุงโครงการและชวยใหฝายบริหารโครงการสามารถ

วางแผนและตัดสินใจในการปฏิบัติงานไดอยางรัดกุมอันนําไปสูสัมฤทธ์ิผลสูงสุด 

 สํานักงานมาตรฐานการศึกษา (2545:133) ไดใหความหมายของการประเมินผลโครงการ คือ 

กระบวนการในการรวบรวมขอมูลที่ เกี่ยวกับปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตเพื่อนํามาใช

เปรียบเทยีบกับมาตรฐานที่กําหนดไว 

 อัญชลี ธรรมะวธีิกุล (2552) ไดสรุปความหมายการประเมินโครงการ คือ กระบวนการรวบรวม

ขอมูลวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบและนําผลมาใชในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิผล ของการดําเนิน

โครงการจากความหมายดังกลาว สรุปไดดังนี้ 

1) การประเมินโครงการเปนกระบวนการที่จัดทําขึ้นมาอยางเปนระบบ เพื่อใหไดมาซึ่ง

ขอมูงความจริง (Fact) ที่เชื่อถือได 

2) การประเมินโครงการจุดประสงคที่สําคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ(Efficiency)และ

ประสทิธิผล (Effectiveness) ของโครงการ 

  มณนิภา ชูติบุตร (ม.ป.ป. :1) กลาวถึงความหมายของการประเมนิโครงการไววาเปนการพสิูจนวา

โครงการไดผลผลิตและผลลัพธที่คาดหมายหรือไม มากนอยเพยีงใด มปีญหาและอุปสรรคอยางไรบาง 

จากนิยามของนักวิชาการหลายทาน สามารถสรุปไดวา การประเมินผลโครงการ หมายถึง 

กระบวนการตรวจสอบผลจากการจัดโครงการนั้นๆ วาสามารถดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคในการจัด

อยางไร พรอมทั้งเปนขอมูลในการตัดสินใจที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาในคร้ังตอไปได 

ทั้งนี้ สําหรับการศกึษาคร้ังนี้เปนการพัฒนาวิธกีารติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการของ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557-

2560 นั้น  เปนกระบวนการตรวจสอบผลหลังจากการจัดโครงการ โดยอาศัยขอมูลสารสนเทศในการวัด

เพื่อผลการดําเนินการวาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคอยางไร พรอมท้ังเปนขอมูลที่จะชวยในการ

ตัดสนิใจปรับปรุงและพัฒนาในคร้ังตอไปได 

3.  รูปแบบของการประเมินโครงการ 

 นักทฤษฎีการประเมนิไดเสนอรูปแบบและแนวทางการประเมินที่แตกตางกัน  ทั้งนี้ นักวิจัยสนใจ 

ที่จะใชรูปแบบการประเมินประสิทธิผลของการฝกอบรม ของ Kirkpatrick (พิสณุ ฟองศรี, 2551 : 46-47) 
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ที่ไดกลาวถึงรูปแบบการประเมนิประสิทธิผลของการฝกอบรม  โดยแบงขั้นตอนการประเมินเปน  4  ลําดับ

ขั้น  ไดแก 

 1)  การประเมินปฏิกิริยา(Reaction) เปนความรูสึกตอบสนองตอโครงการของผูเขาอบรม หรือ

ความพึงพอใจที่มีตอโครงการ เชน หลักสูตร เนื้อหา สาระ วิทยากร เอกสาร สถานที่โสตทัศนูปกรณ 

ระยะเวลา เปนตน โดยท่ัวไปนิยมทําการศกึษาใน 2 มิติ คือ มิติความพึงพอใจของผูปฏิบัตงิานและมิตคิวาม

พงึพอใจในการรับบริการ สําหรับการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาในการมิติความพงึพอใจในการรับบริการ ซึ่ง

นักวิชาการไดใหความหมายของความพึงพอใจไว ดังนี้ 

 กฤษณกมล กมลลาศน (2546:17) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ คือ การที่มีความรูสึกดี

เมื่อไดรับการตอบสนองความตองการของแตละบุคคล  โดยอาจแบงตามปจจัยท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจ

ได 2 แบบ คือ ความพึงพอใจที่เกิดจากปจจัยระดับสูง ไดแก ความพึงพอใจที่ไดรับการตอบสนอง

ความรูสกึภายใน เชน ความรูสึกรัก ชอบ โกรธ เกลยีด เปนตน 

 สําหรับการประเมินดานปฏกิิริยาตามแนวทางนี้ ธเนศ ขําเกิด (2546:38-41) ไดกลาวถึงรูปแบบ

การประเมินดานปฏิกิริยาของ เคิรกแพทริค ไววา วิธีการท่ีจะชวยใหไดรับขอมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยา

ตอบสนองที่มีความหมายและตรงตามความจริงจากผูเขารับการฝกอบรม ไดแก 

  1.1  การกําหนดใหแนนอนชัดเจนลงไปวาตองการไดรับขอมูลอะไร เชน ปฏิกิริยา

ตอบสนองของเนื้อหาหลักสูตร วิธีการฝกอบรม วิทยากร สถานที่ฝกอบรม ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม 

บรรยากาศการฝกอบรม ฯลฯ  

  1.2  การออกแบบของเคร่ืองมือหรือแบบสอบถามท่ีจะใชเก็บขอมูล 

  1.3  ขอคําถามท่ีใชควรเปนชนิดท่ีเมื่อไดรับขอมูลหรือไดรับคําตอบแลวสามารถนํามา

แปลงเปนตัวเลขแจกแจงความถี่และวเิคราะหในเชงิปริมาณได 

  1.4  กระตุนใหผูเขาอบรมไดเขียนแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในคําถามตางๆ  

  1.5  ไมควรใหผูเขารับการฝกอบรมไดเขยีนชื่อตนเองในแบบสอบถาม เพื่อใหผูเขารับการ

ฝกอบรมแสดงปฏิกริิยาตอบสนองผานแบบสอบถามโดยไมตองกังวลใดใด 

 ทัศนีย  สิงหเจริญ (2543 :19) กลาววา ความพึงพอใจเปนปฏิกิริยาทางดานความรูสึกของบุคคลท่ี

มตีอสิ่งเราหรือสิ่งท่ีมากระตุนเปนระดับความพอใจที่เปนจริงอยูในขณะนั้นซึ่งจะบอกใหทราบถึงทิศทางวา

เปนทัศนคติไปในทางบวกหรือทศิทางลบหรือไมมปีฏกิิริยา คือ เฉยๆ สิ่งตอเราหรือสิ่งที่มากระตุนนั้น และ

ความพึงพอใจในการเรียนการสอนหมายถึงความรูสึกตอบสนองทั้งทางดานรางกายและจิตใจอันเปนผล

สบืเนื่องมาจากปจจัยหรือองคประกอบตางๆ  ในการเรียน ซึ่งทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการเรียน

การสอนจนประสบความสําเร็จในการเรียนได 

 2)  การประเมนิการเรียนรู (Learning) เปนผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูเขารับการอบรม เชน การ

เปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ ทักษะ กอน-หลังการอบรม การไดรับความรูในหลักสูตรท่ีเขารวมอบรม ซึ่ง
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ความหมายของหลักสูตร คือ มวลความรูและประสบการณท่ีประกอบไปดวยจุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ 

วิธีการ  หรือกจิกรรมที่จัดใหผูเขารับการฝกอบรมเกดิความรูความเขาใจเกดิเจตคติ อันจะยังผลใหเกิดการ

เรียนรูหรือเกดิการเปลี่ยนพฤตกิรรมเปนไปตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม(นยัสิทธิ์ ปนมวง,2548 : 49)  

 3)  การประเมินพฤติกรรม(Behavior) เปนการประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเมื่อกลับไป

ปฏิบัตงิาน  เชน การประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกอน-หลังการฝกอบรมวาเปนไปในทิศทางท่ีพึง

ประสงคหรือไมมกีารนําความรูและทักษะที่ไดไปประยุกตใชในการปฏบัิตงิานไดมากนอยเพียงไร และการท่ี

ผูเขารับการอบรมจะเปลี่ยนพฤติการณการทํางานไดนั้นมี เง่ือนไข  5 ประการ คือ 

  3.1  ผูเขารับการอบรมตองปรับปรุงตนเอง 

  3.2  ผูเขาอบรมตองรูจักจุดออนของตนเอง 

  3.3  ตองทํางานในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลง 

  3.4  ตองมผีูชํานาญที่นาสนใจใหความชวยเหลอื 

  3.5  ตองมโีอกาสที่จะทําตามความคิดที่เกดิขึ้นใหม   

  เคร่ืองมือที่ใชสําหรับการรวบรวมขอมูลอาจเปนการสังเกต แบบสัมภาษณ แบบวัด

พฤตกิรรมกอน หลังการฝกอบรม แบบประเมินของผูรับผิดชอบโครงการ และแบบบันทกึ เปนตน 

 4)  การประเมนิผลลัพธที่เกิดตอองคกร (Result) เปนการประเมินผลลัพธหรือผลกระทบท่ีเกิดตอ

องคกร ซึ่งเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม เชน การลดลงของปจจัยเสี่ยง 

การเพิ่มของประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงาน/องคการการลดลงของตนทุน การเพ่ิมกําไร ประโยชน

ตอเพื่อนรวมงานหรือผูเกี่ยวของ หนวยงาน หรือองคกร เปนตน 

 จากรูปแบบการประเมินประสิทธิผลของการอบรม(Training Model) ของ Kirkpatrick นั้น ผูวิจัย

สนใจที่จะนํารูปแบบดังกลาวมาปรับใชเปนเคร่ืองมือในการศึกษา เนื่องจากโครงการบริการวิชาการของ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557-

2560  มีลักษณะเปนโครงการฝกอบรมเชนเดียวกัน ซึ่งเหมาะสมกับรูปแบบนี้ที่จะทําการประเมินผล

โครงการใน 4 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.  ดานปฏกิริิยา คอื ศกึษาความพึงพอใจตอโครงการในดานตางๆ  ไดแก  

การประชาสัมพันธ/การลงทะเบียน/เอกสาร/สื่อ/วิทยากร/สถานที/่อาหาร ฯลฯ 

  2.  การเรียนรู คือ ความรูทางทฤษฎีและปฏบัิติที่เขารวมไดรับ 

  3.  พฤตกิรรม คือ การนําความรูไปใชของผูเขารวมหลังจากผานการฝกอบรม 

  4.  ผลลัพธ คือ การขอมูลวิธีการตดิตามประเมนิผลไปใชในการพัฒนาในคร้ังตอไป 

  ทั้งนี้  ผูวิจัยสนใจที่จะศกึษาขอคดิเห็นและขอเสนอแนะตอการจัดการโครงการตลอดระยะเวลา 4 

ป ดวยและจากการศึกษาตัวแปรตางๆ เหลานี้ จะนําไปสูประสิทธิผลของโครงการบริการวิชาการวา

สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม   
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4. ขั้นตอนการประเมินผลโครงการ 

 พสิณุ ฟองศรี (2551:169-173) ไดสรุปขั้นตอนการประเมินผลโครงการไว 9 ขั้นตอน ดังนี้  

 4.1 การศึกษาวเิคราะหโครงการ  ในขั้นตอนนี้เปนการศึกษาโครงการอยางละเอียด โดยศึกษาได

จากเอกสารท่ีเปนตัวโครงการ ผูเกี่ยวของหรือแผนตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง วัตถุประสงค เปาหมาย 

กิจกรรมการตดิตามประเมินผลตัวชี้วัด ความสําเร็จ 

 4.2 ศึกษารูปแบบหรือแนวทางการประเมิน ผูประเมินควรเลือกรูปแบบที่เหมาะสมนํามาปรับใช

หรือสังเคราะหใหมใหสอดคลองกับโครงการ ทั้งนี้ สําหรับการประเมินผลโครงการจะเนนนําสารสนเทศไป

ใชในการตัดสินใจ จึงควรคํานงึถึงขอสรุปท่ีชัดเจนวารูปแบบหรือแนวทางการประเมินใดที่ไดขอสรุปชัดเจน

กวา โดยผูประเมินใหขอเสนอแนะหรือทางเลือกหรือพิจารณารวมกับผูตองการใชสารสนเทศจากการ

ประเมิน 

 4.3 กําหนดวัตถุประสงคหรือประเด็นการประเมิน ขั้นตอนนี้เปนการประเมินที่เนนผลที่ไดท้ัง

ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม โดยแนวทางที่กําหนดประเด็นการประเมินก็ไดจาก

องคประกอบตางๆ  ของโครงการรูปแบบการประเมิน วัตถุประสงคโครงการ ผูเกี่ยวของ และประสบการณ

ผูประเมนิเชนกัน 

 4.4 การกําหนดขอบเขตการประเมิน การประเมินโครงการสามารถประเมินเฉพาะสวน เชน 

ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบทางตรงและทางออม ประสิทธิภาพ หรือจะประเมินทั้งหมดก็จะไดสารสนเทศ

ครอบคลุมมากขึ้น 

 4.5 การพัฒนาตัวชี้วัด กําหนดเกณฑ และคาน้ําหนัก เนื่องจากเปนการเนนผล ดังนั้น ตัวชี้วัดก็จะ

เปนองคประกอบยอยของผลในระดับตางๆ และควรกําหนดเกณฑในการประเมินตามแนวทางตางๆ และ

อาจจะพิจารณาถงึคาน้ําหนักของตัวชี้วัดและประเด็นการประเมนิดวย 

 4.6 การออกแบบหรือกําหนดกรอบแนวคิดการประเมนิ  เปนการนําผลจากขอ 1–5  มากําหนด

เพื่อออกแบบหรือกําหนดกรอบแนวคิดการประเมิน ทั้งนี้ เพื่อความเขาใจมากขึ้น พิสณุ ฟองศรี ได

ออกแบบตัวอยางกรอบแนวคดิการประเมินผลโครงการฝกอบรมการซอมคอมพิวเตอร  ตามรูปแบบการ

ประเมินประสิทธผิลการฝกอบรมของ Kirkpatrick ดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี  1  ตัวอยางกรอบแนวคิดการประเมินผลโครงการฝกอบรมซอมคอมพิวเตอร ตามรูปแบบการ

ประเมินประสิทธภิาพการฝกอบรมของ Kirkpatrick 

ประเด็นการ

ประเมิน 
ตัวชี้วัด แหลงขอมูล เครื่องมือ เกณฑ 

การ

วเิคราะห 
หมายเหตุ 

ปฏิกิริยา - ความพึงพอใจตอ

โครงการในการ

ประชาสัมพันธ/การตอนรับ/

การลงทะเบยีน/เอกสาร/

ผูเขาอบรม - แบบสอบถาม

มาตรประมาณ

คา 5 ระดับ/

อาจใชแบบ

X 3.50 จาก

มาตร 5 ระดับ 

คาเฉลี่ย/คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
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สื่อ/วทิยากร/สถานที่/

อาคาร/การแกไขปญหา/

การชวยเหลอื ฯลฯ 

สังเกตเพิ่มเตมิ 

การเรียนรู - ความทางทฤษฎ ี

 

- ความรูทางปฏิบัติ 

ผูเขาอบรม - แบบทดสอบ

กอน-หลัง 

- ปฏบิัติจรงิ 

มนัียสําคัญฯ   
80% ของผูเขา

อบรมซอมได 

T-Test 

 

รอยละ 

 

พฤตกิรรม - การนําความรูไปใช  ผูเขาอบรม/

ผูรวมมงาน/

ผูบังคับบัญชา 

- แบบ

สัมภาษณ หรือ 

แบบสอบถาม 

  80% ของผู

อบรมนําความรู

ไปใช 

รอยละ ติดตาม 3 เดือน

หลังสิ้นสุด

โครงการ 

ผลลัพธตอ

องคการ 

- จํานวนเครื่องที่ซอมเสร็จ 

 

- การสอน/แนะนํา

ผูรวมงาน 

ผูรวมงาน/

ผูบังคับบัญชา 

ผูรวมงาน/

ผูบังคับบัญชา 

- แบบ

สัมภาษณ หรือ 

แบบสอบถาม 

- แบบ

สัมภาษณหรือ

แบบสอบถาม/

แบบสังเกต 

มากกวาจํานวน

เดิม   50% 

ของผูรวมงานใน

ฝาย/แผนก 

จํานวนนับ/

รอยละ 

รอยละ 

ติดตาม 6 เดือน

หลังสิ้นสุด

โครงการ 

ประสทิธิภาพ - การติดตาม/สนับสนุน

ของผูบรหิาร 

ผูรับผิดชอบ - แบบ

สัมภาษณ 

ส่ังการ/แก 

ปญหาไดทัน 

วเิคราะห

เนื้อหา 

 

ที่มา : พสิณุ  ฟองศร ี(2551 : 173) 

  

4.7  การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล เคร่ืองมือที่ใชอาจเปนแบบสังเกต สัมภาษณ 

แบบสอบถามแบบใดแบบหนึ่งหรือหลายแบบรวมกันได เพื่อหาขอมูลหลังสิ้นสุดโครงการ 

 4.8  การใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล  สถิติที่ใชท่ัวไปจะเปนสถิติพื้นฐานงายๆ เชน จํานวนนับ 

คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปนตน สวนการวิเคราะหเชิงคุณภาพจะไมใชสถิติ

แตจะใชการวิเคราะห เนื้อหา 

 4.9  การเขยีนรายงานประเมินควรเขยีนใหเตม็รูปแบบและเอื้อตอการตัดสนิใจตออนาคตโครงการ 

 จากขั้นตอนการประเมินผลโครงการทั้ง 9 ขั้นตอนและรูปแบบการประเมินประสิทธิผล การ

ฝกอบรมของ Kirkpatrick นี้  ผูวิจัยนําประเด็นการประเมินจากตัวอยางกรอบแนวคิดดังตาราง 2 ขางตน 

มาประยุกตใชในการตดิตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูบลสงคราม ตามบริบทของโครงการซึ่งสามารถกําหนดรายละเอียดกรอบแนวคิด

การติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  โดยใชรูปแบบ

การประเมนิประสทิธิผลการฝกอบรมของ Kirkpatrick ตามตารางที่ 2  
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ตารางที่  2  กรอบแนวคิดการประเมินผลโครงการบริการวิชาการ สําหรับกลุมชุมชนและผูสนใจท่ัวไป

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ตามรูปแบบการประเมนิประสทิธิผลการฝกอบรมของ Kirkpatrick 

ประเด็นการ

ประเมิน 
ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล เครื่องมือ เกณฑ 

การ

วเิคราะห 
หมายเหตุ 

ปฏิกิริยา - ความพึงพอใจตอโครงการ

ในการประสานงาน/การ

ตอนรับ/การลงทะเบยีน/

เอกสาร/ส่ือ/วิทยากร/สถานที่ 

ฯลฯ 

- ผูเขาอบรม - แบบสอบถาม

มาตรประมาณคา 5 

ระดับ/อาจใชแบบ

สังเกตเพิม่เติม 

3.50 จาก

มาตร 5 ระดับ 

คาเฉล่ีย/คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

การเรียนรู - ความทางทฤษฎ ี

 

- ความรูทางปฏบิัติ 

- ผูเขาอบรม - แบบทดสอบ

กอน-หลัง 

- ปฏบิัติจรงิ 

  80% ของผู

เขาอบรมได 

รอยละ 

 

รอยละ 

 

พฤตกิรรม - การนําความรูไปใช - ผูเขาอบรม - แบบสัมภาษณ 

หรือ แบบสอบถาม 

  80% ของผู

อบรมนําความร

ไปใชประโยชน 

รอยละ  

ผลลัพธตอ

องคการ 

- ไดวธีิการติดตามประเมนิผล

โครงการบรกิารวิชาการ 

- ไดขอมูลที่จะนําไปใชเปน

แนวทางในการพัฒนาการ

ติดตามประเมินผลโครงการ

บรกิารวิชาการ 

- ผูเขาอบรม - แบบสัมภาษณ 

หรือ แบบสอบถาม 

มากกวาจํานวน

เดิม 

จํานวนนับ/

รอยละ 

 

 

2.4  งานวจิัยท่ีเก่ียวของ 

 สุภาพร จันฑะเฆ (2549) ศึกษาเร่ือง การติดตามและประเมินผลโครงการบริการวชิาการแกสังคม 

กรณีศึกษา : โครงการหองสมุดเคลื่อนท่ีสําหรับเด็กในชนบท สังกัดภาควิชา บรรณารักษศาสตรและ

สารนิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ

ติดตามและประเมนิผลการดําเนินงาน ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีมีตอโครงการหองสมุดเคลื่อนที่สําหรับ 

ซึ่งดําเนินกิจกรรมในชวงปงบประมาณ 2548 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ ผูบริหารโรงเรียน ครูทํา

หนาที่บรรณารักษหองสมุดและครูผูสอน รวม 35 คน นักเรียน 526 คน ผูปกครอง 526 คน รวมท้ังสิ้น 

1,087 คน ผลการศกึษาพบวา  

    1.  กลุมผูบริหาร ครูทําหนาที่บรรณารักษหองสมุดและครูผูสอน พบวา ดานความคิดเห็นที่มีตอ

โครงการเปนในแนวเดยีวกัน โดยเห็นวาโครงการมีประโยชนตอนักเรียนมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด สวนดานการนํา

ความรูที่ไดรับไปใชหรือประยุกตใชกับหองสมุดโรงเรียน กลุมผูบริหารไดสงเสริมสนับสนุนใหครูทุกคน

จัดทําแผนกิจกรรมสงเสริมการอาน ซึ่งสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเฉพาะวิชาทักษะ

ทางภาษาเพิ่มขึ้น 
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      2.  กลุมนักเรียน การติดตามและประเมินดานปจจัยเบื้องตนพบวา มีความพงึพอใจสูงสุดเกี่ยวกับ

ความเพียงพอของจํานวนหนังสือ ดานผลการดําเนินงานพบวา กิจกรรมสงเสริมการอานสงผลใหเกิด

ความชอบในการอานหนังสอืเพ่ิมมากขึ้นสูงสุด 

    3.  กลุมผูปกครอง มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัผลการดําเนินงานของโครงการ โดยกิจกรรมท่ีมีคาเฉลีย่

สูงสุด ไดแก การสนับสนุนใหบุตรหลานมนีสิัยรักการอาน สงผลใหบุตรหลานมพัีฒนาการดานการอานและ

มทัีกษะเพิ่มมากขึ้น 

 จักกริช กิ่งแกว (2552) ที่ไดศกึษาเร่ือง ติดตามผลการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาการ

ฝกอบรมวิชาชีพใหกับประชาชนท่ัวไป : กรณีศึกษา วิทยาลัยอาชีพเชียงคํา อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

ประจําปการศึกษา 2551 โดยศึกษากลุมตัวอยาง คือผูสําเร็จการศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพใหกับ

ประชาชนท่ัวไป ในดานประสิทธิผลของโครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นใหกับประชาชนท่ัวไป มีปจจัยท่ีใช

ในการศึกษา  5 ดาน ไดแก ดานความกาวหนาของอาชีพ ดานรายไดและคุณภาพชีวติ ดานความพึงพอใจ 

ดานทัศนคติตองานวิชาชีพ และดานความรูและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอาชพี   จากผลการศกึษา

พบวา ประสทิธิผลของโครงการฝกอบรมวิชาชีพใหกับประชาชนทั่วไปของมหาวิทยาลัยเชยีงคํา อําเภอเชยีง

คํา จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา 2551 โดยรวมของทุกดานมีประสิทธิผลของโครงการ อยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาแตละดานแลวผลการประเมิน อยูในระดับมาก คือ ดานความพงึพอใจตอโครงการ

ฝกอบรมวิชาชีพ เพราะไดผานการฝกวิชาชพีพรอมกับไดนําความรูท่ีไดไปประกอบอาชีพจริง และมีความ

พึงพอใจท่ีไดรับความรู การใหบริการของมหาวิทยาลัยการอาชีพเชียงคํา อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

รองลงมา คือ ดานความรูและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมอาชีพ ผูสําเร็จการศกึษาการฝกอบรม

วิชาการไปแลวนั้น ไดความรูใหมๆ เพ่ิมเติมและไดนําความรูที่ไดไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันจนได

ปริมาณงานเปนที่นาพอใจ และลําดับสุดทาย คือ ดานทัศนคติตอวิชาชีพผูสําเร็จการศึกษาการฝกอบรม

วิชาชีพมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานพรอมที่จะใหบริการผูอื่น สวนในความคิดเห็นแบบปลายเปด

เกี่ยวกับสิ่งที่เปนประโยชนในการฝกอบรมวิชาชีพใหกับประชาชนท่ัวไปของวิทยาลัยการอาชีพเวียงคํา 

อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเสนอแนะ ควรจัดระยะเวลาในการจัด

ฝกอบรมวิชาชพีใหมากกวาเดิม รองลงมา คือ เสนอแนะใหทางมหาวทิยาลัยฯ ติดตามและชวยเหลือกลุมท่ี

ผานฝกอบรมวิชาชีพอยางตอเนื่อง ชวยประสานหนวยงานอื่นใหเขามาชวยเหลือสงเสริมอาชีพใหกับ

ชาวบาน และวัสดุในการฝกอบรมวิชาชีพใหมากกวานี้ ตามลําดับ 

 จากการทบทวนงานวิจัยขางตน จะเห็นไดวา รูปแบบในการศึกษา การติดตามและประเมินผล

โครงการมีหลายรูปแบบ ซึ่งตองปรับใชรูปแบบการประเมนิที่เหมาะสมกับบริบทของโครงการ สวนปญหา

และอุปสรรคที่พบจะมีลักษณะที่คลายคลึงกัน  สําหรับดานการติดตามประเมินผลโครงการนั้น จะเปน

ลักษณะการประเมินผลกระบวนการจัดกจิกรรมใหไดผลลัพธ การวิจัยในคร้ังนี้ที่ผูวิจัยมุงเนนที่จะติดตาม

และประเมนิผลโครงการบริการาวิชาการแกสังคม เพื่อใหไดขอมูลการทดลองไปใชปรับปรุงการติดตาม
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และประเมนิผลโครงการบริการวิชาการใหมีประสทิธภิาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น และเปนขอมูลสําคัญ

สําหรับผูบริหารจะไดใชประกอบการตัดสนิใจเกี่ยวกับการพิจารณาโครงการรวมถึงการดําเนินโครงการใน

คร้ังตอไป  
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 

 การวิจัยคร้ังนี้  เปนการพัฒนาวิธีการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยศึกษาจากโครงการบริการวิชาการท่ี

จัดในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  เปนลักษณะการวิจัยและพัฒนา  มีรายละเอียดเกี่ยวกับการ

ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 

3.1  ประชากรกลุมตัวอยาง  

   ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ ใน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่รับผดิชอบโครงการบริการวิชาการ  ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557-

2560  รวมทั้งสิ้น 43 คน  ดังในตารางท่ี 3  

 

ตารางท่ี 3  จํานวนผูรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ โดยจําแนกตาม ปงบประมาณ  

ปงบประมาณ  จํานวน(โครงการ) จํานวนผูรับผิดชอบ(คน) 

2557 12 14 

2558 10 12 

2559 5 7   

2560 10 10 

รวมทั้งสิ้น 37 43 

 

3.2  เครื่องมอืท่ีใชเก็บรวบรวมในการวจิยั 

  ผลการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยตองการศึกษาการพัฒนาวิธีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

โครงการบริการวิชาการ  โดยนําผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอดวยการบรรยายประกอบตารางตามลําดับ 

ดังตอไปนี้ 

1.  นําขอมูลมาสรางแบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 3 ขั้นตอน  ดังนี้ 

    ตอนท่ี  1  ขอมูลเกี่ยวกบัสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนการตรวจสอบรายการ  

     ตอนที่  2  เกี่ยวกับปญหาการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 

2557-2560 ศกึษาวิธีการสรางแบบสอบถามโดยนํามาแจกแจงหาคารอยละ 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



17 

 

 

 

 ตอนท่ี  3  ขอมูลแสดงความคิดเห็นการทดลองการใชคูมือการติดตามประเมินผลโครงการบริการ

วิชาการ ศึกษาวิธกีารสรางแบบสอบถามโดยนํามาแจกแจงหาคารอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน แบบ

มาตราสวนประมาณคา ชนิด 5 ระดับ ซึ่งผูวจัิยไดกําหนดคาไวดังนี้ 

5  หมายถึง  ความคิดเห็นการติดตามประเมินผลโครงการในเกณฑ มากที่สุด 

 4  หมายถึง  ความคดิเห็นการติดตามประเมินผลโครงการในเกณฑ มาก 

 3  หมายถึง  ความคิดเห็นการติดตามประเมนิผลโครงการในเกณฑ ปานกลาง 

 2  หมายถึง  ความคิดเห็นการติดตามประเมินผลโครงการในเกณฑ นอย 

 1  หมายถึง  ความคิดเห็นการตดิตามประเมินผลโครงการในเกณฑ นอยท่ีสุด 

 ตอนที่  4  เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ  

พ.ศ. 2557-2560  ตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม สรุปปญหาและขอเสนอแนะ 

 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิ จัยในคร้ังนี้ การพัฒนาวิ ธีการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับอาจารยที่รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ  จํานวน  43 ชุด 

 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล  ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  เปนการแสดงการ

วิเคราะหขอมูลเปรียบเทยีบประเด็นปญหาการติดตามประเมินผลโครงการ  ใชแบบมาตราสวนประมาณคา  

จําแนกออกเปน 3 ดาน  คือ   1) ดานบริหารจัดหารโครงการ   2) ดานปจจัยท่ีสงผลกระทบตอโครงการ   

3) ดานกระบวนการดําเนนิโครงการ  นําขอมูลมาวิเคราะหหาคารอยละ โดยการวิเคราะหขอมูลโปรแกรม

สําเร็จ  SPSS การแปลคาความหมาย  คาเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถาม  5 ระดับ ในตอนที่ 3 ใชวิธีการ

องิเกณฑ ดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง   อยูในระดับ ดมีาก 

 คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง   อยูในระดับ ด ี

 คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง   อยูในระดับ ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง   อยูในระดับ พอใช 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง   อยูในระดับ ปรับปรุง 
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บทท่ี  4 

ผลการวจิัย 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาวิธีการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  

โดยมีผลแสดงการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

 

4.1  การแสดงผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวเิคราะหขอมูลเปน  4 ตอน  ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

โดยนํามาแจกแจงความถี่ และคารอยละ  

 ตอนที่ 2  การวิ เคราะหประเด็นปญหาการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ใน  3  ดาน  คอื  1) ดานบริหารจัดการโครงการ  2) ดานปจจัยที่สงผล

กระทบตอโครงการ  3) ดานกระบวนการดําเนินโครงการ โดยนํามาหาคารอยละ 

 ตอนที่ 3  ศึกษาและประมวลความคิดเห็นการนําคูมือไปทดลองใชในการติดตามประเมินผล

โครงการบริการวิชาการ ตามกระบวนการของกิจกรรมท่ีกําหนด และพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจาก

กระบวนการทดลองใชคูมือ โดยนํามาแจกแจงความถี่ หาคาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ตอนท่ี 4   เปนคําถามปลายเปด เกี่ยวกับปญหาการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  ตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามและขอเสนอแนะ แนว

ทางการแกปญหา 

 

4.2  ผลการวเิคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูรับผดิชอบโครงการบริการวิชาการ  ในงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  

จําแนกตามเพศ  อายุ  หลักสูตรสาขาวิชา  และปงบประมาณที่จัดโครงการบริการวิชาการ โดยนํามาแจก

แจงความถี่และหาคารอยละ  ดังตารางที่ 4 

 

ตารางท่ี 4   จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ  (N = 38) 

เพศ จํานวน(คน) รอยละ 

ชาย 

หญิง 

15 

23 

39.47 

60.53  

รวม 38 100.00 
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 จากตารางท่ี 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนผู รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  เปนเพศหญิงมากท่ีสุด (60.53%) 

 

ตารางท่ี 5   จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอายุ  (N = 38) 

อายุ จํานวน(คน) รอยละ 

30-35  ป 

36-40 ป 

41-50 ป 

51 ปขึ้นไป 

8 

22 

5 

3 

 21.06 

57.90 

13.16 

7.90 

รวม 38 100.00 

จากตารางที่ 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนผู รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  มชีวงอาย ุ 36-40 ป มากท่ีสุด (57.90%) รองลงมาชวงอายุ 30-35 ป 

(21.06%) ชวงอายุ 41-50 ป และชวงอายุ 51 ปขึ้นไปตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 6  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา (N = 38) 

หลักสูตรสาขาวิชา จํานวน(คน) รอยละ 

เคม ี

ชวีวทิยา 

ฟสิกส 

คณิตศาสตร 

จุลชีววิทยา 

สถิตปิระยุกต 

คอมพิวเตอร 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

คหกรรมศาสตร 

สาธารณสุขศาสตร 

วิทยาศาสตรสขุภาพ 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

4 

3 

4 

3 

0 

2 

3 

4 

4 

4 

2 

5 

10.52 

7.89 

10.52 

7.89 

0.00 

5.26 

7.89 

10.52 

10.52 

10.52 

5.26 

13.15 

รวม 38 100.00 

จากตารางที่  6  พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนผูรับผิดชอบโครงการบริการวชิาการเปนหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในการใหบริการวิชาการมากที่สุด รองลงมาหลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส    
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เคมี เทคโนโลยีสารสนเทศ คหกรรมศาสตร สาธารณสุขศาสตร ชีววิทยา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

สุขภาพ สถิติประยุกต ตามลําดับและหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยาไมมีการจัดโครงการบริการวิชาการ

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

 

ตารางที่ 7  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่รับผิดชอบ จําแนกตามปงบประมาณท่ีจัด

โครงการบริการวิชาการ (N = 38) 

ปงบประมาณ พ.ศ. จํานวน(คน) รอยละ 

2557 

2558 

2559 

2560 

15 

9 

6 

8 

39.48 

23.69 

15.79 

21.06 

รวม 38 100.00 

จากตารางที่ 7  จะเห็นไดวา  ผูตอบแบบสอบถามที่ รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  ปท่ีจัดโครงการบริการวิชาการมากท่ีสุด คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557   

รองลงมาเปนปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตามลําดับ 

 

ตอนที่  2  ประเด็นปญหาการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 

2557-2560  ใน  3 ดาน  คือ  1. ดานบริหารจัดการโครงการ  2. ดานปจจัยที่สงผลกระทบตอโครงการ  

3. ดานกระบวนการดําเนินโครงการ ตามปงบประมาณ   

ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  มีผูรับผดิชอบโครงการบริการวิชการ รวมทั้งสิ้น 38 คน 

โดยแสดงความคดิเห็นในประเด็นปญหาการติดตามโครงการบริการวิชาการ  ซึ่งพิจารณาจากดานบริหาร

จัดการโครงการ  ดังตอไปนี้  ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ที่มีประเด็นปญหาการติดตามประเมินผล

โครงการบริการวิชาการ มากที่สุด คือ ประเด็นปญหา 4  จํานวน 5 คน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีมี

ประเด็นปญหาการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ มากที่สุด คือ ประเด็นปญหา 1 จํานวน 4 

คน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ทีม่ีประเด็นปญหาการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ มากท่ีสดุ  

คือ ประเด็นปญหา 1 กับ 5 และปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีประเด็นปญหาการติดตามประเมินผล

โครงการบริการวิชาการ มากที่สุด  คือ ประเด็นปญหา 1   

ซึ่งพิจารณาในภาพรวมประเด็นปญหา 1 โครงการที่สามารถเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

กับงบประมาณที่ใชไป  มากที่สุด จํานวน 12 คน หรือคิดเปนรอยละ 31.52  รองลงมาเปนประเด็นปญหา 3 

เปนโครงการที่มีกระบวนการจัดกิจกรรมตรงตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ จํานวน 8 คน หรือคิด
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เปนรอยละ 21.06 ประเด็นปญหา 4 เปนโครงการท่ีมีการกําหนดเกณฑแนวทางการรายงานผลการ

ประเมินโครงการที่ชัดเจน จํานวน 7 คน หรือคิดเปนรอยละ 18.43 ประเด็นปญหา 2 เปนโครงการท่ี

กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธสอดคลองกันอยางชัดเจน  จํานวน 6 คน หรือ

คิดเปนรอยละ 15.79 และประเด็นปญหา 5 มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และถูกตองตามระเบียบ

ขอบังคับหรือกฏหมายท่ีเกี่ยวของ จํานวน 5 คน หรือคิดเปนรอยละ 13.16 พิจารณาไดจากแผนภูมิและ

ตารางที่ 8 

 

ตารางที่  8  ประเด็นปญหาของจํานวนรอยละที่เปนปญหาการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2557-2560  ดานบรหิารจัดการโครงการ จําแนกตามปงบประมาณ และหัวขอ 

ปงบ 

ประมาณ 

 

ประเด็นปญหา 1 

เปนโครงการที่

สามารถ

เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิของ

โครงการกับ

งบประมาณท่ีใชไป 

ประเด็นปญหา 2 

เปนโครงการท่ี

กําหนดวัตถุประสงค 

เปาหมาย กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ

สอดคลองกันอยาง

ชัดเจน 

ประเด็นปญหา 3 

เปนโครงการที่มี

กระบวนการจัด

กจิกรรมตรง

ตามที่กําหนดไวใน

แผนปฏบัิติ

ราชการ 

ประเด็นปญหา 4 

เปนโครงการที่มี

การกําหนดเกณฑ

แนวทางการ

รายงานผลการ

ประเมินโครงการ

ที่ชัดเจน 

ประเด็นปญหา 5 

มีข้ันตอนการ

ปฏบัิติงานที่ชัดเจน 

และถูกตองตาม

ระเบียบขอบังคับ

หรอืกฏหมายท่ี

เกี่ยวของ 

2557 2 3 4 5 1 

2558 4 2 1 - 2 

2559 2 - 1 1 2 

2560 4 1 2 1 - 

รวม (%) 12 (31.52) 6(15.79) 8(21.06) 7(18.43) 5(13.16) 

ระดับเกณฑ

คะแนนที่ได 

ดมีาก พอใช ปานกลาง ปานกลาง พอใช 

 
แผนภมูิ 1  ประเด็นปญหาดานบริหารจัดการโครงการ 

31.52 %              ประเด็นปญหา 1 

15.79 %    ประเดน็ปญหา 2 

21.06 %     ประเดน็ปญหา 3 

18.43 %     ประเดน็ปญหา 4 

13.16 %     ประเดน็ปญหา 5 

31.52 % 

15.79 % 
21.06 % 

18.43 % 

13.16 % 
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ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 มีผูรับผิดชอบโครงการบริการวิชการ รวมทั้งสิ้น 38 คน 

โดยแสดงความคดิเห็นในประเด็นปญหาการติดตามโครงการบริการวชิาการ ซึ่งพิจารณาจากดานปจจัยท่ีมี

ผลกระทบตอโครงการ  ดังตอไปนี้  ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่มีประเด็นปญหาการติดตามประเมินผล

โครงการบริการวิชาการ มากที่สุด คือ ประเด็นปญหา 3 จํานวน 6 คน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีมี

ประเด็นปญหาการติดตามประเมินผลโครงการบริการวชิาการ  มากที่สุด คือ ประเด็นปญหา 4 จํานวน 4 

คน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่มปีระเด็นปญหาการตดิตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ มากท่ีสุด  

คอื ประเด็นปญหา 1, 4 และ 5 จํานวน 2 คน และปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีประเด็นปญหาการติดตาม

ประเมินผลโครงการบริการวชิาการ มากที่สุด  คือ ประเด็นปญหา 1  จํานวน 3 คน 

ซึ่งพิจารณาในภาพรวมประเด็นปญหา 4 เปนโครงการท่ีมีวิธีการ หรือรูปแบบการจัดกิจกรรม

เหมาะสม มากท่ีสุด จํานวน 11 คน หรือคิดเปนรอยละ 28.95 รองลงมาเปนประเด็นปญหา 3 เปนโครงการ

ที่มีบุคลากรมีความรูความสามารถในการดําเนินโครงการ จํานวน 10 คน หรือคิดเปนรอยละ 26.32  

ประเด็นปญหา 1 เปนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณเหมาะสมจํานวน 7 คน หรือคิดเปนรอยละ 

18.43 ประเด็นปญหา 5 เปนโครงการที่มีการกําหนดหวงเวลาในการดําเนินตามโครงการที่เหมาะสม 

จํานวน 6 คน หรือคิดเปนรอยละ 15.79 และประเด็นปญหา 2 เปนโครงการที่มีความพรอมดานสถานท่ี 

วัสดุอุปกรณ จํานวน 5 คน หรือคิดเปนรอยละ 13.16  พจิารณาไดจากแผนภูมิและตารางที่ 9 

 

ตารางท่ี  9  ประเด็นปญหาของจํานวนรอยละที่เปนปญหาการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2557-2560  ดานปจจัยท่ีสงผลกระทบตอโครงการ จําแนกตามปงบประมาณ 

และหัวขอ 

ปงบ 

ประมาณ 

 

ประเด็นปญหา 1 

เปนโครงการท่ีไดรับ

การสนับสนุน

งบประมาณ

เหมาะสม 

ประเด็นปญหา 2 

เปนโครงการท่ีมี

ความพรอมดาน

สถานท่ี วัสดุ

อุปกรณ 

ประเด็นปญหา 3 

เปนโครงการที่มี

บุคลากรมีความรู

ความสามารถใน

การดําเนินโครงการ 

ประเด็นปญหา 4  

เปนโครงการที่มี

วิธีการ หรือ

รูปแบบการจัด

กิจกรรมเหมาะสม 

ประเด็นปญหา 5 

เปนโครงการที่มกีาร

กําหนดหวงเวลาใน

การดําเนินตาม

โครงการที่เหมาะสม 

2557 1 3 6 4 1 

2558 1 1 2 4 1 

2559 2 - - 2 2 

2560 3 1 2 1 1 

รวม(%) 7(18.43) 5(13.16) 10(26.32) 11(28.95) 6(15.79) 

ระดับเกณฑ

คะแนนที่ได 

ปานกลาง พอใช ด ี ด ี พอใช 
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แผนภมู ิ2  ประเด็นปญหาดานปจจัยท่ีสงผลกระทบตอโครงการ 

 

 

ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 มีผูรับผิดชอบโครงการบริการวิชการ รวมทั้งสิ้น 38 คน 

โดยแสดงความคิดเห็นในประเด็นปญหาการติดตามโครงการบริการวิชาการ ซึ่งพิจารณาจากดาน

กระบวนการดําเนินโครงการ ดังตอไปนี้ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่มีประเด็นปญหาการติดตาม

ประเมินผลโครงการบริการวิชาการ มากที่สุด คือ ประเด็นปญหา 4 จํานวน 7 คน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 ที่มีประเด็นปญหาการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ มากที่สุด คือ ประเด็นปญหา 4 

จํานวน 5 คน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่มปีระเด็นปญหาการติดตามประเมินผลโครงการบริการวชิาการ 

มากที่สุด คือ ประเด็นปญหา 4 จํานวน 3 คน และปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มปีระเด็นปญหาการติดตาม

ประเมนิผลโครงการบริการวิชาการ มากที่สุด คือ ประเด็นปญหา 4 จํานวน 3 คน  

ซึ่งพิจารณาในภาพรวมประเด็นปญหา 4 ประเด็นปญหา 4 มีการวิเคราะหและนําผลการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมนิ โดยนําผลมาพัฒนาโครงการอยางตอเนื่อง มากที่สุด จํานวน 18 คน หรือคิดเปน

รอยละ 47.37 รองลงมาประเด็นปญหา 2 มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล อยางตอเนื่องท่ี

ชัดเจน จํานวน 8 คน หรือคิดเปนรอยละ 21.06 ประเด็นปญหา 1 เปนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุน

งบประมาณเหมาะสมจํานวน 7 คน หรือคิดเปนรอยละ 18.43 ประเด็นปญหา 5 การตรวจสอบผลการ

ดําเนินโครงการเพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคโดยรวมทั้งโครงการ จํานวน 6 คน หรือคิดเปนรอยละ 

15.79  ประเด็นปญหา 1 โครงการท่ีมกีารศึกษาสภาพปญหาและความตองการของกลุมเปาหมาย และมี

การออกแบบกิจกรรม/หลักสูตรใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย จํานวน 6 คน หรือคิดเปน 

รอยละ 15.79 และประเด็นปญหา 3 เปนโครงการที่มีการประเมินผลตัวชี้วัดตามที่กําหนด จํานวน 2 คน 

หรือคิดเปนรอยละ 5.27 พจิารณาไดจากแผนภูมิและตารางที่ 10 

18.43 %              ประเดน็ปญหา 1 

13.16 %    ประเดน็ปญหา 2 

26.32%     ประเดน็ปญหา 3 

28.95 %     ประเดน็ปญหา 4 

15.79 %     ประเดน็ปญหา 5 

18.43 % 

13.16 % 

26.32 % 

28.95 % 

15.79 % 
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ตารางที่ 10  ประเด็นปญหาของจํานวนรอยละที่เปนปญหาการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ดานกระบวนการดําเนินโครงการ จําแนกตามปงบประมาณ และหัวขอ 

ปงบ 

ประมาณ 

 

ประเด็นปญหา 1 

โครงการที่มกีารศกึษา

สภาพปญหา และความ

ตองการของ

กลุมเปาหมาย และมี

การออกแบบกิจกรรม/

หลักสูตรใหตรงกับความ

ตองการของ

กลุมเปาหมาย 

ประเด็นปญหา 2 

มีระบบติดตาม 

ตรวจสอบ และ

ประเมินผล อยาง

ตอเนื่องท่ีชัดเจน 

ประเด็นปญหา 3 

เปนโครงการท่ีมี

การประเมนิผล

ตัวช้ีวัดตามท่ี

กําหนด 

ประเด็นปญหา 4 

มีการวิเคราะห

และนําผลการ

ติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมิน โดย

นําผลมาพัฒนา

โครงการอยาง

ตอเนื่อง 

ประเด็นปญหา 5 

การตรวจสอบผล

การดําเนิน

โครงการเพ่ือให

ทราบปญหาและ

อุปสรรคโดยรวม

ท้ังโครงการ 

2557 2 3 1 7 2 

2558 1 2 - 5 1 

2559 - 1 1 3 1 

2560 1 2 - 3 2 

รวม(%) 4(10.53) 8(21.06) 2(5.27) 18(47.37) 6(15.79) 

ระดับเกณฑ

คะแนนที่ได 

พอใช ปานกลาง ปรับปรุง ดมีาก พอใช 

 

 
แผนภมูิ 3  ประเด็นปญหาดานกระบวนการดําเนนิโครงการ 

 

 

 

10.53 %              ประเดน็ปญหา 1 

21.06 %    ประเดน็ปญหา 2 

5.27 %      ประเดน็ปญหา 3 

47.37 %     ประเดน็ปญหา 4 

15.79 %     ประเดน็ปญหา 5 

10.53 % 

21.06 % 

5.27 % 47.37 % 

15.79 % 
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ตอนท่ี  3  ประมวลความคิดเห็นการทดลองการนําคูมือไปใชติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ของผูรับผิดชอบโครงการ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  มีผูรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 38 คน 

โดยแสดงความคดิเห็นผลการประเมนิความรูความเขาใจใชคูมอืตดิตามประเมินผลโครงการบริการวชิาการ     

ของผูรับผิดชอบโครงการที่ศึกษาคูมือ โดยใชรูปแบบประเมินกอนและหลังศกึษาคูมอื ดังตารางที่ 11 

 

ตารางท่ี 11  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความรูความเขาใจกอนและหลังศกึษาการใชคูมือ

ติดตามประเมนิผลโครงการบริการวชิาการแตละเนื้อหา  

เนื้อหา 
คะแนน

เต็ม(N) 

กอนการใช

คูมือ 
หลังการใชคูมอื 

X  S.D X  S.D 

1. หลักการพื้นฐานการประเมินผล 10 8.20 0.89 9.27 0.58 

2. แนวทางการจัดกิจกรรมตามแผนบริการวชิาการ 10 7.83 0.79 9.40 0.67 

3. แนวทางการจัดทําแผนโครงการบริการวชิาการ

และการประเมินผล 

10 7.10 1.21 9.63 0.49 

 จากตารางที่ 11  พบวา กอนศกึษาการใชคูมือมีความรูความเขาใจการประเมินผล เร่ืองหลักการ

พื้นฐานการประเมินผล มีคา( X =8.20, S.D.=0.89) เร่ืองแนวทางการจัดกิจกรรม มีคา( X =7.83, 

S.D.=0.79) และเร่ืองแนวทางการจัดทําแผนโครงการบริการวิชาการ และการประเมินผล มีคา( X =7.10, 

S.D.=1.21) หลังศึกษาการใชคูมือมีความรูความเขาใจในการประเมินผล เร่ืองแนวทางการจัดทําแผน

โครงการบริการวิชาการและการประเมินผลมีคา( X =9.63, S.D.=0.49) เร่ืองแนวทางการจัดกิจกรรม  

( X =9.40, S.D.=0.67)  และเร่ืองหลักการพื้นฐานการประเมินผล ( X =9.27, S.D.=0.58) 

 หลังการศึกษาการใชคูมือ  ผูรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการมีความรูความเขาใจในการ

ประเมินผลแตกตางกัน ซึ่งแตละเนื้อหาหลังการศึกษาคูมือมีความรูความเขาใจในการประเมินผลสูงกวา

กอนศึกษาคูมือ  ดังตารางที่ 12 

 

ตารางท่ี  12  ความแตกตางระหวางคะแนนของการประเมนิผลความรูความเขาใจกอนการศึกษาและหลัง

การศึกษาใชคูมอื 

การทดลอง N คะแนนเต็ม 
  X  S.D. 

คะแนนกอนการศึกษา 30 30 23.13 1.22 

คะแนนหลังการศึกษา 30 30 28.30 0.84 
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 จากตารางที่ 12 พบวา คะแนนเฉลี่ยความรูความเขาใจกอนและหลังการศึกษาคูมือของกลุม

ทดลองแตกตางกัน โดยความรูความเขาใจของผูรับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับการประเมินผลหลังการศกึษา

คูมือ( X =28.30 S.D.=0.84)  สูงกวากอนศึกษาคูมอื( X =23.13, S.D.=1.22) 

 โดยผลการประเมินความเหมาะสมของคูมือตามความคิดเห็นของผูรับผดิชอบโครงการท่ีมีตอคูมือ 

ดังตารางที่ 13 

 

ตารางท่ี 13 ผลการศกึษาความคิดเห็นของผูรับผิดชอบโครงการที่มตีอคูมอื 

รายละเอียดการประเมนิ X  S.D 
ระดับความ

คิดเห็น 

ดานรูปแบบ 

1. ตัวอกัษรอานงายชัดเจน 

2. รูปแบบคูมอืมีความนาสนใจ 

3. ขนาดรูปเลมเหมาะสม 

4. ภาษาที่ใชเหมาะสมกับคูมอื 

 

3.97 

3.97 

3.00 

3.90 

 

0.28 

0.28 

0.00 

0.31 

 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

 รวม 3.96 0.17 ดี 

ดานเนื้อหา 

5. รายละเอียดในคูมอืตรงกับเนื้อหา 

6. เนื้อหาเหมาะสมกับโครงการบริการวิชาการของผูท่ี

ศึกษา 

7. ขอมูลในคูมอืที่ศกึษาสามารถนําไปประยุกตใชได 

 

3.00 

3.93 

3.00 

 

0.00 

0.25 

0.00 

 

ดี 

ดี 

ดี 

รวม 3.98 0.08 ดี 

ดานการนําไปใช 

8. ตัวอยางกิจกรรมโครงการที่นําไปใชจริงได 

9. ผูรับผิดชอบศึกษาคูมอืแลวปฏิบัติไดจริง 

10. ผูรับผิดชอบศึกษาแลวมีความรูความเขาใจในการ

ประเมินผลตามสภาพจริง 

11. ผูรับผิดชอบโครงการนําความรูที่ไดจากการศึกษา

คูมอืไปจัดกิจกรรมโครงการบริการวชิาการและการ

ประเมินผลตามสภาพจริงได 

 

3.93 

3.00 

3.00 

 

3.97 

 

0.25 

0.00 

0.00 

 

0.18 

 

ดี 

ดี 

ดี 

 

ดี 

รวม 3.98 0.11 ดี 

รวม 3.98 0.12 ดี 
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 จากตางรางท่ี 13 พบวา ผูรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการเห็นดวยอยูในระดับ ดี ทั้ง 3 ดาน 

โดยรวมทุกดานมีความคิดเห็นในระดับ ด ี( X =3.97, S.D.=0.12) 

 ดานรูปแบบของคูมอื   สวนใหญเห็นดวยอยูในระดับ ดี ( X =3.96, S.D.=0.17)  โดยมขีนาดรูปเลม

เหมาะสม ( X =3.00 S.D.=0.00)  รองลงมา ไดแก ตัวอักษรอานชัดเจนและรูปแบบคูมือมีความนาสนใจ  

X =3.97 S.D.=0.18) เทากัน ภาษาที่ใชมีวามเหมาะสมกับคูมือ ( X =3.90 S.D.=0.31) 

 ดานเนื้อหาของคูมือ  สวนใหญเห็นดวยอยูในระดับ ดี ( X =3.98 S.D.=0.08) โดยรายละเอียดใน

คูมือตรงกับเนื้อหาที่ศกึษา เทากับ ขอมูลในคูมอืผูศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชได( X =3.00 S.D.=0.00)  

และรองลงมา ไดแก เนื้อหาเหมาะสมกับพื้นฐานความรูของผูศกึษา ( X =3.93 S.D.=0.25) 

 ดานการนําไปใชของคูมือ สวนใหญเห็นดวยอยูในระดับ ดี ( X =3.98 S.D.=0.11) โดยศึกษาคูมือ

แลวปฏิบัติจริงได เทากับ มีความรูความเขาใจการประเมินผล ( X =3.00 S.D.=0.00) รองลงมาไดแก  

นําความรูท่ีไดจากการศึกษาคูมือไปจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและประเมินผล ( X =3.97 

S.D.=0.18) และมีตัวอยางกิจกรรมที่นําไปใชไดจริง ( X =3.93 S.D.=0.25) 

 

ตอนท่ี  4  เปนคําถามปลายเปด เกี่ยวกับขอคิดเห็นและเสนอแนะปญหาการตดิตามประเมินผลโครงการ

บริการวิชาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม พอสรุปไดดังนี้ 

1. งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรไมเพียงพอสําหรับจัดกจิกรรมภายนอกมหาวทิยาลัย 

2. ระยะเวลาในการจัดกจิกรรมมีนอยเกินไป  

3. การเบิกจายงบประมาณลาชา ทําใหผูรับผิดชอบโครงการตองทดลองคาใชจายในกรณีคาวัสดุ

ที่ไมสามารถยืมเงินได 

4. โครงการบางโครงการที่ตองประสานงานกับหนวยงานภายนอก ซึ่งไมทราบกระบวนการ

ขั้นตอนที่ชัดเจนกอนที่จะออกไปประสานงาน ทําใหเสยีเวลา เชน ตองทําหนังสือขอความ

อนุเคราะหออกจากหนวยงาน แลวนําหนังสือไปย่ืน ทําใหเสียเวลากลับมาทําหนังสอื เสียเวลา 

เสียคาใชจายน้ํามันเชื้อเพลงิ ซึ่งไมสามารถเบิกได 

5. บางโครงการมกีําหนดระยะเวลาในการดําเนินโครงการนอยเกินไป 

6. งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไมเพียงพอตอการดําเนินโครงการ 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศกึษาปญหาในการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ  

และพัฒนาวิธีการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดีย่ิงขึ้น และ

ศึกษาผลการทดลองที่ใชในการติดตามประเมนิผลโครงการ  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยใชเปนแบบสอบถาม  

 ผูวิจัยใชวิเคราะหขอมูลโดยการจําแนกขอมูลอิงกรอบแนวคิดทฤษฏี และจําแนกขอมูลตาม

ปงบประมาณ การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจะใชสถิติเชงิพรรณนาไดแก อัตราคารอยละ 

และนําเสนอขอมูลในรูปของแผนภูมแิละตาราง ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

  

5.1  สรปุผลการวิจยั 

 1.  ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูรับผิดชอบโครงการ 

 จากการศกึษา พบวา ผูรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  มีจํานวนทั้งสิ้น  38 คน  เปน

บุคลากรหลักสูตรสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 36-

40 ป เปนหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีผูรับผิดชอบ

โครงการมากที่สุด จํานวน 15 คน 

 2.  ขอมูลปญหาการตดิตามประเมนิผลโครงการบริการวิชาการ  

 จากการศกึษา ปญหาการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ของผูรับผิดชอบโครงการในดานบริหารจัดการโครงการ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปญหาโครงการท่ีมีกระบวนการกําหนดเกณฑแนวทางการรายงานผลการ

ประเมินโครงการที่ชัดเจนมากที่สุด ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปญหาโครงการที่สามารถเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิของโครงการกับงบประมาณที่ใชไปมากท่ีสุด  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปญหาเปนโครงการท่ี

สามารถเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิของโครงการกับงบประมาณที่ใชไป และปญหามีขั้นตอนการปฏบิัติงานท่ี

ชัดเจนและถูกตองตามระเบียบขอบังคับหรือกฏหมายที่เกี่ยวของมากที่สุด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โครงการท่ีสามารถเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของโครงการกับงบประมาณที่ใชไปมากที่สุด  ดานปจจัยท่ีมี

ผลกระทบตอโครงการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ปญหาที่พบเปนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุน

งบประมาณเหมาะสมมากที่สุด ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปญหาที่พบโครงการที่มีวิธีการหรือรูปแบบการ

จัดกิจกรรมเหมาะสมมากที่สุด  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ปญหาที่พบเปนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุน

งบประมาณเหมาะสม โครงการที่มีวิธีการ หรือรูปแบบการจัดกิจกรรมเหมาะสม และโครงการที่มีการ
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กําหนดหวงเวลาในการดําเนินตามโครงการที่เหมาะสมมากที่สุด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปญหาท่ีพบ

เปนโครงการที่มีวิธีการ หรือรูปแบบการจัดกิจกรรมเหมาะสมมากท่ีสุด  ดานกระบวนการดําเนินโครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 ปญหาที่พบมีการวิเคราะหและนําผลการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมิน โดยนําผลมาพัฒนาโครงการอยางตอเนื่องมากที่สุดเทากัน    

 3. ขอมูลประเมินความรูความเขาใจการทดลองการนําคูมือไปใชติดตามประเมินผลโครงการ

บริการวิชาการ 

 ผลการทดลองการใชคูมือกับผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน 38 คน โดยแนะนะการใชคูมือและ

ขั้นตอนการศึกษาคูมือ มีการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ แลวให

ผูรับผิดชอบโครงการนําไปจัดกิจกรรมโครงการบริการวชิาการตามกระบวนการขั้นตอน ผลการทดลองใช

คู พบวา ผูรับผิดชอบโครงการมีความตองการคูมือการประเมินผลโครงการ เปนแนวทางจัดกิจกรรม

โครงการบริการวิชาการ มีผูรับผิดชอบโครงการบางคนตองการคําแนะนําการศึกษาคูมือในบางเนื้อหา

เพิ่มเติม เพราะวาผูรับผิดชอบไมมเีวลามากพอที่จะศึกษาคูมอื มีภาระงานท่ีรับผดิชอบนอกเหนือจากภาระ

งานการสอน  ผูรับผดิชอบโครงการสวนใหญเห็นความสาํคัญและประโยชนของคูมอื และไดศึกษาคูมือตาม

คําแนะนําและไดปฏิบัตติามกระบวนการขั้นตอนการศึกษาคูมือและมีความรูความเขาใจ สามารถปฏิบัติ

กิจกรรมโครงการบริการวชิาการการประเมนิตามโครงการจริงได  

 ผลการประเมินและแกไขปรับปรุงคูมอื จากการประเมนิผลความรูความเขาใจในการใชคูมือ พบวา 

กอนและหลังการใชคูมอื ผูรับผดิชอบโครงการมีความรูความเขาใจเร่ืองการประเมินผลโครงการแตกตาง

กันในทางการประเมนิตามสถติิ โดยหลังศึกษาการใชคูมือผูรับผิดชอบโครงการมีความรูความเขาใจ เร่ือง

การประเมนิผลโครงการสูงกวากอนการใชคูมอื ซึ่งหลังจากศกึษาการใชคูมอืผูรับผดิชอบโครงการมีความรู

ความเขาใจ เร่ืองหลักการพื้นฐานการประเมินผลโครงการมากที่สุด  รองลงมา คือเร่ืองแนวทางการจัด

กิจกรรมตามแผนบริการวิชาการ และเร่ืองแนวทางการจัดทําแผนโครงการบริการวิชาการและการ

ประเมินผลโครงการ ตามลําดับ 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีตอคูมือการประเมินผลโครงการ พบวา ดานรูปแบบ สวนใหญมี

ความเห็นวา ขนาดรูปเลมเหมาะสม รูปแบบคูมือมีความนาสนใจ ตัวอักษรอานงายชัดเจน ภาษาท่ีใช

เหมาะสมกับคูมอื  ดานเนื้อหาของคูมอื สวนใหญมคีวามเห็นวา รายละเอยีดในคูมอืตรงกับเนื้อหาที่ศึกษา 

มเีนื้อหาเหมาะสมกบัพื้นฐานความรูของผูศกึษาและขอมูลในคูมอืผูศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชได  ดาน

การนําไปใชของคูมอืสวนใหญมีความเห็นวา มีความรูความเขาใจในการประเมินผลโครงการ สามารถนํา

ความรูที่ไดรับจากคูมอืไปจัดกิจกรรมโครงการบริการวชิาการจริงได มีตัวอยางกิจกรรมโครงการที่นําไปใช

จริงไดและเมื่อศึกษาคูมอืแลวปฏิบัติไดจริง 
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5.2  อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเร่ือง การพัฒนาวิธีการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปงบประมาณ พ.ศ. 257-2560 ผูวิจัย

สามารถอภปิรายผลตามวัตถุประสงคและคําถามการวิจัยไดดังนี้  

 1.  ผลการศึกษาขอมูลขั้นพื้นฐาน พบวา  ผูรับผิดชอบโครงการมปีญหามีระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดับ ดี ซึ่งปญหาการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของผูรับผิดชอบโครงการในดานบริหาร

จัดการโครงการ พบวา โครงการที่สามารถเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของโครงการกับงบประมาณที่ใชไปอยู

ในระดับมากท่ีสุด โดยผูรับผิดชอบโครงการยังไมเขาใจโครงการท่ีมีกระบวนการจัดกิจกรรมตรงตามท่ี

กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ ที่มีการกําหนดเกณฑแนวทางการรายงานผลการประเมินโครงการท่ี

ชัดเจน ที่กําหนดวัตถุประสงค เปาหมายกจิกรรม ผลผลิต ผลลัพธสอดคลองกันอยางชัดเจน และมขีั้นตอน

การปฏิบัติงานที่ชัดเจน  และถูกตองตามระเบียบขอบังคับหรือกฏหมายที่เกี่ยวของ ปญหาการติดตาม

ประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของผูรับผิดชอบโครงการในดานปจจัยที่มีผลกระทบตอโครงการ 

พบวา โครงการที่มีวิธีการ หรือรูปแบบการจัดกิจกรรมเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด โดยผูรับผิดชอบ

โครงการยังไมเขาใจโครงการที่มีบุคลากรมคีวามรูความสามารถในการดําเนินโครงการ ซึ่งโครงการท่ีไดรับ

การจัดสรรงบประมาณกับตอนที่เสนอของบประมาณไป แตไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนไม

เหมาะสม และโครงการที่มีกําหนดหวงเวลาในการดําเนินตามโครงการที่ไมเหมาะสม และความพรอมดาน

สถานที่ วัสดุและอุปกรณ  ปญหาการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของผูรับผิดชอบ

โครงการในดานกระบวนการดําเนินโครงการ พบวา โครงการมีการวิเคราะหและนําผลการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมิน โดยนําผลมาพัฒนาโครงการอยางตอเนื่องอยูในระดับ มากที่สุด และผูรับผดิชอบ

โครงการยังไมเขาใจ ในระบบตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอยางตอเนื่องที่ชัดเจน  การตรวจสอบผล

การดําเนินโครงการเพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคโดยรวมทั้งโครงการ และที่มีการศึกษาสภาพปญหา

และความตองการของกลุมเปาหมาย และมีการออกแบบกิจกรรม/โครงการใหตรงกับความตองการของ

กลุมเปาหมาย ที่มีการประเมินผลตัวชี้วัดตามที่กําหนด 

 2.  ผลการพัฒนาคูมือเพื่อใหนักวิจัยไดศึกษาขอมูลพื้นฐาน และกําหนดใหคูมีมือมีเนื้อหาสาระท่ี

ประกอบดวย วัตถุประสงค ขอบขาย เนื้อหา คําแนะนําการศึกษาคูมือ ซึ่งเนื้อหาจัดเปน 3 หนวย  

ประกอบดวย  หนวยที่ 1 หลักการพื้นฐานของการประเมินผลโครงการ  หนวยที่ 2 แนวทางการจัด

โครงการบริการวิชาการ  หนวยท่ี 3 แนวทางการจัดทําแผนการบริการวิชาการ  โดยการดําเนินการ

โครงการใหเปนไปตามกระบวนการขั้นตอนในการจัดกิจกรรมโครงการ  โดยตองการใหคูมือมีลักษณะ

ประกอบดวย  1) ดานรูปแบบของคูมือ ตัวอักษรที่ใชขนาดตัวโต  อานงาย  มภีาพหรือตัวอยางประกอบ

เนื้อหา  2) ดานเนื้อหาประกอบดวย คําชี้แจงการใชคูมือ วัตถุประสงค คําแนะนําการศกึษาคูมอื  ขอบขาย
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เนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการและแบบประเมินผลทายบท 3) ดานการนําไปใชระบุขั้นตอน 

วิธีการนําคูมือไปใช ตามลําดับอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถเปนแนวทางนําไปปฏิบัติจริงได   

 3.  ผลการทดลองใชคูมือ พบวา ผูรับผิดชอบโครงการมีความพึงพอใจในการศึกษาคูมือการ

ประเมินผลโครงการ หลังประชุมแนะนําการใชคูมือกับบุคลากรในบางหลักสูตรสาขาวิชาท่ีตองการศึกษา

คูมือ และไดตดิตามการใชคูมอืของอาจารยเปนระยะๆ  ซึ่งอาจารยมีภาระงานสอนหลายระดับและมีภาระ

งานที่รับผิดชอบมากทําใหมีเวลานอยในการศึกษาคูมือและตองการคําแนะนําการใชคูมือเพิ่มเติมในบาง

เนื้อหา ซึ่งมีอาจารยสวนใหญจะตองจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการไดศึกษาคูมือและปฏิบัติตาม

ขั้นตอนในคูมือ ทําใหเกดิความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาคูมือมีรายละเอียดของเนื้อหา

ชัดเจนและเหมาะสมตรงกับความตองการและระดับความรูพื้นฐานของอาจารยที่ศึกษาคูมอืดวย 

 

5.3  ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

 จากการวิจัย การพัฒนาวิธีการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 สามารถนําผล

การศึกษามาเปนขอมูลประกอบแนวทางในการแกปญหาและพัฒนาคร้ังตอไปไดดังนี้ 

      1.  ควรมีการเปรียบเทียบปญหาในการสงรายงานประเมินผลโครงการบริการวิชาการทั้งในดาน

บริหารจัดการโครงการ ดานปจจัยท่ีมีผลกระทบตอโครงการ และดานกระบวนการดําเนินโครงการ โดย

เปรียบเทียบตามความรู ความเขาใจในการจัดโครงการบริการวิชาการ ตลอดจนงานบริการวิชาการท่ีตอง

จัดและดําเนินการจัดกิจกรรมใหเปนแผนและกระบวนการขั้นตอนท่ีชัดเจน 

   2.  ควรมีการจัดฝกอบรมในหลักสูตรคร้ังตอไปในงานวิจัยเร่ืองการพัฒนาคูมือการประเมินผล

โครงการที่จะใหผูรับผดิชอบโครงการรูแนวทางและกระบวนการขั้นตอนกอนที่จะลงมอืปฏิบัติจริง  

 3.  ควรมกีารวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในกระบวนจัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อเปนการ

ติดตามและประเมินผลโครงการในระยะสั้นและระยะยาว และสามารถหาแนวทางในการพัฒนาและ

ปรับปรุงการดําเนินโครงการได 
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คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาภรณมหาวิทยาลัย. 2548. แนวปฏิบตัิในการใหบริการทางวิชาการ. กรุงเทพฯ : 

   จุฬาภรณมหาวิทยาลัย. 

จักรกริช   กิ่งแกว. 2552. ติดตามผลการปฏิบตังิานของผูสําเร็จการศึกษาการฝกอบรมวชิาชีพใหกับ 

   ประชาชนท่ัวไป : กรณีศกึษา วทิยาลัยการอาชพีเชยีงคํา อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา 

  ประจําปการศึกษา 2551. การศึกษาอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย. 

จารุพรรณ  มีแยม และ เบญจนาฏ  ดวงจโิน. 2550. ความตองการบริการวิชาการดานฝกอบรมสาม 

    จังหัวด ชายแดนภาคใต. ปตตาน ี: สํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง    

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

ฐาปนา ฉนิไพศาล และอจัฉรา ชวีะตระกูลกิจ  การบรหิารโครงการและการศกึษาความเปนไปได  

          พมิพคร้ังที่ 3. กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลมและไซเท็กซ, 2543 
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บรรณานุกรม (ตอ) 

              

ถนัด   จากลาง. 2542. การประเมนิโครงการอบรมอาหารกลางวันในโรงเรยีนประถมศกึษาของอําเภอ 

   เภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน วิทยานพินธศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ธเนศ    ขําเกดิ. 2546. การประเมนิผลการฝกอบรมตามรูปแบบของเคริกแพทรคิ (Kirkpatrick).  

   วารสารวิชาการ 6(6) :38-41. 

ประพิศ   โบราณมูล. 2547. ปญหาและแนวทางแกไขการบรกิารวชิาการแกชมุชนของมหาวิทยาลัย 

   มหามงกุฎราชวิทยาลัย วทิยาเขตรอยเอด็. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวชิาสังคม 

   ศึกษา   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

พนมพร  เผาเจริญ. 2546. การประเมินผลโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่งเทคนิคการสอนแบบ 

   รวมมอืกันเรยีนรู สถาบันราชภัฏนครสวรรค. นครสวรรค : ม.ป.ท. 

พสิณุ   ฟองศรี. 2551. การประเมนิทางการศึกษา : แนวคิดสูการปฏิบัต.ิ พมิพคร้ังที่ 5. กรุงเทพฯ :  

   ดานสุทธา. 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2549. ความคาดหวังของชมุชนท่ีมีตอการบริการทางวิชาการและการบรกิาร 

   ทางวิชาชพีของมหาวทิยาลัยรามคําแหง สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบรูณ.  

   เพชรบูรณ   มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 2550. คําส่ังมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ท่ี 1706/2550  ลงวันท่ี 11  

   กันยายน พ.ศ.  2550  เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการนโยบายดานบรกิารวชิาการของ 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.  

มารุต  ดําชะอมและคณะ. 2546. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการทักษิณถิ่นทอง. ปตตาน ี:  

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

ยุทธนา  พรหมมณี. การติดตามและการควบคมุ (Monitoring and Control) (ออนไลน). 

 สืบคนจาก : www.pncc.ac.th/wrod/s4.ppt (สืบคนเมือ่วนัที่ 27 ตลุาคม 2555). 

วทนิา   จันทรนวล. 2547. การประเมินการใชบริการวชิาการแกชุมชนของสํานักสงเสรมิและการศกึษา 

   ตอเนื่องมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร. สงขลา : มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร. 

ศิริชัย  กาญจนวาส.ี 2550. ทฤษฎีการประเมิน. พมิพคร้ังที่ 5.กรุงเทพฯ : จุฬาภรณมหาวิทยาลัย. 

สมคิด พรมจุย. 2542. เทคนิคการประเมินโครงการ. พมิพคร้ังที่ 2. นนทบุรี :  

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช. 
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บรรณานุกรม (ตอ) 

              

สุภาพร   จันฑะเฆ. 2549. การติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการแกสังคม กรณศีึกษา  :  

   โครงการหองสมุดเคล่ือนท่ีสําหรับเด็กในชนบท  สังกัดภารวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนเิทศ 

   ศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

สําราญ  มีแจง. 2544. การประเมนิโครงการทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร : นิชนิแอคเวอรไทซิ่งกรุฟ. 

สํานักงานคณะกรรมการประถมศกึษาแหงชาต,ิ สํานกังาน. การกํากับ ติดตาม นิเทศและการประเมินผล 

          การบริหารโรงเรยีนประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพราว, 2530  

สุรพงษ  จรัสโรจนกลุ. 2552. การวจิัยและพัฒนาการบริการวชิาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ.  

   เพชรบูรณ : ม.ป.ท. 

หทัยรัตน  ลิ่มอรุณวงศ (ม.ป.ป.) การตดิตามและประเมนิผล (ออนไลน). สืบคนจาก : 

  http:tsumis.tsu.ac.th/tsukm/UploadFolder%5Ctsu.pdf (สืบคนเมื่อ 17 ตุลาคม 2555). 

อัญชล ี ธรรมะวิธีกลุ. การประเมินโครงการ(ออนไลน). สบืคนจาก : 

   http://panchalee.wordpress.com/209/04/28/project-evaluation1/ (สืบคนเมื่อ 31 กรกฎาคม 2555). 
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  แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 

เรื่อง การพัฒนาวิธีการติดตามประเมินผลโครงการบริการวชิาการ 

ของคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 

คําชี้แจง  โปรดตอบ แบบสอบถามตามความเปนจริง ทุกตอน ทุกขอ เพราะขอมูลท่ีสมบูรณจะชวยให

ผลสรุปนาเช่ือถือและนําไปใชประโยชนได 

1. แบบสอบถามการวิจยัฉบับนี้ มุงศึกษาปญหาและแกปญหาในการติดตามประเมินผลโครงการ

บริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

2. ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อาจารยจากหลักสูตรสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ที่รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560   

3. แบบสอบถามชุดน้ีแบงเปน 3 ตอน คอื 

   ตอนท่ี  1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

     ตอนที่  2   การเปรียบเทียบประเด็นปญหาการติด  ตามประเมินผลโครงการบริการ

วิชาการ  

   ตอนท่ี  3   ปญหา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกปญหา 

 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  √  ลงใน    หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถาม 

 

1. เพศ  

    ชาย      หญิง 

2. อายุ    

    30 – 35 ป      36 – 40 ป        41 – 50 ป      51 ปข้ึนไป 

3. หลักสูตรสาขาวิชา      

   เคม ี       ชีววิทยา       

   ฟสิกส       คณติศาสตร 

   จุลชีวิทยา       สถิติประยุกต   

   วิทยาการคอมพิวเตอร     คหกรรมศาสตร 

  สาธารณสุขศาสตร      เทคโนโลยสีารสนเทศ   

   วิทยาศาสตรสุขภาพ      วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  

4. ปงบประมาณทีจ่ัดโครงการบริการวิชาการ 

  2557    2558    2559    2560 
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ตอนท่ี  2  ประเด็นปญหาการติดตามประเมนิผลโครงการบริการวิชาการ 

คําชี้แจง   โปรดอานขอความแตละขอใหเขาใจ แลวพิจารณาคําตอบในแตละชองดวยเคร่ืองหมาย  √  ลงใน

ชองที่ทานเลอืกเพียงชองเดียวกับเกณฑการตัดสนิใจ แตละขอมีใหเลือก  5 ระดับ  คือ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  

พอใช  ปรับปรุง  ใชเกณฑดังตอไปน้ี  

 5   หมายถึง  ประเด็นปญหาการติดตามประเมนิผลโครงการอยูในเกณฑระดับ ดีมาก 

 4   หมายถึง  ประเด็นปญหาการติดตามประเมนิผลโครงการอยูในเกณฑระดับ ดี 

 3   หมายถึง  ประเด็นปญหาการติดตามประเมนิผลโครงการอยูในเกณฑระดับ ปานกลาง 

 2   หมายถึง  ประเด็นปญหาการติดตามประเมนิผลโครงการอยูในเกณฑระดับ พอใช 

 1   หมายถึง  ประเด็นปญหาการติดตามประเมนิผลโครงการอยูในเกณฑระดับ ปรับปรุง 

 

 

ดานบริหารจัดการโครงการ 

ประเด็นปญหาการตดิตามประเมินผลโครงการ 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

1. เปนโครงการท่ีสอดคลองโดยตรงกับนโยบายของหนวยงาน      

2. เปนโครงการท่ีสามารถเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิของโครงการกับ

งบประมาณที่ใชไป 

     

3. เปนโครงการที่ตอบสนอง และแกปญหาไดตรงจุด      

4. เปนโครงการท่ีกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย กจิกรรม ผลผลิต 

ผลลัพธสอดคลองกันอยางชัดเจน 

     

5. เปนโครงการที่มีกระบวนการจัดกิจกรรมตรงตามที่กําหนดไวใน

แผนปฏิบัติราชการ 

     

6. เปนโครงการที่มกีารกําหนดเกณฑแนวทางการรายงานผลการประเมนิ

โครงการท่ีชัดเจน 

     

7. มีข้ันตอนการปฏบัิตงิานท่ีชัดเจน และถูกตองตามระเบยีบขอบังคับหรือ

กฏหมายท่ีเก่ียวของ 
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ดานปจจยัท่ีสงผลกระทบตอโครงการ 

ประเด็นปญหาการตดิตามประเมินผลโครงการ 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

1. เปนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณเหมาะสมมากนอยเพียงใด      

2. เปนโครงการท่ีมคีวามพรอมดานสถานที่ วัสดุอุปกรณมากนอยเพียงใด      

3. เปนโครงการที่มีบุคลากรมคีวามรูความสามารถในการดําเนินโครงการ

มากนอยเพียงใด 

     

4. เปนโครงการท่ีมีวิธีการ หรือรูปแบบการจัดกิจกรรมเหมาะสมมากนอย

เพียงใด 

     

5.  เปนโครงการมท่ีมีการกําหนดหวงเวลาในการดําเนินตามโครงการท่ี

เหมาะสมมากนอยเพียงใด 

     

 

 

ดานกระบวนการดําเนินโครงการ 

ประเด็นปญหาการตดิตามประเมินผลโครงการ 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

1. โครงการท่ีมีการศกึษาสภาพปญหา และความตองการของ

กลุมเปาหมาย และมีการออกแบบกิจกรรม/หลักสูตรใหตรงกับความ

ตองการของกลุมเปาหมายมากนอยเพียงใด 

     

2. มีการช้ีแจง เผยแพรขอมลูใหความรูรายละเอยีดเก่ียวกับโครงการแก

กลุมเปาหมายของโครงการมากนอยเพียงใด 

     

3. มีการมอบหมายเจาหนาท่ีรับผิดชอบโครงการชัดเจน      

4. มีการแตงต้ังคณะทํางานเพ่ือดเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงค      

5. มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล อยางตอเน่ืองท่ีชัดเจน      

6. เปนโครงการที่มกีารประเมินผลตัวช้ีวัดตามท่ีกําหนดมากนอยเพียงใด      

7. มีการวิเคราะหและนําผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน โดยนําผล

มาพัฒนาโครงการอยางตอเน่ือง 

     

8. มกีารตรวจสอบผลการดําเนินโครงการเพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรค

โดยรวมท้ังโครงการ 
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ตอนท่ี  3  ปญหา ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา 

1.1  ทานคิดวาปญหา สาเหตุ หรอืขอจํากัดในการดําเนินโครงการ คอือะไร

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

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

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

1.2  ขอเสนอแนะ

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

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

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

1.3  แนวทางการแกไขปญหา 

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

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

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

 1.4  ทานคดิวาประเด็นปญหาการติดตามประเมนิโครงการ ควรดําเนินการตอไป หรือขยายผล หรือ

ยกเลิกหรือไม เพราะเหตุใด.......................................................................................................................... 

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

ในกรณีท่ีทานเห็นวาควรดําเนินการตอไป ทานคิดวาควรนําประเด็นปญหาไปพัฒนาอยางไร......................... 

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

.................................................................................................................................................................... 
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 แบบประเมนิการทดลองใชคูมอืตดิตามประเมนิผลโครงการบรกิารวชิาการ 

 
 
คําชี้แจง  ทานมคีวามพึงพอใจตอการใชคูมือติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ในรายการตอไปน้ี

ระดับใด กรุณาทําเครื่องหมาย    ในชองท่ีตรงกับความคดิเห็นของทานมากท่ีสุด 
 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สดุ 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

พอใช 

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

ดานรูปแบบ 

1. ตัวอักษรอานงายชัดเจน      

2. รูปแบบคูมอืมคีวามนาสนใจ      

3. ขนาดรูปเลมเหมาะสม      

4. ภาษาที่ใชเหมาะสมกับคูมือ      

ดานเนื้อหา 

5. รายละเอียดในคูมอืตรงกับเนื้อหา      

6. เนื้อหาเหมาะสมกับพื้นฐานความรูของผูศกึษา      

7. ขอมลูในคูมือทีศ่ึกษาสามารถนําไปประยุกตใชได      

ดานการนําไปใช 

8. ตัวอยางกิจกรรมทีน่ําไปใชไดจริง      

9. ผูรับผิดชอบโครงการศึกษาคูมอืแลวปฏบิตัไิดจริง      

10. ผูรับผิดชอบโครงการมคีวามรูความเขาใจในการ

ประเมนิผล 

     

11. ผูรับผิดชอบโครงการนําความรูที่ไดจากการ 

ศกึษาคูมือไปบริการวชิาการและประเมินผลจริงได 

     

 
 
 
 
 

ขอขอบคุณทกุทานที่ใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภฏัพบิลูสงคราม มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

กระบวนการข้ันตอนปฏิบัติการดําเนินโครงการ 

แบบการจัดทําขอเสนอโครงการบริการวิชาการ 
ในการจัดทําขอเสนอโครงการเพ่ือขอดําเนินโครงการตามแผนนั้น มหาวิทยาลัยไดกําหนดแบบเสนอ

โครงการบริการวิชาการ  มีรูปแบบรายละเอียดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการของแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.......... 

1.ช่ือโครงการ  :  …………………………………………………………………………………………รหัสโครงการ....................... 

2.ผูรับผิดชอบ  : 

2.1ผูกํากับดูแล  :  ………………………………………………………………………………............................................... 

2.2ผูรับผิดชอบ :  …………………………………………………………………….…โทรศัพทมือถือ………………………….. 

2.3หนวยงาน :  ………………………………………………………………………………………………………………………... 

3.ความสอดคลองของโครงการ  

3.1  ระดับพันธกิจมหาวิทยาลัย   :  …………………………………………………………………………………………………. 

3.2  ระดับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  :  ………………………………..………………………………………..……..  

  3.3  ระดับโครงการระดับมหาวิทยาลัย  : 

   รหัสงบโครงการ   :  ………………………………………………………………………………………………………….. 

   ช่ือโครงการ  :  ………………………………………………………………………………………………………….. 

  3.4  ระดับตัวช้ีวัดโครงการระดับมหาวิทยาลัย  :  ......................................................................................... 

4. หลักการและเหตุผล

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

5.วัตถุประสงค  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.สถานท่ีดําเนินการ   :  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

7.กลุมเปาหมาย  : 

7.1  นักศึกษาของมหาวิทยาลัย    .............   คน 

7.2  บุคลาการสายสนันสนุนของมหาวิทยาลัย  .............   คน 

7.3  บุคลาการสายสนันสนุนของมหาวิทยาลัย  .............   คน 

7.4  บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย    .............   คน 

         รวม ............   คน 

    8.    แผนระยะเวลาดําเนินการจริง  : 

    [   ]  ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม-ธันวาคม)  [   ]  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 

    [   ]  ไตรมาสที่ 3   (เมษายน-มิถุนายน)  [   ]  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) 

    

กนผ.01 
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     9.  ระยะเวลาดําเนินการจริง  : 

กิจกรรม วันท่ี / เวลาเร่ิมตน วันท่ี / เวลาส้ินสุด 

   

   
     
10.  ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการ   : 
ข้ันตอน/จัดกิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิดชอบ 

1.แตงตั้งคณะกรรมการ                          

2.ขออนุมัติโครงการ                           

3.ดําเนินจัดกิจกรรม                           

4.ประเมินผลโครงการ                           

5.สรุปผลการดําเนินงาน              

6.แผนการเบิกจายเงิน                           
    
11.  แผนการเบิกจายงบประมาณ  :   รวมทั้งส้ิน.......................บาท 

        [   ]  ไตรมาสท่ี 1    (ตุลาคม-ธันวาคม)  จํานวน  .............. บาท 

  [   ]  ไตรมาสที่ 2    (มกราคม-มีนาคม) จํานวน  .............  บาท 

  [   ]  ไตรมาสที่ 3    (เมษายน-มิถุนายน) จํานวน  .............  บาท 

  [   ]  ไตรมาสที่ 4    (กรกฎาคม-กันยายน)     จํานวน  .............. บาท 

 
12.  งบประมาณสําหรับการเบิกจาย  :   

             ไตรมาส 

 

หมวดรายจาย 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.) 
รวม 

รายละเอียด 

(กรุณาแตกตัวคูณ) 

งบดําเนินงาน       

 คาตอบแทน             

 คาใชสอย             

 คาวัสดุ       

             *ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 

รวมทั้งส้ิน       
 

13.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ   
ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 
รายละเอียด 

คาเปาหมาย

รวมท้ังส้ิน 

คาเปาหมาย 

ไตรมาสที่ 1 

คาเปาหมาย 

ไตรมาสท่ี 2 

คาเปาหมาย 

ไตรมาสท่ี 3 

คาเปาหมาย 

ไตรมาสที่ 4 

เชิงปริมาณ       

เชิงคุณภาพ            

เชิงเวลา       

เชิงงบประมาณ           
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  14.  ผลที่คาดวาจะไดรับ  :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   15.  การติดตามประเมินผล  : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

16.  องคความรูท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการท่ีใหบริการวิชาการ : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

และมีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย  ดังนี้ 

บูรณาการกับการเรียนการสอน  รายวิชา.................................................................................................................... 

บูรณาการกับการวิจัย  เร่ือง ...................................................................................................................................... 

17.  ปญหา/อุปสรรค/ผลกระทบในการจัดโครงการบริการวิชาการ  : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

18.  แนวทางการพัฒนา  :   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

19.   กําหนดการจัดกิจกรรม  : 
 

กําหนดการโครงการ 
เรื่อง ................................................................................... 

วันที่ ..............................................  ณ ......................................... 
 

วันเดือนป/เวลา รายการ/กิจกรรม 

วันที่................................................................. 

เวลา .............................. -  ............................... 

เวลา .............................. -  ............................... 

เวลา .............................. -  ............................... 

วันที่................................................................. 

เวลา .............................. -  ............................... 

เวลา .............................. -  ............................... 

 

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

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

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

 

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

....................................................................................... 
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แบบการประเมินความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการ 
         การพิจารณาความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามมิติ  4 มิติ 

ไดแก  

มิติท่ี  1 (เชิงปริมาณ)  จํานวนกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม 

มิติท่ี  2 (เชิงเวลา)         ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 

มิติท่ี  3 (เชิงคุณภาพ)  ดานความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย  ไดแก 

1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

2. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีใหบริการ 

3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

5. ความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย 

6. ผลกระทบของการใหบริการวิชาการหรือการนําความรูไปใชประโยชนของกลุมเปาหมาย 

มิติท่ี  4 (เชิงงบประมาณ)   ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

 

เครื่องมือประเมินโครงการบริการวิชาการ 

 ในคูมือน้ีขอนําเสนอตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ตัวอยางแบบประเมิน

ความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย และตัวอยางแบบประเมินการนําความรูไปใชประโยขนของกลุมเปาหมาย  

ซึ่งแตละหนวยงานสามารถนําไปปรับใชตามความเหมาะสมของแตละโครงการ 

       

ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินการบริการทางวิชาการ 
ช่ือกิจกรรม / โครงการ........................................................... 

วัน............ท่ี......... เดือน................   พ.ศ............ 

ณ ................................................ 

   

คําชี้แจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชอง   

ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูเขาประชุม 

1.  เพศ      ชาย     หญิง 

2.  ระดับการศึกษา   .........................   ........................ 

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

       อื่นๆ  (โปรดระบุ) ..................................... 

3.  กลุมอาชีพ    .........................   ........................ 

       .........................   ........................ 
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 ตอนที่  2  ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม 

คําชี้แจง  ขอใหทานทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

 ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอย

ที่สุด 

(1) 

ดานการจัดการ 

1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

         

2. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ          

3. อาหารและเคร่ืองด่ืม          

ดานการใหบริการของเจาหนาที่ 

4. การตอนรับย้ิมแยมแจมใส 

         

5. การประสานงานของเจาหนาท่ีโครงการ          

6. การใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามของเจาหนาท่ี           

ดานวิทยากร 

7. เทคนิคการถายทอดความรูของวิทยากร 

         

8. สามารถอธิบายเนื้อหาไดอยางชัดเจนและตรงประเด็น           

9. ภาษาท่ีใชมีความเหมาะสมและเขาใจงาย          

10. การใชน้ําเสียง          

11. การตอบคําถามของวิทยากร          

12. เอกสารประกอบการบรรยาย          

ดานความรู ความเขาใจและการนําความรูไปใช 

13. ความรู ความเขาใจในเร่ืองนี้กอนเขารับการอบรม 

         

14. ความรู ความเขาใจท่ีเพิ่มข้ึนในเร่ืองนี้หลังเขารับการ

อบรม 

         

15. สามารถอธิบายรายละเอียดได          

16. สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

ได 

         

ตอนทื่  3  ขอเสนออื่นๆ 

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

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

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

 

**ขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือ** 
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ตัวอยางการประเมินการนําความรูไปใชประโยชนของกลุมเปาหมาย 
ในการประเมนนการนําความรูไปใชประโยชนของกลมเปาหมาย ควรท้ิงระยะเวลาหลักจากการดําเนิน

กิจกรรมประมาณ  1 เดือน  เพ่ือใหกลุมเปาหมายไดนําความรู ไดรับจากการบริการวิชาการไปใชประโยนจริง 

 

แบบประเมินการนําความรูไปใชประโยชนของกลุมเปาหมาย 

วัน.........ที่............................พ.ศ. .............. 

ณ...................................... 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับการนําความรูท่ีไดรับจากกิจกรรม........... ไปใชประโยน 

 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอย

ที่สุด 

(1) 

สามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชไดจริง          

ไดรับความรูที่ทันสมัยและเปนปจจุบัน          

สามารถนําความรูและทักษะท่ีไดรับไปถายทอดขยายผลตองาน

บริการวิชาการอ่ืนๆ ได 

         

สามารถนําไปพัฒนาปรับปรุงรูปแบบลักษณะการบริการวิชาการ

อยางอ่ืนได 
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แนวทางการจัดทําเลมรายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
 

คําชี้แจง :  

1. ขออนุมัติโครงการ   

1.1 การขออนุมัติโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการตองขออนุมัติโครงการตามระยะเวลาท่ีระบุใน 

(กนผ.01) ตามเลมแผนปฏิบัติราชการ เชน โครงการไตรมาสท่ี 1 ระบุการขออนุมัติโครงการ 

เดือนตุลาคม ผูรับผิดชอบจะตองดําเนินการขออนุมัติโครงการในชวงเดือนตุลาคม เปนตน 

เพ่ือใชเปนหลักฐานประกอบการการดําเนินงานในเลมโครงการ  

2. เอกสาร กนผ.01   

2.1. ผูรับผิดชอบโครงการตองระบุช่ือโครงการ รหัส ระบุระยะเวลา ตัวช้ีวัดตามเลมแผนปฏิบัติ

ราชการในการดําเนินงานอยางชัดเจน 

2.2. กรณีท่ีโครงการมีการเปล่ียนแปลง งบประมาณ หรือไตรมาส ใหผูรับผิดชอบโครงการ 

ดําเนินการขอ  ทําเร่ืองเปล่ียนแปลงลวงหนากอนที่จะดําเนินการจัดโครงการ พรอมท้ังแนบ

เอกสารการเปล่ียนแปลงในเลมรายงานผลการดําเนินโครงการ 

2.3. กรณีที่โครงการจัดติดตอกันหลายไตรมาส ใหผูรับผิดชอบโครงการรายงานผลทุกเดือน ตาม

แบบ  กนผ.03(ควท)  เชน จัดโครงการไตรมาสท่ี1 และ 2  โดยไตรมาส ท่ี1 ใหผูรับผิดชอบ

โครงการรายงานผลการดําเนินงานใน กนผ.03(ควท)  และแสดงรายละเอียดหลักฐาน หรือ

เอกสารซึ่งแสดงถึงการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1 อาจอยูในรายงานการประชุมเตรียมความ

พรอม /การลงพ้ืนท่ี/ขออนุมัติโครงการ เปนตน  

3. เอกสาร กนผ.02   

3.1 รายงานผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ ผูรับผิดชอบโครงการตองระบุ กลุมเปาหมาย คา

เปาหมายใหชัดเจนถึงจํานวนคนท่ีเขารวมโครงการ เชน 

 

ตัวอยางท่ี 1 

มิติดานเชิงปริมาณ 

แผน ผล 

 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม  – ธันวาคม)   

คาเปาหมาย ............................. หนวยนับ    

 

…………………………….. หนวยนับ 

  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม  – มีนาคม)     

คาเปาหมาย  จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 80 ของ

กลุมเปาหมาย จํานวน 20 คน      

 

รอยละ 80 (16 คน) 
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ตัวอยางท่ี 2 

มิติดานเชิงปริมาณ 

แผน ผล 

 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม  – ธันวาคม)   

คาเปาหมาย ............................. หนวยนับ    

 

…………………………….. หนวยนับ 

  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม  – มีนาคม)     

คาเปาหมาย   บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 5 คน 

                  นักศึกษา จํานวน 10 คน 

 

จํานวน 5 คน 

จํานวน 10 คน 

3.2 รายงานผลเชิงคุณภาพ ระบุผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพตามตัวช้ีวัดใน กนผ.01 ท่ีตั้งไวใน

แผนปฏิบัติราชการ   ตัวอยางเชน 

มิติดานเชิงคุณภาพ 

แผน ผล 

  ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม  – ธันวาคม)   

คาเปาหมาย ............................. หนวยนับ    

 

…………………………….. หนวยนับ 

  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม  – มีนาคม)     

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการรอยละ 80 

การนําไปใชประโยชน รอยละ 80  

 

รอยละ 85.62 

รอยละ 87.00 

  ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน  – มิถุนายน)   

คาเปาหมาย ............................. หนวยนับ    

 

…………………………….. หนวยนับ 

ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม  – กันยายน) 

คาเปาหมาย ............................. หนวยนับ    

 

…………………………….. หนวยนับ 

4. ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม/แบบประเมินที่เกี่ยวของ (***ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการ

วิเคราะหผลการประเมินจากแบบสอบถามผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรม โดยผลการวิเคราะห

แบบสอบถาม /แบบประเมินเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณตองไมนอยกวาจํานวนคน หรือรอยละท่ี

ระบุไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป  โดยแนบตัวอยางแบบสอบถาม/แบบประเมิน (ฉบับจริง) 

5. ใบเซนตช่ือสวนของผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ (*** ตองมีความชัดเจนระหวางบุคลากร หรือ

นักศึกษา หากใหชัดเจนควรระบุเปนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ระบุตามตัวช้ีวัด) 

6. รูปภาพประกอบโครงการ 

7. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน (ถามี) 

8. เอกสารที่แสดงถึงผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เชน ขออนุมัติไปราชการ/หนังสือเชิญ

วิทยากร หนังสือเชิญเขารวมโครงการ 

9. เอกสารการเบิกจายงบประมาณ  ไดแก เอกสารสรุปการใชจายตามรหัสกิจกรรม (สามารถติดตอ

ขอไดท่ีเจาหนาท่ี) 
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10. แบบสอบถามประเมินโครงการ 

การจัดทํารายงานสรุปผลโครงการ 
 เพื่อใหการรายงานผลโครงการเปนไปในรูปแบบเดียวกัน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดกําหนดหัวขอการรายงานสรุปผลโครงการ โดยการสรุปโครงการเปน

รูปเลมจะตองประกอบดวยเอกสารตางๆ ดังตอไปน้ี 

 

สวนที่ 1  สวนบทนํา 

1.1 หนาปกรายงาน (ระบุวัน/เดือน/ป สถานท่ีในการจัดโครงการ) 

  1.2 ปกนอก 

  1.3 ปกใน 

  1.4 บทสรุปผูบริหาร 

  1.5 สารบัญ  

สวนที่ 2 เนื้อหา 

2.1 สวนที่ 1 สวนโครงการ 

   -  หลักการเหตุผล 

- วัตถุประสงคของโครงการ 

- ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

- เปาหมาย 

2.2 สวนที่ 2 วิธีดําเนินการ   

- ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

- กําหนดการ 

- กลุมเปาหมาย 

- เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

- วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

- การวิเคราะหขอมูล 

- เกณฑท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

2.3  สวนที่ 3  ผลการวิเคราะหขอมูล 

- สรุปผลในรูปแบบตารางหรือความเรียง  

2.4 สวนที่  4 สรุปผลการดําเนินการ    

- สรุปผลการดําเนินการ 

- สรุปภาพกิจกรรม 

- สรุปการเบิกจายงบประมาณ   

- ปญหาและอุปสรรค 
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- ขอเสนอแนะ 

สวนที่ 3  ภาคผนวก 

3.1 โครงการท่ีไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว (กนผ.01) 

3.2 รายผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ (กนผ.02)  

3.3 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ  (ถามี) 

3.4 บันทึกขอความเพ่ือประสานงานหรือขอความอนุเคราะหจากหนวยงานภายใน 

3.5 บันทึกขอความเพ่ือประสานงานหรือขอความอนุเคราะหจากหนวยงานภายนอก 

3.6 หนังสือเชิญ/แบบตอบรับ (ถามี) 

3.7 หนังสืออนุมัติไปราชการ (ถามี) 

3.8 คํากลาวรายงาน คํากลาวเปด/ปดงาน (ถามี) 

3.9 สรุปคาใชจายพรอมหลักฐานการใชเงินตามจริง 

3.10 แบบสอบถามหรือแบบประเมินผลโครงการ                                                        

3.11 ภาพกิจกรรม (กอนดําเนินโครงการ/ระหวางดําเนิน/ และเม่ือส้ินสุดโครงการ) 

           3.12 รายช่ือผูเขารวมโครงการ 

           3.13 เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวของ  
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รูปแบบรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ 
 

       (ปกนอก) 
 

 

 

 

 

 

 

    

                                สรุปโครงการบริการวิชาการ 

 

ช่ือโครงการ…………………..…………………………………. 
ระหวางวันที่ ………….เดือน……………..พ.ศ.............. 

ณ …………………………………………….. 

อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรสาขาวิชา....................................... 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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(ปกใน) 

สรุปโครงการบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ…………………..…………………………………. 
ระหวางวันที่ ………….เดือน……………..พ.ศ.............. 

ณ …………………………………………….. 

อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรสาขาวิชา....................................... 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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บทสรุปของผูบริหาร 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

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

        หัวหนาโครงการ/ผูรับผดิชอบโครงการ 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



67 

สารบัญ 
หนา 

สวนที่ 1  บทนํา 

    บทสรุปผูบริหาร 

    สารบัญ  

สวนที่ 2  เน้ือหา 

2.1  สวนที่  1  สวนโครงการ 

   -  หลักการเหตุผล 

- วัตถุประสงคของโครงการ 

- ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

- เปาหมาย 

2.2  สวนที่  2  วิธีดําเนินการ   

- ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

- กลุมเปาหมาย 

- เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

- วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

- การวิเคราะหขอมูล 

- เกณฑท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

2.3  สวนที่ 3  ผลการวิเคราะหขอมูล 

- แสดงในรูปแบบตารางหรือความเรียง  

 ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจ 

 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ 

 ผลการวิเคราะหการนําไปใชประโยชน 

2.4  สวนที่ 4  สรุปผลการดําเนินการ    

- สรุปผลการดําเนินการ 

- สรุปภาพกิจกรรม 

- สรุปการเบิกจายงบประมาณ   

- ปญหาและอุปสรรค 

- ขอเสนอแนะ 

สวนที่ 3  ภาคผนวก 

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

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

    ........................................ 
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สวนท่ี 1 

สวนบทนํา 
 

หลักการและเหตุผล 
......................................................................................................................................... 

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

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

วัตถุประสงคของโครงการ 
.......................................................................................................................................... 

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

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

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
.......................................................................................................................................... 

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

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

เปาหมาย (ที่สอดคลองกับตัวชี้วัดที่ระบุไว) 

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

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

.................................................................................................................................................... 
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สวนท่ี 2 

วิธีดําเนินการ 

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

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

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

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 .................................................................................................................................................................

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

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

กลุมเปาหมาย 
.................................................................................................................................................................

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

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

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
.................................................................................................................................................................

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

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

วิธีการเก็บขอมูล 
.................................................................................................................................................................

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

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

การวิเคราะหขอมูล 
.................................................................................................................................................................

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

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

เกณฑท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
.................................................................................................................................................................

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

.................................................................................................................................................................... 
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ตารางที่.......แสดงความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมของกลุมเปาหมาย 

รายการประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย 

ทีสุด 

คาเฉล่ีย SD ระดบั 

 …….. 

(รอยละ) 

…….. 

(รอยละ) 

…….. 

(รอยละ) 

…….. 

(รอยละ) 

…….. 

(รอยละ) 

   

 …….. 

(รอยละ) 

…….. 

(รอยละ) 

…….. 

(รอยละ) 

…….. 

(รอยละ) 

…….. 

(รอยละ) 

   

 …….. 

(รอยละ) 

…….. 

(รอยละ) 

…….. 

(รอยละ) 

…….. 

(รอยละ) 

…….. 

(รอยละ) 

   

รวม/เฉลี่ย         

 

จากตารางที่............................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

ผลการวิเคราะหการนําไปใชประโยชนของ......(กลุมเปาหมาย) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….ดังน้ี 

ตารางที่..แสดงความคิดเห็นดานการนําไปใชประโยชนของกลุมผูเขารวมกิจกรรม 

รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย 

ทีสุด 

คาเฉล่ีย SD ระดบั 

 …….. 

(รอยละ) 

…….. 

(รอยละ) 

…….. 

(รอยละ) 

…….. 

(รอยละ) 

…….. 

(รอยละ) 
   

 …….. 

(รอยละ) 

…….. 

(รอยละ) 

…….. 

(รอยละ) 

…….. 

(รอยละ) 

…….. 

(รอยละ) 
   

 …….. 

(รอยละ) 

…….. 

(รอยละ) 

…….. 

(รอยละ) 

…….. 

(รอยละ) 

…….. 

(รอยละ) 
   

รวม/เฉล่ีย         

จากตารางที่.............................................................................................................................................. 

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

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

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

............................................................................................................................................................................ 
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สวนท่ี 4 

สรุปผลการดําเนินการ 
 

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

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

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

สรุปผลการดําเนินงาน 
................................................................................................................................................................ 

........................................................................ ดงัน้ี  

ดานความรูความเขาใจ........................................................................................................................... 

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

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

ดานความพึงพอใจ................................................................................................................................ 

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

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

 

ดานการนําไปใชประโยชน.................................................................................................................... 

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

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

สรุปภาพกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



36 
 

โครงการบริการวิชาการแกสังคม (ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560) 

ป พ.ศ. 2557   

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ผลการประเมนิความสําเร็จ  

จํานวน

กลุมเปาหมาย 

(รอยละ) 

ความพึงพอใจ 

(รอยละ) 

ความรูความ

เขาใจ  

(รอยละ) 

นําไปใช

ประโยชน  

 (รอยละ) 

การบูรณาการ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
การเรียน

การสอน 

งาน 

วจิัย 

1 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑของใชและ

ของตกแตงจากผาพื้นเมอืง 

80 93.5 80 97.2 80 97.2 80 99.3   

2 โครงการเสรมิสรางทักษะชีวิตเพื่อปองกัน

การตั้งครรภกอนวัยอันควรและโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธในโรงเรียน 

80 81.5 80 82.8 80 82.8 80 88.3  - 

3 โครงการอบรมเทคนิคการทดลองทางเคมี

โดยใชหลักการเคมีสะอาด(Green 

Chemistry) ใหกับบุคลากรทางการศึกษา 

80 87.6 80 87.6 80 87.6 80 88.0   

4 โครงการการบูรณาการดําเนินชีวิตอยางมี

สุขภาวะของผูสูงอายุตําบลจอมทอง 

80 95.8 80 80.9 80 80.9 80 97.0  - 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจุดประกาย

แนวคิดสรางสรรคทางคณติศาสตรใหแกครู

ระดับประถมศึกษา 

80 86.4 80 82.3 80 86.4 80 83.3 - - 

6 โครงการบริการวิชาการศูนยสาธิต

เทคโนโลยีประสิทธภิาพพลังงาน 

80 90.3 80 91.4 80 90.3 80 92.7   

7 โครงการพัฒนาการสอนโลกทั้งระบบ(STEM 

EDUCATION) 

80 87.7 80 91.8 80 91.4 80 84.3  - 

8 โครงการอบรมปฏิบัติการและตดิตามผล 

เรื่องการผลิตสื่ออุปกรณการสอน

วิทยาศาสตร 

80 86.2 80 88.1 80 91.8 80 84.5  - 

9 โครงการสรางเสริมชุมชนมีสวนลดแหลง

เพาะพันธุยุงลายอยางยัง่ยนื 

80 91.2 80 83.6 80 82.2 80 83.5  - 

10 โครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานทดแทนและ

สิ่งแวดลอม 

80 88.4 80 82.6 80 82.0 80 86.0 - - 

11 โครงการคายคณิตศาสตร  80 89.7 80 87.7 80 90.3 80 85.6  - 

12 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในหมูบาน

วิทยาศาสตร 

80 86.5 80 88.3 80 91.4 80 84.8 - - 

ป พ.ศ. 2558 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิต 80 91.4 80 94.8 80 94.8 80 94.0   
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สื่ออุปกรณการสอนวิทยาศาสตรสําหรับ

ครูผูสอนวิทยาศาสตร 

2 โครงการจิตอาสาบริการวิชาการสูชุมชนและ

ทองถิ่น 

80 83.0 80 83.4 80 83.4 80 84.6 -  

3 โครงการสงเสรมิระบบเกษตรปลอดสารพิษ 

ชุมชนเกษตรบึงพระ อําเภอเมอืง จังหวัด

พิษณุโลก 

80 90.6 80 77.2 80 77.2 80 87.1   

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเคมี

สะอาด(Green chemistry) เพื่อพัฒนา

ศักยภาพการเรียนการสอนของครูและการ

ประกอบอาชีพของชุมชน 

80 88.5 80 86.8 80 86.8 80 91.8   

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช

โปรแกรมคอมพวิเตอรสําหรับครูผูสอน

วิทยาศาสตร 

80 89.1 80 75.6 80 75.6 80 84.3   

6 โครงการบริการวิชาการ เรื่องการจัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน

ลําน้ําเข็ก 

80 81.0 80 82.6 80 82.6 80 80.6   

7 โครงการบริการวิชาการศูนยสาธิต

ประสิทธภิาพพลังงาน 

80 80.6 80 90.0 80 90.0 80 90.0   

8 โครงการฝกอบรมทักษะอาชีพ งานศิลปะ

ประดิษฐ 

80 82.4 80 83.2 80 83.2 80 81.0   

9 โครงการฟนฟูการทอตนีซิ่นไหมยอมสี

ธรรมชาตแิบบโบราณ 

80 93.6 80 95.4 80 95.4 80 91.4 -  

10 โครงการการบูรณาการดําเนินชีวิตอยางมี

สุขภาวะของชุมชนตําบลจอมทอง 

80 80.4 80 80.4 80 80.4 80 84.8 -  

ป พ.ศ. 2559 

1 โครงการอบรมความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสารแกผูสูงอายุ 

80 87.6 80 91.2 80 91.2 80 86.2  - 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทํา

ผลติภัณฑคุกกี้เสริมแคลเซียมจากกระดูก

ปลาสลาดเพื่อการคา 

80 90.0 - - 80 86.2 80 87.6   

3 โครงการบริการวิชาการการอนุรักษพลังงาน

และสิ่งแวดลอม 

80 92.0 80 95.6 80 82.0 80 96.0  - 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ

อุปกรณดานวิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรู 

80 85.0 80 95.2 80 95.2 80 93.7  - 

5 โครงการอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

เพื่อการวิเคราะหขอมูล 

80 88.0 80 77.0 80 88.1 80 88.8  - 
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 ป พ.ศ. 2560           

1 โครงการพัฒนาศักภาพนักศึกษาดาน

ซอฟตแวรสูมาตรฐานสากลกอนจบ

การศึกษา 

80 100 80 84.2 80 85.8 80 86.0  - 

2 โครงการการวางแผนกลยุทธดานการขาย

และการจัดการสารสนเทศดวยเทคโนโลยี

อินเทอรเน็ต 

80 100 80 95.4 80 94.8 80 82.4  - 

3 โครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

งานคหกรรมสูชุมชนบานกราง 

80 100 80 85.2 80 92.8 80 88.4   

4 โครงการตนแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว

ในชุมชน 

80 100 80 86.6 80 88.8 80 81.2  - 

5 โครงการฝกทักษะการเรียนรูฟสิกสโดยการ

เรียนรูจากการปฏบัิติ 

80 100 80 93.0 80 92.5 80 - - - 

6 โครงการถายทอดความรูการบําบัดนํ้าเสีย

และการใชประโยชนจากผักตบชวาตามแนว

พระราชดําริ 

80 100 80 - 80 91.6 80 -   

7 โครงการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา

รูดวยคายทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร 

80 100 80 90.8 80 91.6 80 93.4 - - 

8 โครงการฝกอบรมมาตรฐานความรูทางดาน

คอมพิวเตอรเพื่อจัดการเรียนการสอน

ออนไลน 

80 100 80 85.0 80 89.5 80 86.5  - 

9 โครงการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา

รู สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

80 100 80 86.8 80 86.6 80 96.0 - - 

10 โครงการการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชน

โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 80 100 80 85.4 80 84.6 80 85.2   
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ประวัติผูวจัิย 

             

ชื่อ - นามสกุล   :     นางสาวมาลินี     เห็มลา  

ตําแหนง  :     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

สังกัด   :     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ระดับการศึกษา  :     ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม 

สถานที่ตดิตอ  :      คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

    เลขท่ี  156 หมูที่ 5  ตําบลพลายชมุพล  อําเภอเมอืง  จังหวดัพิษณุโลก 

 เบอรโทรศัพท 0-5526-7000  ตอ  4200 , 0-5526-7054  

 โทรสาร  0-5526-7054 

   E-mail : nanami_te@hotmail.com 
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