
 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

การติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

 

 

 

พัทธ์ สุทธิประภา 

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

 

 

 



 
 

ค าน า 

  งานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์    ได้
จัดท าคู่มือการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมขึ้น เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จะเห็นได้ว่างานบริการ
วิชาการเป็นงานที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยตามพระราโชบายของรัชกาลที่  10 หรือในกรณีที่
ผู้ปฏิบัติงานประจ าหน่วยงานบริการวิชาการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถปฏิบัติงาน
แทนกันได ้
 หากมีข้อความของคู่มือปฏิบัติงานฯ มีความผิดพลาดประการใด หรือหากมีข้อเสนอแนะที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหน่วยงานบริการวิชาการ ขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดีและพร้อม
จะปรับปรุงแก้ไข เพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป 
 

         
        นายพัทธ์ สุทธิประภา 

นักวิชาการศึกษา 
มีนาคม 2562 
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บทท่ี 1  
บทน า 

 1.ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดตั้งขึ้นมา
เพ่ือท างานร่วมกันกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รวมถึงชุมชนและหมู่บ้าน ที่
ประสบปัญหาความยากจน และด้อยโอกาส โดยพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ให้มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ เป็นที่พ่ึงของชุมชนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกฐานะของประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ โดยท า
หน้าที่ผลิตก าลังคน ผลิตองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่สนองตอบต่อความต้องการของชุมชนและสังคม แต่
จากการพัฒนาที่ผ่านมาปรากฏผลความส าเร็จได้ในระดับหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็ยังประสบปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมอีกหลายประการ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดกระบวนการและกลไกการ
ติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆ ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ท าให้ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มุ่งที่จะพัฒนากระบวนการและกลไกการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบใช้เป็น
เครื่องมือในการวางแผน ค้นหาวิธีปรับปรุงงาน และบริหารจัดการแผนงาน โครงการให้ได้ผลในระยะต่อไป 
และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และมีส่วนส าคัญในการเสริมสร้างคุณค่า
และมูลค่าเพ่ิมต่อการพัฒนาชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความยากจนใน
ชนบทของจังหวัดสุรินทร์ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 ฝ่ายบริการวิชาการได้รับมอบหมายจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์  ให้ด าเนินการก ากับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของทุกสาขาวิชา  ที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือจะช่วยให้การใช้ทรัพยากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และจะเป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนหรือจัดท า
แผนงาน โครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปีถัดไป โดยมุ่งเน้นให้เกิดการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมที่ตรงตามความต้องการของชุมชน และประชาชนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ให้ดีขึ้นตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้เขียนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในงานด้านการติดตาม
และประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์  จึงท าให้มีการเขียนคู่มือการก ากับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เล่มนี้ขึ้น เพ่ือให้การด าเนินการก ากับติดตามและ
ประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์   เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน เที่ยงตรง เป็นปัจจุบัน และมีความสอดคล้อง
กับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนการก ากับ
ติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์   



 
 

2.วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้การด าเนินการก ากับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีข้อมูลสารสนเทศท่ีชัดเจน เที่ยงตรง เป็นปัจจุบัน 
และมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

 3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการก ากับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีข้อมูลสารสนเทศท่ีชัดเจน เที่ยงตรง เป็น
ปัจจุบัน และมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย 

2. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

 3. การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

4.ขอบเขตของคู่มือ 

 การปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการติดตามและประเมินโครงการ ตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
การวางแผนการก ากับติดตามและประเมินผล การด าเนินการก ากับติดตามและประเมินผล การวิเคราะห์และ
รวบรวมข้อมูลจากการก ากับติดตามและประเมินผลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดท า
รายงานผลการก ากับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการของฝ่ายบริการวิชาการ เพ่ือรายงานผล
การด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการก ากับติดตามและประเมินผลโครงการ 

 

5. ค าจ ากัดความเบื้องต้น 
 ปัจจัยน าเข้า (Input) หมายถึง การประเมินสิ่งน าเข้าของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ งบประมาณ  
 กระบวนการ (Process) หมายถึง การประเมินกระบวนการด าเนินโครงการ คือ การน าปัจจัยทุก
ประเภทมาใช้ในการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ  เพื่อเปลี่ยนให้เป็นผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการ 
 ผลลัพธ์ (Output)  หมายถึง  การประเมินผลที่เกิดจากกระบวนการของการน าเอาปัจจัยมาปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่โครงการก าหนดไว้ 
 ผลกระทบ (Outcome or Impact)  การประเมินผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ด าเนินโครงการ  ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่คาดไว้ หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อน 
 



บทท่ี 2  

โครงสร้างและความรับผิดชอบ 

บริบทของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย
ราช-ภัฏสุรินทร์ เดิมคือ "วิทยาลัยครูสุรินทร์" ได้รับสถาปนาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 สังกัด
กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อได้รับการจัดตั้งขึ้นให้เป็นหน่วยงานของวิทยาลัยครูสุรินทร์ 
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518และพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2527 โดยให้เรียกชื่อว่า คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ท าหน้าที่ผลิต
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปก.ศ.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปก.ศ.สูง) และระดับปริญญา
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ 36 แห่ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2535 วิทยาลัยครูสุรินทร์จึงเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสุรินทร์ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 
2538 และได้รับการเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันราชภัฏในวันที่  25 มกราคม พ.ศ. 2538 คณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ปรับชื่อคณะใหม่ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พ.ศ. 2538 และในปี  พ.ศ.2547 ได้จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก หน้า 1 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  

คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับชื่อคณะใหม่ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณธรรม  คุณภาพชีวิต  และคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและนโยบาย ของมหาวิทยาลัยส่งเสริมการ
สอน  สนับสนุนงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมให้การสนับสนุนและ
พัฒนาบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนและธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งใน
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับผิดชอบในการผลิตนักศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ซึ่งมีการพัฒนาตามล าดับดังนี้    
 พ.ศ. 2519  เปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  (ป.กศ.)  
 พ.ศ. 2521  เปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอก
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา บรรณารักษศาสตร์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์  



 
 

ศิลปศึกษาและพัฒนาชุมชน        
 พ.ศ. 2521  เปิดสอนหลักสูตร  ระดับครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)  สาขามัธยมศึกษา  วิชาเอก
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา บรรณารักษศาสตร์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์  
ศิลปศึกษา          
 พ.ศ. 2522  เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์  (อ.ศศ.)  และ พ.ศ.2524 ระดับปริญญา
ศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พัฒนาชุมชน ดนตรี ออกแบบนิเทศศิลป์  
นาฏศิลป์และการละคร         
 พ.ศ. 2541  เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  โปรแกรมวิชาศิลปกรรม และ
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนา          
 พ.ศ. 2544  เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) สาขาวิจัยและการพัฒนาท้องถิ่น
 พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค           
 พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) สาขาวิชายุทธศาสตร์และการ
พัฒนา           
 พ.ศ. 2549  เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์  
 พ.ศ. 2550  เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาศิลปกรรม  
 พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชายุทธศาสตร์การ
บริหารองค์กรท้องถิ่น         
 พ.ศ. 2555  เปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาสังคมศึกษา   
 พ.ศ. 2555 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 พ.ศ.2557  เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม)  สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 

 

 

 

ประจ าคณะ  สีประจ าคณะ คือสีน้ าเงิน    

 

 

 

รูปภาพแสดงสีประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ตราประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 
 

 

 

 

ความหมายโดยรวม หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความเข้มแข็งทางวิชาการและคุณธรรม น าสังคมพัฒนา
ครอบคลุมปรัชญาของคณะฯ 

คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ดังนี้ 
 1. มีองค์ความรู้ ความสามารถ และความศรัทธาในวิชาชีพของตน 
 2. มีทักษะในการแก้ปัญหา การวิเคราะห์เชิงเหตุผล การเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง 
 3. มีทักษะในการจัดการ ปฏิบัติงานด้วยตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 4. มีความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
 5. มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์และร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
 6. มีวินัยในตนเอง ยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 7. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8. มีภาวะผู้น าและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 เอกลักษณ์ 
 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล 
 อัตลักษณ์ 
 คุณธรรมน าความรู้ สู่สัมมาชีพ 
 อัตลักษณ์นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อัตลักษณ์นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9 ประการ คือ คิดเป็นท าเป็น รู้
กาลเทศะ จิตสาธารณะ มีทักษะการสื่อสาร งามด้วยกิริยาวาจา หนักเอาเบาสู้ 
 1. พร้อมท างาน (Ready to Work) มีความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์การฝึกปฏิบัติ 
พร้อมท างานในสาขาวิชาตามหลักสูตรเป็นอย่างดี 
 2. เรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based Learning) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน 
มีประสบการณ์ในการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาชุมชน 
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ปรัชญามาตรฐานวิชาการ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา ร่วมพัฒนาสังคมและศิลปวัฒนธรรม 
 



 
 

 วิสัยทัศน์ 
 ภายในปี พ.ศ.2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นน าของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานควบคู่กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณาจารย์ บัณฑิต ให้มีทักษะการเรียนรู้ คู่คุณธรรมเพ่ือยกระดับการ
พัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
 พันธกิจ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีพันธกิจหลัก 5 ด้าน คือ 
  1. ด้านการผลิตบัณฑิต 
  2. ด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์  
  3. ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
  4. ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  5. ด้านพัฒนาองค์กร 
 

 ค่านิยมองค์กร 
 คณะมีค่านิยมองค์กร เพ่ือพัฒนาสู่เป้าหมาย คือ HUMAN for D 
 H  =Happiness   องค์กรแห่งความสุข 
 U  =Unity   องค์กรที่เป็นเอกภาพ 
 M  =Management  องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
 A  =Activeness   องค์กรที่ขยัน ตั้งใจ ท างานเชิงรุก 
 N=  New Creation   องค์กรแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่  
 FOR  =เพ่ือ 
 D  =Development   องค์กรเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น 
 

 วัตถุประสงค์ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์  มีวัตถุประสงค ์ ด าเนินงาน
ตามพันธกิจ ปรัชญา และวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน 
 2. ส่งเสริมการสอน สนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรและพัฒนาองค์กรให้มีเอกภาพและมีการบริหารจัดการที่ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
  

เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
 ยุทธศาสตร์ที ่1 บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 เป้าประสงค์:ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและ
ตลาดแรงงานสากล          



 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่2 การวิจัย งานสร้างสรรค ์และนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ    
 เป้าประสงค์: พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่นสามารถน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที ่3 การให้บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น    
 เป้าประสงค์: ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น             
 ยุทธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริม สร้างสรรค ์และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยเชื่อมโยงสากล
 เป้าประสงค์:เชิดชูภูมิปัญญาพ้ืนบ้านและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล  
  
 ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์:มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของการบริการ
 ยุทธศาสตร์ที ่6 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร     
 เป้าประสงค์:พัฒนาคณาจารย์สายสอนด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
และบุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตนเองตามสายงาน 
 

โครงสร้างของส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ได้มีการบริหารงานโดยจัดโครงสร้างหน่วยงานให้
สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ โดยประกอบด้วย      
 โครงสร้างองค์กรที่มีการจัดแบ่งการบริหารองค์กร ออกเป็น งานบริหารทั่วไป  งานบริการ
การศึกษา  และงานพัฒนาบัณฑิต ซึ่งเป็นไปตามประกาศการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ โครงสร้างการบริหารจัดการและโครงสร้างต าแหน่งงาน โดยมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารที่
ประกอบด้วย คณบดี เป็นผู้บริหารสูงสุด โดยมีรองคณบดี 5 ต าแหน่ง  ประกอบด้วย  รองคณบดีฝ่าย
บริหาร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและ
งานพัฒนาครู  และรองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับงานที่ปรากฏใน
โครงสร้างองค์กร  นอกจากนั้นยังมีผู้ช่วยคณบดีอีก  1  ต าแหน่ง  ส าหรับฝ่ายบริหารงานประจ า มี
หัวหน้าส านักงานคณบดีเป็นหัวหน้า และมีกลุ่มงานที่ขึ้นกับหัวหน้าส านักงานคณบดี ประกอบด้วย
  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  ซึ่งดูแลงานดังต่อไปนี้  การเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งาน
บุคคล  งานแผนงานและงบประมาณ  งานธุรการและเลขานุการ  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
  กลุ่มงานบริการวิชาการ ซ่ึงดูแลงานดังตอ่ไปนี้  แผนการเรียนการสอน  ผลการเรียน 
งานหลักสูตร  การวิจัย  การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  บทความ/วารสาร  บัณฑิตศึกษา  การ
จัดการความรู้ (KM) 

  กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ซึ่งดูแลงานดังต่อไปนี้  การพัฒนานักศึกษา  งานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ  งานกิจกรรมนักศึกษา  งานระดมทุนเพ่ือการศึกษา  งานสโมสรนักศึกษา  สมาคม
ศิษย์เก่าคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการความเสี่ยง 

  กลุ่มงานบริการวิชาการ ซึ่งดูแลงานดังต่อไปนี้  การบริการวิชาการตามราโชบายและ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏการบริการวิชาการอ่ืน ๆ การพัฒนารายได้งานห้องสมุดศูนย์ข้อมูลการ
เรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 



 
 

  กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ  ซ่ึงดูแลงานดังต่อไปนี้  งานศิลปวัฒนธรรม
สวัสดิการบุคลากรวันส าคัญต่างๆ/วันนักขัตฤกษ์งานประชาสัมพันธ์ และงานโสตทัศนศึกษางานอาคาร
สถาน



 
 

 โครงสร้างของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

คณบดี 
 

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
และงานพัฒนาคร ู

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา  

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร  

รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
และกิจการพิเศษ 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 
 

งานบริการการศึกษา 
-แผนการเรียนการสอน 
-ผลการเรียน 
-งานหลักสตูร 
-การวิจัย 
-การพฒันาบุคลากรสายวิชาการ 
- บทความ/วารสาร 
-บัณฑิตศึกษา 
- การจัดการความรู้ (KM) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

งานพัฒนานกัศึกษา 
-การพฒันานักศกึษา 
-งานแนะแนวการศกึษาและอาชีพ 
-งานกจิกรรมนกัศึกษา 
-งานระดมทุนเพื่อการศกึษา 
-งานสโมสรนักศกึษา 
-สมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-การจัดการความเสี่ยง 

 
 

งานบริหารงานทั่วไป 
-งานธรุการและสารบรรณ 
-การเงินและบัญช ี
-พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง 
-แผนงาน แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตกิารและ
แผนงานงบประมาณ 
-การบริหารงานบุคคล 
-การพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน 
-การประกนัคุณภาพการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริการวิชาการ 
-การบริการวิชาการตามราโชบายและ
พันธกจิของมหาวทิยาลัยราชภัฏ 
-การบริการวิชาการอื่น ๆ  
-การพฒันารายได้ 
-งานห้องสมุด 
-ศูนย์ข้อมลูการเรียนรู ้
-การฝกึประสบการณ์วิชาชีพคร ู

 
 

 
 

 

งานศิลปวฒันธรรมและกิจการ
พิเศษ 
-งานศิลปวัฒนธรรม 
-สวัสดิการบุคลากร 
-วันส าคัญต่างๆ/ 
วันนกัขัตฤกษ์ 
-งานประชาสัมพันธ์ และงานโสต
ทัศนศึกษา 
-งานอาคารสถานที ่
-ระบบความปลอดภัย 

 
 

 

ผู้ช่วยคณบดี 



 
 

โครงสร้างการบริหารงานส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

งานบริการการศึกษา 
-แผนการเรียนการสอน 
-ผลการเรียน 
-งานหลักสตูร 
-การวิจัย 
-การพฒันาบุคลากรสายวิชาการ 
- บทความ/วารสาร 
-บัณฑิตศึกษา 
- การจัดการความรู้ (KM) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

งานพัฒนานกัศึกษา 
-การพฒันานักศกึษา 
-งานแนะแนวการศกึษาและอาชีพ 
-งานกจิกรรมนกัศึกษา 
-งานระดมทุนเพื่อการศกึษา 
-งานสโมสรนักศกึษา 
-สมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-การจัดการความเสี่ยง 

 

งานบริหารงานทั่วไป 
-งานธรุการและสารบรรณ 
-การเงินและบัญช ี
-พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง 
-แผนงาน แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตกิารและ
แผนงานงบประมาณ 
-การบริหารงานบุคคล 
-การพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน 
-การประกนัคุณภาพการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริการวิชาการ 
-การบริการวิชาการตามราโชบายและ
พันธกจิของมหาวทิยาลัยราชภัฏ 
-การบริการวิชาการอื่น ๆ  
-การพฒันารายได้ 
-งานห้องสมุด 
-ศูนย์ข้อมลูการเรียนรู ้
-การฝกึประสบการณ์วิชาชีพคร ู

 

 
 

 

งานศิลปวฒันธรรมและกิจการ
พิเศษ 
-งานศิลปวัฒนธรรม 
-สวัสดิการบุคลากร 
-วันส าคัญต่างๆ/ 
วันนกัขัตฤกษ์ 
-งานประชาสัมพันธ์ และงานโสต
ทัศนศึกษา 
-งานอาคารสถานที ่
-ระบบความปลอดภัย 

 
 

ส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
 



 
 

 

โครงสร้างการปฏิบัติงานส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

งานบริการการศึกษา 
-แผนการเรียนการสอน 
-ผลการเรียน 
-งานหลักสตูร 
-การวิจัย 
-การพฒันาบุคลากรสายวิชาการ 
- บทความ/วารสาร 
-บัณฑิตศึกษา 
- การจัดการความรู้ (KM) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

งานพัฒนานกัศึกษา 
-การพฒันานักศกึษา 
-งานแนะแนวการศกึษาและอาชีพ 
-งานกจิกรรมนกัศึกษา 
-งานระดมทุนเพื่อการศกึษา 
-งานสโมสรนักศกึษา 
-สมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-การจัดการความเสี่ยง 

 

งานบริหารงานทั่วไป 
-งานธรุการและสารบรรณ 
-การเงินและบัญช ี
-พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง 
-แผนงาน แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตกิารและ
แผนงานงบประมาณ 
-การบริหารงานบุคคล 
-การพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน 
-การประกนัคุณภาพการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริการวิชาการ 
-การบริการวิชาการตามราโชบายและ
พันธกจิของมหาวทิยาลัยราชภัฏ 
-การบริการวิชาการอื่น ๆ  
-การพฒันารายได้ 
-งานห้องสมุด 
-ศูนย์ข้อมลูการเรียนรู ้
-การฝกึประสบการณ์วิชาชีพคร ู

 

 
 

 

งานศิลปวฒันธรรมและกิจการ
พิเศษ 
-งานศิลปวัฒนธรรม 
-สวัสดิการบุคลากร 
-วันส าคัญต่างๆ/ 
วันนกัขัตฤกษ์ 
-งานประชาสัมพันธ์ และงานโสต
ทัศนศึกษา 
-งานอาคารสถานที ่
-ระบบความปลอดภัย 

 
 

- นางนตุสรา  มิ่งมงคล 
- นางสาวณฐิภาวัล ท่าทอง 
- นายเกียรติศักดิ์  ย่ีเข่ง 
- นายวัฒนชัย  ภาคพรหม 
- นางสาวภทพร  ศรโีกตะเพชร 
- นางสาววารุณ ี วาลีประโคน 
- นางสาวรุจริาพร  ศาลางาม 
- นางสาวอุษนีย์  จะมวัด ี
- นางสาววิไลวรรณ  งามฉลาด 

 
 
 
 
 
 

- นายศักดิ์ชัย ท่าทอง 
- นายเอกพงศ์  โภคทรัพย์  
- นายธนาพล  แจ้งสว่างศร ี
- นางปิยนุช  ผมพันธ ์
-นางจุฑากนก  เพชรศรีสุก 
-นายอร่าม  มลุาลินน ์
-นายอดิศกัดิ์  ชมด ี
-นายชนาวฒัน์  จอนจอหอ  
 

 
 
 
 
 
 

- นายพัทธ ์ สุทธิประภา 
- นายอทุัย  ก าจร   
- นายปรพล  ปานเย็น 

 
 
 
 
 
 

- นางสาวภรีมิตร  สจุินพรัหม 
- นางสาวทองพันธ ์ แพใหญ่  
- นายอนันต์  แสวงมี  
 

 
 
 
 
 

- นางจิตประสงค์  จันทคล้าย 
- นางสาวศศิธร  ศนูย์กลาง 
- นายณัฐนันท์  แสงสว่าง 

 
 
 
 

ส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
 



 
 

2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

1) หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ที่ก าหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่  21  กันยายน  

2553  ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนางานด้าน
วิชาการศึกษาและท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพ่ือประกอบการจัดท าข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐาน
การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การส่งเสริมการจัดการศึกษา 

3. จัดท าแผนงาน/โครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียนและ เอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย 

เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 

เพ่ือพัฒนางานด้านการศึกษา 
  
 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 3. ด้านการประสานงาน 
  1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกินความ

ร่วมมือและผลสสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 4. ด้านการบริการ 
  1. จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา และ

แหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้บริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
  2. ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้ค าแนะน าปรึกษาเบื้องต้นแก่

นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไปเพ่ือให้บริการความรู้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและสะดวก 



 
 

  3. ด าเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับ
การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนวทางการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป 

  4. เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดท าวารสาร สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือให้ความรู้ด้านการศึกษา การแนะ
แนวการศึกษาและวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

 
2) หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย 

 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนายพัทธ์ สุทธิประภา ต าแหน่งวิชาการศึกษา  ระดับ ปฏิบัติการ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 
  - จัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
  - จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม 
  - ประเมินความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ เพ่ือน ามาปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่
สังคม 
  - เผยแพร่ผลงานบริการวิชาการสู่สังคม 
  - จัดประชุม อบรม เสวนาวิชาการ 
  - จัดท าคู่มือการบริการวิชาการแก่สังคม 
  - งานประสานงานเครือข่ายความร่วมมือองค์กร 
   - งานส่งเสริมและพัฒนาโครงการบริการวิชาการ 
   - ประสานงานกับภาควิชา หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ เพ่ือให้เกิดโครงการบริการ
วิชาการ/พัฒนาวิชาการ 
  - จัดรูปแบบวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  - รับผิดชอบประสานงานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชานิติศาสตร์ 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
                                                      ฯลฯ 

               จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น การประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ของ
งานบริการวิชาการ มาเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมี Flow Chart ดังนี้.... 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 3  
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

 
 



 
 

1.หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 
 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานในการก ากับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของ
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีแนวคิด ทฤษฎีในการ
ก ากับติดตามและประเมินผล ดังต่อไปนี้ 
แนวคิดเกี่ยวกับการก ากับติดตามประเมินผลโครงการ 
 1)   นิยามเกี่ยวกับการก ากับติดตามประเมินผลโครงการ 
  1.1) นิยามค าว่าการก ากับติดตาม    
   พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542  ได้ให้นิยามความหมายของค าว่า  
“ก ากับ”  ไว้ว่า หมายถึง ดูแล, ควบคุม   
   พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542  ได้ให้นิยามความหมายของค าว่า  
“ติดตาม”  ไว้ว่า  หมายถึง  ไปด้วย  มาด้วย  แสวงหาเพ่ิมเติม  สดับตรับฟังความเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆ  เช่น  
ติดตามข่าว,  ตามหา  เช่น  ต ารวจติดตามผู้ร้าย   
   พจนานุกรมฉบับของ  Longman  (1987)   ได้ให้ความหมายของค าว่า  “การก ากับ
ติดตาม  (Monitor)”  ไว้ว่า  เป็นการเฝ้าสังเกตหรือเฝ้าระวังในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  เช่น  การเฝ้าระวังของ
เครื่องมือตรวจระบบการเต้นของหัวใจคนไข้ 
   SEAMEO  INNOTECH  (1997  อ้างถึงใน  Asia-Pacific  Programme  of  Education 
for All  APPEAL),  1999)  ได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับ  “การก ากับติดตาม  (Monitoring)  ได้ประกอบด้วย               
1)  หมายถึง  ระบบของ (1) สิ่งที่เกิดขึ้นจากการวางแผน  (2)  การจัดการกับข้อมูลที่ได้มา  และ  (3)  การ
เผยแพร่ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการแปรผลไปยังหน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 2)  หมายถึงกรอบที่เป็นระบบในการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทุกกรณีในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือน าไปปรับปรุงการจัดการ   3) 
หมายถึง  กระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมและการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ือท าการแก้ไข 4)  หมายถึง  ความรับผิดชอบในการจัดการ  ซึ่ง
รวมถึง  การวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการและการปฏิบัติตามโครงการ,  การแปรรูปข้อมูล,  การส่ง
ข้อมูลสารสนเทศให้แก่ผู้ปฏิบัติอย่างรวดเร็วเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในระหว่างการด าเนินงานตามโครงการ 5) 
หมายถึง  ความมุ่งมั่นอย่างเป็นระบบในการวัด :  (1)  ขอบเขตของโครงการที่มุ่งถึงประชากรเป้าหมาย  
(ความครอบคลุมของโครงการ) และ (2)  ขอบเขตของการให้บริการตามที่ได้มุ่งหวังไว้  (กระบวนการของ
โครงการ) 
   สุเทพ  บุญเติม (2549) การก ากับติดตาม  (Monitoring) หมายถึง  กระบวนการตรวจสอบ
ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  มีตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ  โดยมีการก าหนดเป้าหมาย
การก ากับให้ชัดเจน  มีการก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ตัวบ่งชี้  และมีการประเมินผล  (Evaluation)  ควบคู่
กันไปกับการก ากับติดตาม โดยอาจมีการประเมินผลเปรียบเทียบกับมาตรฐาน  และสามารถน ามา  แก้ไข  
ปรับปรุงแผนงานโครงการให้ดียิ่งขึ้น   ยิ่งกว่านั้น  ยังจะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่า  มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ 
(Input) เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่มีการด าเนินการต่างๆ  เป็นไปตามกระบวนการ (Process)  ที่วาง
ไว้หรือไม่ และผลงานที่ออกมา (Output) เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม ่
   

  1.2)  นิยามเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ 
   องค์กรอนามัยโลก  (WHO)  การประเมินผล  คือ  วิธีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบจาก
ประสบการณ์และใช้บทเรียนที่เรียนรู้มาแล้วน ามาปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบันและส่งเสริมการวางแผน



 
 

ให้ดียิ่งขึ้นโดยการคัดเลือกอย่างระมัดระวังซึ่งทางเลือกต่างๆ  ส าหรับน าไปปฏิบัติในอนาคต  ดังนั้นการ
ประเมินผลจึงควรเป็นกระบวนการต่อเนื่อง 
   สุขุม  มูลเมือง (ม.ป.ป.)  การประเมินผล  หมายถึง  การก าหนดคุณค่า  (Value)  และ
ประสิทธิผลของโครงการหรือการท างานของคนหรือกลุ่มบุคคลในองค์กร  ผลจากการประเมินจะออกมาในรูป
ของการตัดสินใจในเรื่องท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริงกับผลที่คิดหวังไว้ล่วงหน้า 
   พงศ์สัณห์  ศรีสมทรัพย์ (ม.ป.ป.) การประเมินผล  หมายถึง การตรวจสอบ  เพ่ือ
เปรียบเทียบว่าโครงการที่ได้ด าเนินงานไป  บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพียงใด  มีผลกระทบเกิดขึ้นทั้งทางตรง
และทางอ้อมอย่างไรบ้าง   มีปัญหาในการด าเนินงานเพียงใด  ทั้งนี้เพื่อจะน าผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูล
เพ่ือประกอบการตัดสินใจการวางแผนและบริหารโครงการในโอกาสต่อไป 
   สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์  (2547)  กล่าวว่า  การประเมินผลโครงการ  หมายถึง  กระบวน
การศึกษาแสวงหาความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆ  
ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  มีปัญหาและอุปสรรคอะไร  และบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ มีผลกระทบใน
แง่มุมต่างๆ  อย่างไรที่เกิดข้ึนจากโครงการ 
   ประชุม  รอดประเสริฐ  (2537)  กล่าวว่า  การประเมินโครงการ  หมายถึง  กระบวนการ
ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินงานโครงการ  และพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึงจุดเด่น จุด
ด้อยของโครงการนั้นอย่างมีระบบ  แล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้น เพ่ือการด าเนินงานต่อไป  
หรือยุติการด าเนินงานโครงการนั้นเสีย 
 

 2)  แนวทางในการก ากับติดตามผล 
 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์  (ม.ป.ป.)   กล่าวไว้ว่า  ขั้นตอนในการก ากับติดตามงานมีดังนี้  
   1.  จัดท าเครื่องมือขึ้นมาเพ่ือใช้ในการติดตามงาน ได้แก่ แผนภูมิแท่ง โครงข่ายงาน เทคนิค 
เพิร์ทและซีพีเอ็ม ตารางติดตามกิจกรรมและผลที่คาดหมาย โดยเลือกใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่ งหรือ 
เครื่องมือหลายอย่างก็ได้ จากนั้นจึงก าหนดช่วงเวลาในการก ากับติดตามผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การก าหนด
ช่วงเวลาที่ใช้ในการติดตามและก ากับงานจึงขึ้นอยู่กับชนิดของโครงการและกิจกรรม  
   2. จัดประชุมผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพ่ือท าความเข้าใจในด้านบทบาท หน้าที่ 
และความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือตลอดจนลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย ส่วนผู้มีอ านาจ
วินิจฉัยสั่งการ เช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารโครงการควรมีการตรวจเยี่ยมและ ตรวจสอบควบคู่ไปกับการ
ติดตามการรายงานผลการด าเนินงานอยู่เสมอ  
   3. ด าเนินการจัดท าสรุปการรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ การ
ตัดสินใจปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ทันต่อการน าไปใช้ จากนั้นจึงจัดท าข้อมูล
ย้อนกลับไปให้หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ ได้รับทราบต่อไป  
  สุเทพ  บุญเติม (2553) ได้กล่าวถึง  กระบวนการก ากับติดตาม (Monitoring process)  มี
ขั้นตอนส าคัญ  7  ขั้นตอนคือ   
   1. ก าหนดเป้าหมายและเกณฑ์ 
   2. จัดท าแผนก ากับติดตาม 
   3. จัดทีมงานก ากับติดตาม 
   4. ลงมือปฏิบัติก ากับติดตามตามแผน 
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   5. ตรวจสอบผลก ากับติดตาม 
   6. รายงานผลก ากับติดตาม 
   7. ทบทวนการก ากับติดตาม 
  จิรพร  สุเมธีประสิทธิ์ (2553)   กล่าวถึงการก ากับติดตามที่ดี  ควรประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี้ 
   1. การก ากับติดตามที่ดีควรจะมุ่งเน้นที่ผลงาน (Result)  และการติดตามเร่งรัด  (follow-
up)  ด้วยการหาข้อเท็จจริงว่า  ส่วนที่ด าเนินงานไปด้วยดีของโครงการมีส่วนใดบ้าง  และส่วนใดบ้างที่ไม่ได้
ด าเนินไปตามแผนงาน  ไม่ก้าวหน้าตามก าหนดการและไม่ได้แสดงว่าจะบรรลุผลตามที่ก าหนดในผลงาน  
(Result)  และน าข้อเท็จจริงที่ได้พบจัดท าเป็นรายงาน  พร้อมทั้งให้ความคิดเห็นและติดตามการตัดสินใจและ
การแก้ไขปรับปรุง 
   2. การก ากับติดตามที่ดีมักจะขึ้นอยู่กับการวัดที่การออกแบบไว้ดีของโครงการ ถ้าโครงการ
มีการออกแบบไม่ดีหรือตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ผิดพลาดหรือไม่จริง  ต่อให้มีการก ากับที่ดีมากอย่างไรก็คงไม่
สามารถประกันได้ว่าจะเป็นโครงการที่ประสบความส าเร็จได้ 
   3. การก ากับติดตามที่ดีอาศัยการออกตรวจพ้ืนที่ด าเนินโครงการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้
สามารถระบุข้อเท็จจริงและความก้าวหน้าของการด าเนินงานของโครงการได้ การออกตรวจเยี่ยมอย่างเป็น
ระยะๆ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมได้ดีขึ้น  และวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นปัญหาได้ชัดเจน  และเป็น
การบนัทึกข้อมูลเป็นระยะๆ  แทนที่จะเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว 
   4. การวิเคราะห์เพ่ือจัดท ารายงานเป็นวาระประจ า  ก็เป็นหนึ่งในมาตรฐานขั้นต่ าของการ
ก ากับติดตามที่ด ี
   5. การก ากับติดตามยังจะเกิดประโยชน์แก่โครงการมากขึ้น หากใช้กลไกการก ากับติดตาม
ด้านการมีส่วนร่วม เพ่ือให้เห็นว่าได้เกิดการยอมรับ ยึดเป็นพันธะผูกพัน มีบทบาทของเจ้าของโครงการ การ
ติดตามเร่งรัดและการน าส่งข้อมูลป้อนกลับด้านผลการด าเนินโครงการหรือไม่อย่างไร เช่น  การประชุมผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย การคณะกรรมการก ากับ (Steering Committee)  การสนทนากลุ่มย่อย เป็นต้น 
   6. การก ากับติดตามที่ดีจะต้องหาหนทางที่จะเข้าถึงความก้าวหน้าและผลการด าเนินงาน
ของโครงการอย่างมีเหตุผลโดยอิงอยู่บนเงื่อนไขและดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน  และอาจจะต้องพยายามปรับปรุงระบบ
การวัดผลการด าเนินงานด้วยการหาดัชนีชี้วัดและข้อมูลพื้นฐาน  (Indicators & baselines) 
   7. เพ่ือให้เกิดการก ากับติดตามที่ดี ประเด็นของบทเรียนจากการด าเนินโครงการ ไม่ว่าจะ
ล้มเหลวหรือประสบความส าเร็จก็ตาม ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจโครงการ เพ่ือใช้ประกอบการพัฒนากล
ยุทธ์ในอนาคต และหลีกเลี่ยงการท าผิดซ้ าซาก  
 
 3)  แนวทางในการประเมินผลโครงการ 
  การประเมินผลนับเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการบริหาร  โดยทั่วไปการ
ประเมินผลมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด  
โดยใช้วิธีการหลายอย่างที่มีหลักเกณฑ์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การประเมินผลเป็นวิธีการหนึ่งที่จะ
ท าให้ทราบถึงผลการบริหารงานหรือปฏิบัติงานตามโครงการใดๆ  ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่  ผลของการ
ประเมินจะมีประโยชน์ในการที่จะบอกให้ทราบถึงความส าเร็จหรือล้มเหลว  ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาทั้งในปัจจุบันและอนาคต  จึงมีนักวิชาการด้านการประเมินผลได้ให้แนวทางในการประเมินผลที่แตกต่าง
กัน 



 
 

  ในกระบวนการประเมินผลโครงการจะประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ การวางแผนการ
ประเมินผลโครงการ ขั้นตอนการประเมินผลโครงการ และการประเมินผลลัพธ์โครงการ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด และขอบเขตเนื้อหาในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้ วิจัยจึงศึกษาเฉพาะแนวทางการประเมินผล
โครงการที่มี 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 
 
  3.1)  การวางแผนการประเมินผลโครงการ 
   มยุรี อนุมานราชธน  (2548)  ได้กล่าวถึงการวางแผนเพื่อการประเมินผลโครงการมีข้ันตอน
ที่ส าคัญ 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
   ขั้นตอนที่  1 ก าหนดผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งผู้ที่ได้รับ
ผลประโยชน์หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประเมินผล เช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ ประเภทและ
จ านวนของผู้รับบริการ เป็นต้น จะต้องระบุให้ชัดเจน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ผู้รับบริการ  ผู้สนับสนุน
โครงการ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ประเมนควรทราบภูมิหลัง ความสนใจ ทัศนคติ ชื่อเสียงของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการให้มากท่ีสุด ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับประเภทของโครงการและลักษณะของการประเมิน 
   ขั้นตอนที่  2  จัดการประชุมเบื้องต้น ก่อนที่จะตัดสินใจท าการประเมินและก าหนด
รายละเอียดของโครงร่างการประเมินผล  ผู้ประเมินควรจัดการประชุมเบื้องต้นก่อนเพ่ือพบปะบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับโครงการและรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ เช่น โครงการเป็นประเภทใด ต้องการผลการประเมินด้าน
ใด 
   ขั้นตอนที่  3 ประเมินความสามารถที่จะรับการประเมิน เป็นการวิเคราะห์และพิจารณา
ข้อมูล  เกี่ยวกับสถานการณ์ของโครงการว่า มีความพร้อมที่จะรับการประเมินหรือไม่ หลังจากผู้ประเมินได้ท า
ความเข้าใจกับผู้ที่ เกี่ยวข้องกับโครงการเพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่มา และความส าคัญของโครงการ  
วัตถุประสงค์และทรัพยากรของโครงการ เพ่ือท าการตัดสินใจว่าจะท าการประเมินหรือไม่ โครงการที่สามารถ
ประเมินได้ควรจะเป็นโครงการที่มีความสัมพันธ์ตามหลักเหตุผล  ระหว่างสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานในอนาคต  นอกจากนี้ทรัพยากรจะต้องได้รับการจัดสรรเพ่ือท าการประเมินอย่างเพียงพอ  และ
ผู้สนับสนุนโครงการต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการประเมินเมื่อโครงการได้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
    ขั้นตอนที่  4  ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  ผู้ประเมินที่มีประสบการณ์ใน
การประเมินผลโครงการหลายๆ สาขาจะคุ้นเคยกับการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่วนผู้ ประเมินที่เชี่ยวชาญ  
เฉพาะสาขาจะพัฒนาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะที่จะช่วยพัฒนาทฤษฎีในด้านนั้นๆ ได้  ส่วนผู้ประเมินที่
ขาดประสบการณ์ในการประเมินเฉพาะด้าน  อาจต้องใช้เวลาศึกษาเนื้อหาของเรื่องนั้น  ระเบียบวิธีวิจัยจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้องและศูนย์ข้อมูลต่าง ก่อนที่จะเสนอรูปแบบการประเมินผลสร้างเครื่องมือในการประเมินผล  
ในการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ผู้ประเมินควรสนใจประเด็นส าคัญ เช่น เคยมีการประเมินผลโครงการแบบ
นี้หรือไม่และท าการประเมินรูปแบบใด  เครื่องมือหรือมาตรวัด ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผลหรือไม่ 
เครื่องมือดังกล่าวมีความเชื่อมั่นและมีความเที่ยงตรง  เพียงใด ใช้สถิติประเภทใดและเหมาะสมกับการ
วิเคราะห์หรือไม่ เป็นต้น 
    ขั้นตอนที่  5  ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย หลังจากทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วผู้ประเมิน
ก็พร้อมที่จะตัดสินใจเลือกระเบียบวิธีวิจัย ได้แก่ กลยุทธ์และการออกแบบระเบียบวิธีวิจัย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง การเลือกวิธีการวัด การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิติ และการ



 
 

รายงานผลฉบับสมบูรณ์ตามล าดับ ในด้านกลยุทธ์การประเมินผลถูกก าหนดโดยประเภทการประเมิน  เช่น  
การประเมินผลด้านประสิทธิผล  ผละประเมินสามารถท าการประเมินมากกว่า 1 ประเภท นอกจากนี้การ
ออกแบบการประเมินผลจะถูกก าหนดด้วยตัวแปรต่างๆ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ขั้นตอนที่  6 การน าเสนอโครงร่างผลการประเมินผลที่เป็นลายลักษณ์อักษร หลังจากได้
ด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ แล้ว ผู้ประเมินต้องเตรียมจัดท าร่างผลการประเมินที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือ
เอกสารรายงานผลส าหรับน าเสนอต่อผู้บริหารโครงการและผู้บริหารระดับสูง โครงร่างนี้ควรได้รับความ
เห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ปฏิบัติ ในประเด็นเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของการประเมินผล 
วัตถุประสงค์ของการประเมินผล มาตรวัดวัตถุประสงค์ของโครงการ ความพร้อมที่ให้ท าการประเมินผล  เป็น
ต้น 
 
 
  3.2) ขั้นตอนการประเมินผลโครงการ 
   ชาร์ลส์  (Charles, 1977 อ้างถึงใน วุฒิสาร ตันไชย และคณะ, 2546) ได้ก าหนดขั้นตอน
ของการประเมินผลโครงการไว้  3 ขั้นตอนดังนี้ 
   1. ก าหนดสิ่งที่จะประเมินว่าจะประเมินอะไร โดยผู้ประเมินจะต้องรู้ว่าจะประเมินอะไร 
   2. การวัดสิ่งที่จะประเมิน  ซึ่งเมื่อก าหนดแล้วว่าจะประเมินอะไร จะต้องก าหนดว่าจะ
ตรวจสอบหรือวัดสิ่งที่ต้องการประเมินนั้นอย่างไร หรือวัดในสิ่งนั้นด้วยวิธีการใด  อย่างไร จากนั้นจึงเริ่มท าการ
ประเมิน 
   3. การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลมาครบถ้วนแล้ว ต่อไปก็เป็นเรื่องของการน าเอา
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาท าการวิเคราะห์ โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น  มีวิธีการอยู่หลากหลายรูปแบบ  ซึ่งผู้
วิเคราะห์จะต้องพิจารณาเลือกวิธีการ หรือเครื่องมือในการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับความต้องการ  และตาม
หลักการทางสถิติ เพ่ือที่จะให้ได้ผลออกมาตามท่ีก าหนดไว้ 
   สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2544) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการประเมิน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  
ดังต่อไปนี้ 
   ขั้นที่  1  ก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมิน ในขั้นตอนนี้ ผู้ประเมินจะ
ด าเนินการดังนี้ 
    1.1  ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือสิ่งที่มุ่งประเมินกับวัตถุประสงค์หลักการ
ของโครงการ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครบ้างที่ต้องการใช้ผลการประเมินนี้ 
    1.2 สัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชาของผู้ประเมิน  และกลุ่มผู้ใช้ผลประเมินเกี่ยวกับความ
ต้องการใช้ผลประเมินต้องการใช้เมื่อใด  ต้องการสารสนเทศในประเด็นใดบ้าง 
    1.3 จากข้อมูล 1. และ 2. ก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมิน  เป็นที่น่า
สังเกตว่าวัตถุประสงค์ของการประเมิน เป็นผลมาจากการศึกษาความต้องการของผู้ใ ช้ผลประเมิน และจาก
วัตถุประสงค์หลักของโครงการ  หรือสิ่งที่มุ่งประเมิน 
   ขั้นที่  2 วางแผนการประเมิน  เมื่อก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์การประเมินแล้ว  น า
วัตถุประสงค์ของการประเมินในแต่ละข้อมาวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการประเมิน  แล้วกรอกลงในแบบวางแผน
ประเมินดังนี้ 
 
 



 
 

ตารางที่  1  แบบวางแผนการประเมิน 

 
   จากวัตถุประสงค์ของการประเมิน  ผู้ประเมินน ามาวิเคราะห์ว่าเป็นประเภทไหนของการ
ประเมิน  เช่น  ประเมินสภาวะแวดล้อม  ประเมินปัจจัยเบื้องต้น  ประเมินกระบวนการ  การประเมินผลผลิต 
ฯลฯ  ประเด็นค าถามเพ่ือจะได้ช่วยให้เก็บข้อมูลอย่างครบถ้วน  แหล่งที่มาของข้อมูลที่ต้องการอาจมาจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สังเกตการณ์  เอกสาร หรือผลการปฏิบัติต่างๆ ช่วงเวลาที่ เก็บข้อมูล แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ  
ก่อนการด าเนินโครงการ ขณะโครงการด าเนินการอยู่  และเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
   ขั้นที่  3  ด าเนินการประเมินตามแผน  เมื่อจัดท าแผนการประเมินเรียบร้อยแล้ว  จะเริ่ม
เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงต่างๆ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ระบุไว้ในแผนการประเมิน 
   ขั้นที่  4  วิเคราะห์ข้อมูล แจงนับรวบรวมข้อมูล เพ่ือท าการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของ
การประเมินแต่ละข้อ แล้วสรุปว่าวัตถุประสงค์นั้นๆ บรรลุหรือไม่ เพียงใด มีปัญหา หรืออุปสรรคอย่างไรบ้าง 
   ขั้นที่  5  รายงานผลการประเมิน โดยทั่วไปรายงานการประเมินผลมักจะท าเป็นลายลักษณ์
อักษรในรูปของรายงาน  ซึ่งอาจแบ่งเป็นรายงานรวมฉบับเดียว  หรือการประเมินผลโครงการ และการติดตาม
ผลหรือแยกเป็นรายงาน 2 ฉบับ คือรายงานการประเมินผลโครงการหลังจากเสร็จสิ้นการด าเนินงาน โดยยัง
ไม่ได้ด าเนินการติดตามผล และรายงานการติดตามผล หลังจากสิ้นสุดโครงการไปแล้วไม่น้อยกว่า     6  เดือน 
 
  3.3)  การประเมินผลลัพธ์โครงการ 
   สมสุดา  ผู้พัฒน์ (2553) กล่าวไว้ว่า การประเมินผลลัพธ์ เป็นกิจกรรมส าคัญของหน่วยงาน
ภาครัฐในการพัฒนาการด าเนินงานให้เกิดผลงานตามที่ก าหนด  ผลงานของหน่วยงานเกิดจากการด าเนินงาน
ของแต่ละโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมีความรู้และความสามารถเรื่อง วัฏจักรโครงการ ซึ่ง
ประกอบด้วย 1)  การออกแบบโครงการ 2)  การด าเนินงานตามที่ออกแบบโครงการ และ 3) การประเมิน
โครงการ เพราะผลงานโครงการจะเกิดขึ้นเมื่อโครงการมีการออกแบบกิจกรรมที่สามารถท าให้เกิดผลงานได้
จริง  และจะต้องมีการบริหารกิจกรรมอย่างถูกต้อง กิจกรรมจึงจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมาย  
ผลงานของหน่วยงานจึงเป็นผลรวมของแต่ละโครงการ  หากหน่วยงานใดมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
การออกแบบ  การด าเนินการ  และการประเมินโครงการหน่วยงานย่อมสามารถสร้างเครือข่าย  และสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับบุคคลเป้าหมายได้ โดยเฉพาะที่ส าคัญยิ่ง คือ สอดคล้องกับงบประมาณที่
หน่วยงานได้รับ 
   การวัดผลงานองค์กรจึงต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมตามวัฏจักรโครงการ ซึ่งสรุปได้ดังภาพ
ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน : 
ประเภทของการ

ประเมิน 
ประเด็นค าถาม แหล่งที่มาของ

ข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมลู วิธีการเก็บข้อมูล วิธีวิเคราะห์ข้อมลู 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  2  แสดงที่มาผลงานองค์กร 
ที่มา  :  สมสุดา  ผู้พัฒน์,  2553. 

   การประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน  พิจารณาจากผลงานองค์กรในระดับผลผลิต  
และผลลัพธ์  ผลงานองค์กรเป็นผลรวมผลงานของทุกๆ โครงการภายในหน่วยงาน แต่ละโครงการย่อมจะต้อง
ด าเนินการตามวัฎจักรโครงการ คือ มีการออกแบบโครงการ ด าเนินโครงการตามที่ออกแบบ และประเมิน
โครงการ ผลการด าเนินงานท าให้เกิดผลงานซึ่งมี 2 ระดับ  คือ ผลผลิต และผลลัพธ์ 
   ในทัศนะของซามูเอล (Samuel, 1983 อ้างถึงในวุฒิสาร  ตันไชยและคณะ, 2546)  ได้แบ่ง
ขั้นตอนของการประเมินผลโครงการไว้ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
    1. การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินผลโครงการ โดยเป็นการก าหนดว่าจะท า
การประเมินในเรื่องอะไรเพ่ือจะได้น าผลการประเมินมาใช้  และจะน าไปใช้ท าอะไร 
    2. การก าหนดถึงคุณลักษณะของข้อมูลที่ต้องการใช้ว่าเป็นข้อมูลแบบใด มีลักษณะ
อย่างไร 
    3. การเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ต้องการ โดยใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของข้อมูล  รวมถึงการจัดท าข้อมูลไว้ด้วย 
    4. การวิเคราะห์และการแปลความหมายของข้อมูล เพ่ือน าไปใช้ตามความมุ่งหมายที่
ก าหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมโครงการ 
1) ออกแบบ 
2) ด าเนินงาน 
3) ประเมิน 

ผลงานโครงการ 
1)  ผลผลิต 
2)  ผลลัพธ์ 

ผลรวมผลงาน
โครงการ 

1) ผลผลิต 
2) ผลลัพธ์ 

ผลงานองค์กร 
1) ผลผลิต 
2) ผลลัพธ์ 



 
 

 

บทท่ี 4  
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 ฝ่ายบริการวิชาการ ถือเป็นหน่วยงานในการก ากับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จากสาขาวิชาต่างๆ ที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล และเสนอต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกไตรมาส  โดย
มีข้ันตอนการก ากับติดตาม ดังต่อไปนี้ 

 4.1 การก ากับติดตามทางเอกสารหนังสือเพื่อขอข้อมูลจากหัวหน้าโครงการ 
4.1.1)   ก่อนด าเนินโครงการ   
   ฝ่ายบริการวิชาการจะด าเนินการขอแผนการจัดกิจกรรมจากหัวหน้าโครงการทุก
โครงการเพื่อด าเนินการจัดท าแผนการก ากับติดตามและประเมินผลโครงการ และการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม 
ก ากับติดตามและประเมินผลโครงการของคณะกรรมการ โดยใช้แบบฟอร์มแบบรายงานแผนการด าเนิน
กิจกรรม โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ทีฝ่่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก าหนด 

 



 
 

  4.1.2) ระหว่างด าเนินโครงการ/กิจกรรม   

   ระหว่างการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  หัวหน้าโครงการจัดต้องด าเนินการรายงานผล
ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ มายงัฝ่ายบริการวิชาการ ทุกไตรมาส  โดยใช้แบบฟอร์มรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ทีฝ่่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ก าหนด 

   

 

 1)  แบบฟอร์มหนังสือน าส่งรายความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

  2)  แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

  4.1.3)  สิ้นสุดการด าเนินโครงการ 

   เมื่อโครงการด าเนินการแล้วเสร็จ  หัวหน้าโครงการจะต้องด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผล
การด าเนินโครงการ และจัดส่งมายังศูนย์บริการวิชาการ เพ่ือจัดเก็บเป็นผลงานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย  โดยรูปแบบของการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการจะต้องมีรูปแบบที่ศูนย์บริการ
วิชาการก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย  

   1)  หนังสือน าส่งรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   2)  รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 4.2 การก ากับติดตามและประเมินผลโครงการฯ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
  การก ากับติดตามและประเมินผลโครงการฯ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ซึ่งแต่งตั้ง
โดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพ่ือก าหนดนโยบายและแนวทางในการก ากับติดตามและ
ประเมินผลโครงการ การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม เยี่ยมชม ขณะด าเนินโครงการและกิจกรรม   
  4.2.1  แนวทางการตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการ 
   1)  คณะกรรมการจะไปตรวจเยี่ยมแบบกัลยาณมิตร มีทัศนคติในเชิงบวก ในการสร้าง
คุณค่า และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแก่โครงการที่ไปติดตามและประเมินผล 
   2)  คณะกรรมการใช้หลักเกณฑ์พิจารณาเลือกติดตามและประเมินผลโครงการที่มีลักษณะ
ดังนี้ คือ 
    ก.  จัดท าภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 
    ข.  มีการบูรณาการศาสตร์จากหลายคณะ/สาขาวิชา 
    ค.  มุ่งการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง 
    ง.  มุ่งบริการวิชาการสู่ชุมชนอย่าแท้จริง 
    จ.  รับจัดสรรงบประมาณเป็นครั้งแรก  
    ฉ.  ได้รับงบประมาณค่อนข้างสูง  (ตั้งแต่ 80,000 บาท) 
    ช.  ลักษณะอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ 
  4.2.2   การประเมินผลการตรวจเยี่ยมโครงการ 
   คณะกรรมการจะด าเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการ  ตาม
แผนการติดตามและประเมินผลโครงการในแต่ละปีงบประมาณ  และปฏิทินตรวจเยี่ยมโครงการประจ าเดือน  
และคณะกรรมการจะมีการประชุมปรึกษาหารือเป็นระยะๆ เพ่ือพิจารณาจุดอ่อน/จุดแข็งของการติดตามและ
ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงต่อไป     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 5 
ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

 จากการปฏิบัติงานด้านการก ากับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ผู้เขียนจึงได้ให้ข้อเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

 ขั้นตอน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1.  การก ากับติดตามทางเอกสาร
หนังสือเพ่ือขอข้อมูลจากหัวหน้า
โครงการ 
     1.1  การจัดประชุมหัวหน้า
โครงการเพื่อชี้แจงขั้นตอน 
วิธีการติดตามและประเมินผล
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1.2  การรายงานผล
ความก้าวหน้าการด าเนิน
โครงการ 
 

 
 
 
- หัวหน้าโครงการยังไม่เห็น
ความส าคัญในการเข้าร่วมประชุมจึง
ท าให้มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจ านวน
น้อย ส่งผลการก ากับติดตามและ
ประเมินผลโครงการแต่ละโครงการ
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
- หัวหน้าโครงการบางโครงการไม่มี
การรายงานผลความก้าวหน้า
โครงการ (รายไตรมาส) มายัง
ศูนย์บริการวิชาการ 

 
 
 
- จัดส่งหนังสือเชิญไปยัง
หัวหน้าโครงการก่อนการ
ประชุม 7 วัน และให้ส่งแบบ
ตอบรับการเข้าร่วมประชุม
ก่อนวันประชุม 3 วันท าการ 
โดยหากหัวหน้าโครงการไม่
สะดวกเข้าร่วมประชุม ก็ขอให้
ส่งผู้แทนมาเข้าร่วมโครงการ 
เพ่ือรับฟังขั้นตอน วิธีการก ากับ
ติดตามและประเมินผล
โครงการ พร้อมทั้งรับคู่มือ
เอกสารต่างๆ  
 
- เมื่อใกล้ถึงเวลาก าหนดส่ง
ข้อมูล ศูนย์บริการวิชาการจะ
ท าการแจ้งเตือนไปยังหัวหน้า
โครงการ เพ่ือให้ด าเนินการ
จัดส่งข้อมูลที่ทันเวลา 
 

ขั้นตอน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  - เพ่ิมช่องทางในการจัดส่ง

รายงานความก้าวหน้าให้กับ
หัวหน้าโครงการ เช่น E-mail,  
Fax และ Social Network 



 
 

ต่างๆ เพ่ือเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการรายงานข้อมูล
มายังฝ่ายบริการวิชาการ 

2. การก ากับติดตามและ
ประเมินผลโครงการฯ โดย
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล 
     2.1  การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม 
ติดตามและประเมินผลโครงการ 
ของคณะกรรมการ 

 
 
 
 
- การจัดท าแผนการก ากับติดตาม
และประเมินผลโครงการในพ้ืนที่ของ
คณะกรรมการ เป็นไปค่อนข้างยาก 
เนื่องจากโครงการมีการเปลี่ยนแปลง
วัน เวลาด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
แต่ไม่แจ้งมายังศูนย์บริการวิชาการ 

 
 
 
 
- จัดท าปฏิทินการตรวจเยี่ยม 
ติดตามและประเมินผล
โครงการ ของคณะกรรมการ
เป็นรายเดือน เพ่ือให้การ
ตรวจสอบข้อมูลง่ายขึ้น     
- ทุกสิ้นเดือนจะมีการ
ประสานงานกับหัวหน้า
โครงการเพื่อยืนยันแผนการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม อีก
ครั้ง ก่อนที่จะส่งปฏิทินการ
ตรวจเยี่ยม ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
ประจ าเดือนให้กับ
คณะกรรมการ เพ่ือเตรียมลง
พ้ืนที่ตามก าหนดการโครงการ 
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