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1.ประเภทผลงาน 

     ดCานการผลิตบัณฑิต 

     ดCานการวิจัย 

           /  ดCานการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

2.บทสรุป (สรุปเน้ือหาสำคัญของงาน ไม<ควรเกิน 10 บรรทัด) 

สถาบันถ<ายทอดเทคโนโลยีสู<ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลCานนา ไดCจัดใหCมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูCโดยการดำเนินงานมีการจัดประชุมและแผนการปฏิบัติงาน ดCานการจัดความรูCของหน<วยงาน ที่ตCองการ

ใชCการจัดการความรูCเปjนส<วนหนึ่งของยุทธศาสตรmในการขับเคลื่อนพันธกิจและงานโครงการบริการวิชาการ 

เพื่อสรCางความรูC และแลกเปลี่ยนเรียนรูCจากผูCประสบการณm สรCางความเขCาใจทางดCานงานติดตามและประเมิน

โครงการบริการวิชาการดCวย CIPP Model  และการตรวจเยี่ยมชมโครงการบริการวิชาการเพื่อเปjนขวัญ

กำลังใจของคณะทำงานและชุมชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ พรCอมกับใหCคำแนะนำเพิ่มเติม เสนอแนะเพื่อเปjนทาง

ในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการต<อไป 

 

3.ความสำคัญของ “แนวปฏิบัติท่ีดี” (ระบุสภาพปuญหา ความตCองการหรือเหตุผลความจำเปjน) 

การบริการวิชาการแก<สังคมเปjนส<วนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันและมหาวิทยาลัย โดยตCอง

คำนึงถึงกระบวนการในการใหCบริการวิชาการแก<สังคม ศึกษาความตCองการของกลุ<มเปwาหมายนำมาจัดทำแผน

บริการวิชาการ เพื่อสรCางประโยชนmแก<ชุมชนหรือสังคมโดยการประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ 

และนำมาจัดเปjนแผนการใชCประโยชนmจนเกิดผลลัพธmที่สรCางความพึงพอใจต<อชุมชนและสังคมอย<างต<อเนื่อง

และย่ังยืน  

สถาบันถ<ายทอดเทคโนโลยีสู <ชุมชน ไดCเล็งเห็นความสำคัญของการบริการวิชาการแก<สังคม 

โดยเฉพาะโครงการติดตามและประเมินโครงการบริการวิชาการ ซึ่งลักษณะของพันธกิจของหน<วยงานการใหC

ทุนหรืองบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการของหน<วยงานในมหาวิทยาลัยฯ และตCองติดตามและ



ประเมินผลโครงการใหCไปตามวัตถุประสงคmของโครงการและสรCางประโยชนmแก<ชุมชนหรือสังคมโดยการ

ประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ และมีการบูรณาการเพื่อใชCประโยชนmทางดCานการจัดการเรียนการ

สอนและการวิจัยพัฒนาตำแหน<งทางวิชาการของอาจารยm สรCางเครือข<ายกับหน<วยงานต<าง ๆ เปjนแหล<งเรียนรูC

ของนักศึกษา โดยพบว<าการนำกระบวนการจัดการความรูCมาเปjนเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนา

คุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรูCภายในหน<วยงาน เพื่อใหCบรรลุเปwาหมายและบังเกิดผลต<อ

การปฏิบัติดCานพัฒนาองคmกร จึงไดCจัดทำโครงการการจัดการความรูCของสถาบันถ<ายทอดเทคโนโลยีสู<ชุมชน 

เร่ืองซ่ึงไดCมีการกำหนดประเด็น เร่ือง เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ในคร้ังน้ี 

 

4.วัตถุประสงคF และเป[าหมายของการดำเนินการ (ระบุวัตถุประสงคmชัดเจนและกำหนดเปwาหมายอย<างเปjน

รูปธรรม ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคลCองกับสภาพปuญหา) 

1.) เพ่ือใหCในการดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ เปjนไปในทิศทางเดียวกันใน

การบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ 

2.) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูCมา ปรับปรุงทบทวนใหCเปjนองคmความรูCสู<แนวทางการปฏิบัติงานการติดตาม

และประเมินผลโครงการในรูปแบบรูปแบบ CIPP MODEL 

 

5.กระบวนการดำเนินงาน (ระบุวิธีการ กระบวนการหรือข้ันตอน และเคร่ืองมือการจัดการความรูCท่ีใชC) 

สถาบันถ<ายทอดเทคโนโลยีสู<ชุมชน ไดCจัดกิจกรรมแบ<งปuนและแลกเปลี่ยนเรียรูCจากความรูC ทักษะ

ของผูCมีประสบการณmตรงในการทำงาน (Tacit Knowledge) จากผูCเขCาอบรม เพ่ือคCนหาแนวทางการปฏิบัติงาน

ท่ีดี โดยมีกระบวนการการจัดการความรูCดังน้ี  

1) การบ<งช้ีความรูC (Knowledge Identification) 

สถาบันถ<ายทอดเทคโนโลยีสู<ชุมชน มีการจัดประชุมหน<วยงานเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธm 2563 เพ่ือ

จัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรูC (KM)และกำหนดประเด็นองคmความรูCของหน<วยงาน ซึ่งในที่ประชุมมีการ

เสนอใหCทุกฝ�ายจัดแผนองคmความรูCของแต<ละฝ�าย ซึ่งในมติไดCกำหนดกำหนดองคmความรูC เรื่อง เทคนิคการ

ติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ประจำป� 2563 ของฝ�ายกลุ<มงานส<งเสริมการเรียนรูCตลอดชีวิต

และการสรCางทักษะเพื ่ออนาคต(งานบริการวิชาการ) และคำสั ่งสถาบันถ<ายทอดเทคโนโลยีสู <ช ุมชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลCานนา ที่ 4/2563 เรื่องการแต<งตั้งคณะกรรมการจัดการความรูC (KM) ณ 

วันที่ 28 กุมภาพันธm 2563 และกำหนดประเด็นองคmความรูC “เทคนิคการติดตามและประเมินโครงการบริการ

วิชาการ” เปjนประเด็นองคmความรูCที่เกี่ยวขCองกับกลุ<มงานและเปjนประเด็นเกี่ยวขCองกับผลการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดของหน<วยงานองคmประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก<สังคม การบริการวิชาการแก<สังคมเปjนส<วนหน่ึง

ในภารกิจหลักของสถาบันและมหาวิทยาลัย โดยตCองคำนึงถึงกระบวนการในการใหCบริการวิชาการแก<สังคม 

ศึกษาความตCองการของกลุ<มเปwาหมายนำมาจัดทำแผนบริการวิชาการ ม เพื่อสรCางประโยชนmแก<ชุมชนหรือ

สังคมโดยการประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ และนำมาจัดเปjนแผนการใชCประโยชนmจนเกิดผลลัพธm

ที่สรCางความพึงพอใจต<อชุมชนและสังคมอย<างต<อเนื่องและยั่งยืน และเพื่อการเพิ่มพูนความรูCและประสบการณm



ของอาจารยmอันจะนำมาสู<การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชCประโยชนmทางดCานการจัดการเรียนการ

สอนและการวิจัยพัฒนาตำแหน<งทางวิชาการของอาจารยm สรCางเครือข<ายกับหน<วยงานต<าง ๆ เปjนแหล<งเรียนรูC

ของนักศึกษาและเปjนการสรCางรายไดCของสถาบันจากการใหCบริการทางวิชาการอีกดCวย 

2) การสรCางและแสวงหาความรูC (Knowledge Creation and Acquisition) 

จากมติที่ประชุมไดCตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูCของหน<วยงานแลCวนั้น ทางคณะกรรมการไดC

ดำเนินการประชุมกลุ<มย<อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูCและจัดประชุมทำแผนการจัดการความรูCและกำหนดองคm

ความรูC เร่ือง เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ในวันท่ี 7 เมษายน 2563 และหาแนว

ทางการปฏิบัติงาน ในประเด็นองคmความรูC “เทคนิคการติดตามและประเมินโครงการบริการวิชาการ” ซึ่งทางผูC

ประสานใหCกลุ<มหัวหนCางานและหัวโครงการบริการวิชาการของหน<วยงาน โดยกำหนดบุคลากรแสดงความ

คิดเห็นประมาณ 5 นาที ใชCเทคนิคการเล<าเรื ่องประการณm (Story Telling) ในการติดตามและประเมิน

โครงการบริการวิชาการและจัดทำรายละเอียดบันทึกในการแลกเปลี่ยนเรียนรูCในรายงานการประชุมกลุ<มย<อย

ในการแต<ละคร้ัง 

3) การจัดความรูCใหCเปjนระบบ (Knowledge Organization) 

การประชุมคณะกรรมการจัดการความรูC (KM) คร้ังท่ี 4 วันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ไดCสรุปประเด็น

ความรูC และขCอเสนอแนะ  เพ่ือจัดทำรูปแบบการเผยแพร<กระบวนการงานบริการวิชาการและจัดทำร<างคู<มือ

การติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ เพ่ือนำความรูCท่ีไดCจากการแลกเปล่ียนเรียนรูCมา ปรับปรุง

ทบทวนใหCเปjนองคmความรูC โดยทางสถาบันถ<ายทอดเทคโนโลยีสู<ชุมชน ไดCสรุปประเด็นความรูC ประสบการณmการ

ทำงาน (Tacit Knowledge) และขCอเสนอแนะ  เพ่ือจัดทำรูปแบบการเผยแพร<กระบวนการงานบริการวิชาการ 

และจัดทำร<างคู<มือการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ เพ่ือนำความรูCท่ีไดCจากการแลกเปล่ียน

เรียนรูCมา ปรับปรุงทบทวนใหCเปjนองคmความรูC โดยเน้ือหาเปjนทางการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผล

โครงการในรูปแบบรูปแบบ CIPP MODEL เพ่ือใหCแบบการประเมินผลเปjนไปตามหลักวิชาการโดยมีการพัฒนา

ระบบสารสนเทศในการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou ท้ังระบบการติดตามรายงานผลการจCางงาน ระบบรายงานผล

การปฏิบัติงาน ระบบรายงานผลตัวช้ีวัด โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพ่ือขับเคล่ือนโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลCานนา เปjนตCน 

 

4) การประมวลและกล่ันกรองความรู@ (Knowledge Codification and Refinement) 

คณะกรรมการเรียบเรียง ตัดต<อ และ ปรับปรุงเน้ือหาใหCมีคุณภาพดี รวมท้ังสรุป ประเด็นและกล่ันกรอง

ความรูCจากการ แลกเปล่ียนรูCใหCเปjนรูปแบบเอกสาร มาตรฐานเดียวกัน และคณะกรรมการมีกล่ันกรองความรูC

และปรับปรุงเน้ือหาประเด็นความรูC เพ่ือจัดทำรูปแบบการเผยแพร<กระบวนการงานบริการวิชาการ พรCอมท้ัง

แนวปฏิบัติการดำเนินงาน หลักเกณฑm  วิธีการ และเง่ือนไข  การทำงานบริการวิชาการต<อไป 

 

  



แนวทางการประเมินผลโครงการ เพ่ือใหCในการดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการบริการ

วิชาการ เปjนไปในทิศทางเดียวกันในการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ จึงไดCกำหนดกรอบและ

แนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ โดยขอบเขตการติดตามและประเมินผล

โครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการจนกว<าโครงการน้ันจะส้ินสุดดังน้ี  

4.1.) การประเมินผลก9อนดำเนินโครงการ คณะกรรมการพิจารณาโครงการเปjนผูCประเมินโครงการ 

เพื่อศึกษาความเปjนไปไดCของโครงการเพื่อเปjนขCอมูลใหCผูCบริหาร พิจารณาอนุมัติโครงการ จาก แบบเสนอ

โครงการบริการวิชาการ ง.9 

4.2.) การประเมินผลระหว9างการดำเนินโครงการ คณะกรรมการฯ ของเขตพื้นที่ หรือคณะ/วิทยาลัย 

เปjนผูCประเมินผลระหว<างการดำเนินโครงการ พิจารณาจากรายงานความกCาวหนCา ง.9.1 และคณะกรรมการ

ติดตามโครงการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนที่ปฏิบัติงานในพื้นท่ีหรือคณะ ติดตามตัวชี้วัดของโครงการตาม

รูปแบบ CIPP MODEL และใหCคำแนะนำและขCอเสนอแนะเพ่ิมกับหัวหนCาโครงการ 

4.3.) การประเมินผลสิ้นสุดโครงการ คณะกรรมการของสถาบันถ<ายเทคโนโลยีสู<จะเปjนผูCประเมินผล

โครงการจากรายงานฉบับสมบูรณmหลังจากส้ินสุดโครงการของทุกโครงการ ดังรูปภาพท่ี 1 

 

 
รูปภาพท่ี 1 กระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการ 

 

 

 

 

 

 



5) การเขCาถึงความรูC (Knowledge Access) 

สรCางกระบวนการช<องทาง ใหCผูCปฏิบัติงานท่ีเก่ียวขCอง สามารถเขCาร<วมทบทวนการพัฒนาระบบและ

สรCางคู<มือร<วมกัน เพ่ือสรCางความเขCาใจ คCนหาและปwองกันขCอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนและบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน

อยู<แลCว สนใจจะนำความรูCประเด็นใดไปใชCปฏิบัติ จะสามารถเลือกนำไปใชCไดCผ<าน Website, Facebook, Line 

หรือ KM Blog ของหน<วยงานและนำเสนอองคmความรูCท่ีไดCสังเคราะหmเรียบรCอย แลCวแก<ผูCบริหาร ในการเขCาถึง

องคmความรูCเพ่ือสรCางความเขCาใจ คCนหาและปwองกันขCอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

6) การแบ<งปuนแลกเปล่ียนเรียนรูC (Knowledge Sharing) 

 ทางหน<วยงานไดCมีการเผยแพร<ผลงานผ<านเว็บไซตm https://cttc.rmutl.ac.th/page/cttc-km และ

ผ3านทางเว็บไซต? https://km.rmutl.ac.th/page/km-rmutl-2563 และผ<าน Line กลุ<มโครงการติดตามและ

ประเมินผลโครงการบริการวิชาการ และนำประเด็นความรูCที่ไดC เผยแพร<ผ<านสารสนเทศ Facebook, Line , 

Blog เพื่อใหCมีส<วนเกี่ยวขCองแสดงความคิดเห็น เพื่อแกCไขปรับปรุงและคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูCกับผูCท่ี

ไดCนำความรูCไปใชC เพื่อแกCไขปรับปรุง พรCอมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูCแนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ CoP กลุ<ม

ประเด็น งานบริการวิชาการงาน RMUTL KM DAY 2021 

 

7) การเรียนรูC (Learning) 

ทางหน<วยงานไดCนำความรูCมาปรับใชCในการปฏิบัติงานและจัดทำคู<มือ การติดตามและประเมิน

โครงการบริการวิชาการและเสนอองคmความรูC/แนวปฏิบัติที ่ดี ที ่ไดCจากการดำเนินการเสนอผูCบริหารเพ่ือ

ประกาศใหCบุคลากรท่ีสนใจนำไปใชCประโยชนm ทำใหCเกิดความรูCใหม< ๆ ซ่ึงไปเพ่ิมพูนความรูCเดิมท่ีมีอยู<แลCวใหCเกิด

ประโยชนmไดCมากขึ้นและฝ�กอบรมผ<านทางออนไลนmเพื่อทำการทดสอบและฝ�กอบรมระบบการติดตามและ

ประเมินผล พรCอมทั้งวัดผลระบบสารสนเทศที่ไดC โดยบ<งช้ีประโยชนmที่ไดCรับ ในรูปแบบของผลลัพธmระบบที่แต<

ละกลุ<มงานหรือผูCปฏิบัติไดCรับ (Output) และผลของการมีส<วนร<วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Outcome) 

พรCอมทั้งเสนอแนะแนวทาง เพื่อพัฒนาองคmความรูC และสรCางแรงกระตุCน ขวัญกำลังใจต<อผูCปฏิบัติงานในการ

ร<วมพัฒนาระบบอ่ืนๆ ต<อไป 

 

 

6.ผลการดำเนินงานและประโยชนFท่ีได@รับ (ระบุผลความสำเร็จของการดำเนินงานใหCเปjนไปตามวัตถุประสงคm 

ท่ีสามารถแกCปuญหาไดC) 

ทางสถาบันถ<ายทอดเทคโนโลยีสู<ชุมชน ไดCสรุปประเด็นความรูC ประสบการณmการทำงาน (Tacit 

Knowledge) และขCอเสนอแนะ  เพ่ือจัดทำรูปแบบการเผยแพร<กระบวนการงานบริการวิชาการ และจัดทำร<าง

คู<มือการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ เพื่อนำความรูCที่ไดCจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูCมา 

ปรับปรุงทบทวนใหCเปjนองคmความรูC โดยเนื้อหาเปjนทางการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลโครงการใน

รูปแบบรูปแบบ CIPP MODEL (Stufflebeam and Shinkfield, 2007) เพื่อใหCแบบการประเมินผลเปjนไป



ตามหลักวิชาการ ซึ่งจะก<อใหCเกิดประโยชนmในการนำเสนอผลงานวิชาการรับใชCสังคม และการประเมินผลงาน

ประกันคุณภาพศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประกันคุณภาพของการศึกษา (สมศ.) ดังน้ี 

1. ใชCรูปแบบการประเมิน CIPP เมื่อสิ้นสุดโครงการ การใชCรูปแบบการประเมิน CIPP กรณีน้ี

ผูCใชCนำรูปแบบการประเมิน CIPP ที่แบ<งมิติ การประเมินออกเปjน 4 ดCาน คือ บริบท (Context) ปuจจัยนำเขCา 

(Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) มาประเมินโครงการ แผนงาน หรือหลักสูตรที่สิ้นสุด

ระยะเวลาดำเนินการใชCเพื่อที่จะสรุปภาพรวมผลการประเมินโครงการ แผนงานดังกล<าวเปjนรายมิติที่ทำการ

ประเมินซึ่งมีลักษณะเปjนการประเมินยCอนหลัง และไม<ไดCใหCขCอเสนอแนะสำหรับการตัดสินใจดำเนินงานจากผล

การประเมินแต<ละดCานและเครื่องมือฉบับเดียวสำหรับการประเมินทุกมิติการประเมินโครงการ แผนงานหรือ

หลักสูตร ท่ีผูCประเมินแบ<งมิติการประเมินออกเปjน 4 ดCานตามท่ีกล<าวน้ันมักใชCแบบสอบถามชนิดแบ<งเปjนระดับ

ความคิดเห็น (อาจเปjน 3 , 4 หรือ 5 ระดับ) แลCวสรCางขCอคำถามในแต<ละดCานเท<า ๆ กันหรืออาจไม<เท<ากัน โดย

ส<วนใหญ<จะมีขCอคำถามในแต<ละดCาน 5-10 ขCอ เพื่อใหCผูCตอบใส<เครื่องหมาย ตามระดับความคิดเห็นระดับใด ๆ 

ในขCอคำถามนั้น ๆ แลCวนำคำตอบที่ไดCมาตรวจใหCคะแนนเปjนตัวเลขเพื่อนำมาวิเคราะหmต<อไปทั้ง ๆ ที่จริงแลCว

การประเมินในแต<ละมิติหรือแต<ละดCานตCองใชCเครื่องมือ เทคนิควิธีการที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมขCอมูล

เพ่ือนำมาวิเคราะหmตัดสินผลการประเมินไม<ใช<ใชCเคร่ืองมือฉบับเดียวเก็บขCอมูลทุกดCาน 

2. รูปแบบการประเมิน CIPP และการนำไปใชCรูปแบบการประเมิน CIPP เปjนการนำตัวอักษร

ตัวแรกของมิติการประเมิน 4 ดCานมาประกอบกันไดCแก< การประเมินบริบท (Context) ปuจจัยนำเขCา (Input) 

กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ดังรูปภาพท่ี 2 CIPP Model 

 

 
รูปภาพท่ี 2 CIPP MODEL 

 



2.1. การประเมินบริบท : Context Evaluation หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับความ

ตCองการจำเปjน (Need) ปuญหา (Problem) คุณสมบัติที่มีค<า (Assets) และโอกาส (Opportunities) ที่จะ

เกิดขึ้นภายใตCเงื ่อนไขแวดลCอมหนึ่งที ่กำหนด การประเมินบริบท 4 ส<วนนี้มีความสำคัญที่จะนำไปสู<การ

ออกแบบโครงการ แผนงาน และการใหCบริการที ่มีความเหมาะสมเปjนไปไดC ทั ้งนี ้การประเมินบริบทมี

วัตถุประสงคm 

2.2. การประเมินปuจจัยนำเขCา : Input Evaluation จุดมุ<งเนCนหลักของการประเมิน

ปuจจัยนำเขCาก็เพื่อช<วยจัดลำดับโครงการที่จะทำใหCเกิดการเปลี่ยนแปลงความตCองการจำเปjน โดยการศึกษา

และตรวจสอบอย<างถี่ถCวนเกี่ยวกับแนวทางต<าง ๆ ที่มีศักยภาพหรือมีความเปjนไปไดCมากที่สุด ในอันที่จะ

ก<อใหCเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล<าว การประเมินปuจจัยนำเขCาจะเปjนตัวบ<งบอกล<วงหนCาถึงความสำเร็จหรือ

ความลCมเหลวหรือประสิทธิผลของความพยายามเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่โครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้น ๆ ตCองการ

ใหCเกิด จุดมุ<งเนCนประการที่สองของการประเมินปuจจัยนำเขCา ก็เพื่อสรCางความเขCาใจร<วมกันเกี่ยวกับแนวทางท่ี

เปjนทางเลือกต<าง ๆ 

2.3. การประเมินกระบวนการ : Process Evaluation เปjนการตรวจสอบการนำ

แผนงานหรือโครงการไปใชCหรือตรวจสอบการดำเนินงานการใชCแผนงาน โครงการ วัตถุประสงคmที่สำคัญ

ประการหนึ่งของการประเมินกระบวนการก็คือ การใหCขCอมูลยCอนกลับแก<ผูCหัวหนCาโครงการและผูCปฏิบัติงานใน

โครงการนั้น ๆ เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต<าง ๆ ของโครงการว<าเปjนไปตามตารางเวลาที่กำหนดหรือไม< การ

ใชCงบประมาณและประสิทธิภาพเปjนอย<างไร สำหรับวัตถุประสงคmอีกประการหนึ่งก็เพื่อชี้แนะแนวทางใหCแก<

ผูCปฏิบัติงานในการปรับปรุงการใชCงบประมาณและแนวทางการดำเนินงานของโครงการใหCมีความเหมาะสม

ย่ิงข้ึน 

2.3. การประเม ินผลผล ิต : Product Evaluation ว ัตถ ุประสงค mหล ักของการ

ประเมินผลผลิตก็เพื่อสอบวัด ตีความ และตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แผนงานหรือปuญหาและอุปสรรคใน

การทำงานว<าตอบสนองบรรลุความตCองการจำเปjนของกลุ<มเปwาหมายหรือไม< นอกจากน้ันการประเมินผลผลิตก็

ยังตCองประเมินผลลัพธm(Outcomes) ท้ังท่ีต้ังใจและไม<ต้ังใจ ท้ังท่ีเปjนไปในทางบวกและทางลบอีกดCวย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.การเผยแพร9 (ระบุวิธีการท่ีทำใหCเห็นร<องรอยหลักฐานการเผยแพร<ผลงาน “แนวปฏิบัติท่ีดี”) 

ไดCมีการเผยแพร<ผลงานผ<านเว็บไซตm https://cttc.rmutl.ac.th/page/cttc-km และผ3านทางเว็บไซต? 

https://km.rmutl.ac.th/page/km-rmutl-2563 และผ<าน Line กลุ<มโครงการติดตามและประเมินผล

โครงการบริการวิชาการ 

 
 

 

8.ปoจจัยความสำเร็จ (ระบุบุคคลที่รับผิดชอบการบริหารจัดการ และทรัพยากร ท่ีสนับสนุนใหCงานประสบ

ความสำเร็จตามวัตถุประสงคm) 

ผูCบริหาร อาจารยmและเจCาหนCาที่ เขCาร<วมโครงการใหCความร<วมมือ และสนับสนุนการเขCาโครงการ 

บุคลากรในองคmกรมีเจตคติที่ดีในการสรCางความรูCใหม< การแบ<งปuนที่ดีและแนวทางการปฏิบัติงานติดตามและ 

ประเมินโครงการบริการวิชาการอย<างเปjนรูปธรรม ตลอดจนไดCตระหนักถึงเปwาหมายของการจัดการความรูCท่ี

สนับสนุนวิสัยทัศนm กลยุทธm และการสอดคลCองกับสมรรถนะหลักของหน<วยงาน นอกจากนี้ บุคลากรของกลุ<ม

งานยังไดCรับความรูC การแลกเปลี่ยนเรียนรูC แนวทางการปฏิบัติงาน จากผูCทรงคุณวุฒิและประสบการณmตรงมา

ปรับใชCในการปฏิบัติจริงไดC 

 

9.ปoญหาอุปสรรคและข@อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต9อไป (ถCามี) 

- เน่ืองดCวยปuญหาโรคระบาดโควิด 2019 ทำใหCตCองปรับเปล่ียนกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียรูC กระทบ

ต<อระยะเวลาการในการแลกเปล่ียนเรียนรูCและรูปแบบในการดำเนินกิจกรรมต<าง ๆ 

- ควรเพ่ิมการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูC 

- สรCางแรงกระตุCนกลุ<มงานอ่ืน ๆ  เห็นถึงความสำคัญในกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูCใหCมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 



10.เอกสารอ@างอิง (ถCามี) 

รูปภาพกิจกรรมท่ีดำเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหตุ**** 

ควรมีภาพประกอบ อาจอยู9ในแต9ละหัวข@อก็ได@ 


