
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

คู่มือการติดตามและประเมินผล 
!โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 

สำหรับ หน่วยงานติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฐานรากหลังโควิดด:วยเศรษฐกิจ BCG 
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โดย สถาบันถ+ายทอดเทคโนโลยีสู+ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล;านนา



 

 

คำนำ 

 
การติดตามและการประเมินผลโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฐานรากหลังโควิดด?วยเศรษฐกิจ 

BCG(U2T for BCG) จัดทำขึ ้นเพื ่อให?หนRวยงานใช? เปTนแนวทางในการดำเนินโครงการให?สอดคล?องกับ

เปVาหมายและวัตถุประสงคYของโครงการ เพื่อประเมินโครงการ/กิจกรรม ด?านสภาวะแวดล?อม (Context) ด?าน

ป`จจัยนำเข?า (Input) ด?านกระบวนการ (Process) และด?านผลผลิต (Product) โดยใช?รูปแบบการประเมิน

โครงการ CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม ชRวยให?เห็นแนวทางหรือกรอบความคิดในการประเมินการเรียนรู?เร่ือง

รูปแบบการ ประเมินที่หลากหลาย จะทำให?เกิดประสบการณYในการตัดสินใจเลือกใช?รูปแบบการประเมินได? 

อยRางเหมาะสมกับสิ่งท่ีมุRงประเมินและชRวยให?การกำหนดวัตถุประสงคYของการประเมินมีความคมชัด และ

ครอบคลุมเน่ืองจาก รูปแบบการประเมินแตRละรูปแบบมีกรอบความคิดเชิงเหตุผล ดังนั้นการเลือกใช?หรือ

ประยุกตYใช? รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ก็มีแนวโน?มที่จะกำหนดวัตถุประสงคYของการประเมินให?สอดคล?องกับ 

รูปแบบนั้น จึงทำให?กำหนดวัตถุประสงคYได?อยRางชัดเจนครอบคลุมและสมเหตุสมผล โดยแนวทางการติดตาม

และการประเมินผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฐานรากหลังโควิดด?วยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ประกอบด?วย แนวทางการดำเนินงานโครงการ (รายละเอียดขั ้นตอนและกระบวนการ

ดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงหลักเกณฑYและแนวปฏิบัติตRาง ๆ 

ท่ีเก่ียวข?อง)  
 

สถาบันถRายทอดเทคโนโลยีสูRชุมชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล?านนา 

        

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 
หน?า

  

คำนำ ก 

สารบัญ ข 

ข?อมูลเก่ียวกับโครงการ 1 

แนวทางการปฏิบัติงานโครงการติดตามและประเมินโครงการ U2T 14 

การประเมินผลและติดตามโครงการ U2T 23 

 

ภาคผนวก 

แบบฟอรYมตัวอยRางคำส่ังการแตRงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินโครงการ 

แบบฟอรYมตัวอยRางข?อเสนอโครงการ/กิจกรรม ง 9 

แบบฟอรYมตัวอยRางรายงานฉบับสมบูรณY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

ข;อมูลเกี่ยวกับโครงการ 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฐานรากหลังโควิดด:วยเศรษฐกิจ BCG(U2T for BCG)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล:านนา 

------------------------- 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีรัฐบาล มีแผนงานในการฟyzนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได?รับผลกระทบจากการแพรRระบาด

ของ COVID-19 ที่มุ Rงเน?นการรักษาระดับการจ?างงานของผู?ประกอบการและกระตุ?นศรษฐกิจของประเทศ  

ประกอบกับที่รัฐบาลได?กำหนดให?เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-

Green Economy : BCG Economy) เปTนยุทธศาสตรYชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตรY วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปTนหนRวยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรY BCG 

Economy เนื ่องจาก อว. มีความพร?อมด?านบุคลากรที ่มีความเชี ่ยวชาญ มีองคYความรู ? เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม    

เพื่อให?สอดรับกับนโยบายการฟyzนฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังสถานการณYโควิดและยุทธศาสตรY           

BCG Economy สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรY วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จึงเสนอการ

ดำเนินการ “โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด?วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and 

Regional Development)” ซึ่งเปTนการดำเนินการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ด?วยเศรษฐกิจ BCG ในพื้นท่ี 

7,435 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเปTนการนำองคYความรู? เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ

สถาบันอุดมศึกษาและหนRวยงานตRางๆ ภายใต? อว. ไปขับเคลื่อนทั้งในภาคการผลิตและบริการในระดับพื้นท่ี 

เพื่อให?เกิดการฟyzนตัวของเศรษฐกิจ เพิ่มและรักษาระดับการจ?างงาน   อาทิเชRน การเกิดธุรกิจใหมR การขยายตัว

ทางธุรกิจ การเติบโตของการลงทุน การเพิ่มมูลคRาสินค?าและบริการ การเพิ่มการบริโภค เปTนต?น ทั้งนี้ อว. ได?

ดำเนินการโครงการในลักษณะเดียวกันในป� พ.ศ. 2564 ได?แกR “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)” ภายใต? “พ.ร.ก. ให?อำนาจกระทรวงการคลังกู?เงินเพ่ือ

แก?ไขป̀ญหา เยียวยา และฟyzนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได?รับผลกระทบจากสถานการณYการระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019” พ.ศ. 2563 โดยได?ดำเนินการในพื้นที่ 3,000 ตำบลทั่วประเทศ ซึ่งผลการดำเนินการ

ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคYเปTนอยRางดี สามารถจ?างงานในพื้นที่ได?มากกวRา 58,000 คน (คิดเปTน 

97.5% ของเปVาหมายที่วางไว?) มีกิจกรรมในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมกวRา 10,088 กิจกรรม ซึ่งจาก

การประเมินคLาผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment) เมื ่อสิ ้นสุดโครงการ (31 

ธันวาคม 2564) สามารถประเมินไดhวLา “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)” ใหhผลตอบแทนทางสังคมประมาณ 4.75 เทLาของงบประมาณที่ใชh หรือ

ประมาณ 50,547.7 ลhานบาท โดยการใช?องคYความรู?และเทคโนโลยีที่สำคัญหลายด?าน อาทิเชRน เทคโนโลยี

การผลิต การพัฒนาความรู?ด?านสินค?า สมารYทฟารYม เกษตรอินทรียY การจัดการทRองเที่ยวแบบ New Normal 
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การแปรรูปผลิตภัณฑYทางการเกษตร การทำตลาดดิจิทัล การทRองเท่ียวชุมชน และการสRงเสริมสุขภาพถ?วนหน?า 

เปTนต?น 

“โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดhวยเศรษฐกิจ BCG” น้ี จะเปTน

การตRอยอดการดำเนินการจาก “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ” โดยจะใช?

ข?อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ที่ได?ดำเนินการมาใน “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

รายตำบลแบบบูรณาการ” ที่บRงบอกถึงศักยภาพและความพร?อมของทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ

และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่ที่จะนำมาใช?ในการพัฒนารายพื้นที่ด?วยยุทธศาสตรYเศรษฐกิจ 

BCG รวมถึงการเพ่ิมและรักษาระดับการจ?างงานบัณฑิตและประชาชนในพ้ืนท่ี 

 

2. วัตถุประสงคs  

2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขRงขันของภาคการผลิตและบริการด?าน BCG ใน

พ้ืนท่ี ด?วยองคYความรู? เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2.2 เพ่ือเพ่ิมการจ?างงานบัณฑิตท่ีพ่ึงจบการศึกษาและประชาชนในพ้ืนท่ี 

2.3 พัฒนากำลังคนให?มีทักษะพื้นฐานที่จำเปTนตRอการทำงานในป`จจุบันและทักษะที่เกี ่ยวข?องกับ

เศรษฐกิจ BCG 

2.4 เพื่อพัฒนาฐานข?อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให?มีความสมบูรณYครอบคลุม

ในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ 

 

3. เปtาหมายและแผนการดำเนินการ 

สป.อว. ได?มีการกำหนดเปVาหมายและแผนการดำเนินการ สำหรับการดำเนินการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด?วยเศรษฐกิจ BCG โดยมีเปVาหมายและแผนการดำเนินการ ดังน้ี 
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1) เปtาหมายและแผนการดำเนินการภาพรวมของโครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) เปtาหมายและแผนการดำเนินการของมหาวิทยาลัย  
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4. การบริหารโครงการ 

 4.1 บทบาทและขอบเขตการดำเนินการ 

การบริหารโครงการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโคว ิดด ?วยเศรษฐกิจ BCG               

แบRงการบริหารโครงการออกเปTน 3 ระดับ โดยมีรายละเอียดและขอบเขตการดำเนินการ ดังน้ี  

 1) ระดับประเทศ ดำเนินการโดยสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรY วิจัยและนวัตกรรม 

(National System Integrator : NSI) จะทำหน?าที่ในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการของโครงการ

ในระดับประเทศ เพื่อให?เกิดการบูรณาการในแผนการดำเนินการ แผนการใช?ทรัพยากร และทำให?สามารถ

ขับเคลื่อนโครงการได?อยRางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคY รวมถึงสRงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษา โดยการพัฒนา Platform กลาง ในการขับเคล่ือนโครงการฯ ให?บรรลุวัตถุประสงคY 

 2) ระดับจังหวัด ดำเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาที ่เปTน อว.สRวนหน?า (Provincial System 

Integrator : PSI) เพื่อให?เกิดการบูรณาการการทำงานของพื้นที่ในระดับจังหวัด ทำหน?าที่ในการกำกับดูแล

และติดตาม การทำงานของโครงการในภาพรวมของจังหวัด เพื่อให?เกิดการบูรณาการในแผนการดำเนินการ 

แผนการใช?ทรัพยากร และทำให?สามารถขับเคล่ือนพ้ืนท่ีได?ในระดับจังหวัด 

 3) ระดับตำบล ดำเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีรับผิดชอบในพื้นที่ตำบลตRางๆ ทำหน?าที่ใน      

การบูรณาการระบบการทำงานในพื้นที่ ในการบริหารจัดการและติดตาม กิจกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ           

และสังคม การจัดทำและวิเคราะหYข?อมูล TCD  การประสานหนRวยงานตRางๆในพื้นที่และการกำกับดูแลผู?ได?รับ

การจ?างงาน 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังตาราง 

โครงสร&างการบริหารจัดการ บทบาทและขอบเขตการดำเนินการ 

1) ระดับประเทศ (National System Integrator : 

NSI) โดยสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตรL วิจัยและนวัตกรรม 

1. ทำหนRาท่ีเปVน “หนXวยประสานงาน” ในการเช่ือม           

การประสานการดำเนินงานกับหนXวยงานท่ีไดRรับ

มอบหมายในการดำเนินการระดับจังหวัด (อว.สXวนหนRา) 

ระดับตำบล (สถาบันอุดมศึกษา) และหนXวยงานภายนอก 

อว. ท่ีเก่ียวขRอง  

2. ทำหนRาท่ีจัดทำแผนการดำเนินการในกิจกรรมตXางๆ 

ภายใตRโครงการ ต้ังแตXกระบวนการเปgดรับสมัครผูRเขRารXวม

โครงการ กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรมของโครงการ 

ในการบูรณาการแผนการดำเนินการ แผนการใชRทรัพยากร 

เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดRวย

เศรษฐกิจ BCG ของหนXวยดำเนินการระดับจังหวัด          

(อว.สXวนหนRา) และระดับตำบล (สถาบันอุดมศึกษา) 

3. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดRวยเศรษฐกิจ BCG ใหRแกX

หนXวยดำเนินการในระดับตำบล (สถาบันอุดมศึกษา) 
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โครงสร&างการบริหารจัดการ บทบาทและขอบเขตการดำเนินการ 

4. สนับสนุนการดำเนินการของหนXวยงานดำเนินการระดับ

จังหวัด (อว.สXวนหนRา) ในการบูรณาการกิจกรรมการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดRวย

เศรษฐกิจ BCG 

5. จัดทำฐานขRอมูล Thailand Community Big Data 

และจัดทำ Data Analytics รXวมกับหนXวยดำเนินการใน

ระดับจังหวัดและระดับตำบล เพ่ือการใชRประโยชนLจาก

ขRอมูล 

6. การจัดทำระบบลงทะเบียน การอบรมดRาน BCG     

การติดตามและประเมินผลกิจกรรม การจัดทำรายงาน 

ผXานระบบ Project Base Management และการ

ประชาสัมพันธLเผยแพรXผลการดำเนินงาน 

7. จัดทำ Platform กลางเพ่ือผลักดันผลท่ีไดRรับจาก    

การดำเนินกิจกรรมเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจ BCG           

ของพ้ืนท่ี 7,435 ตำบล สูXการพัฒนาดRวยวิทยาศาสตรL 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการผลักดันสินคRาและ

บริการออกสูXตลาดผXานชXองทางการจำหนXายเพ่ือสรRาง

รายไดRใหRกับตำบล (U2T Market Place Platform) 

8. พัฒนาทักษะดRาน BCG ใหRกับผูRเขRารXวมโครงการ        

และกิจกรรมสXงเสริมการสรRางนวัตกรรมแบบเรXงดXวน 

(Hackathon) 

9. ทำหนRาท่ีติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธL                  

และผลกระทบในภาพรวมของโครงการ 

10. จัดทำรายงานสรุปผลโครงการและผลกระทบ             

ในภาพรวมในระดับประเทศ 

2) ระดับจังหวัด (Provincial System Integrator : 

PSI) โดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปVน อว.สXวนหนRา 

 

 

 

 

 

  

1. ทำหนRาท่ีเปVน “หนXวยประสานงาน” ในการเช่ือม           

การประสานการดำเนินงานกับสXวนกลาง (สป.อว.) 

หนXวยงานดำเนินการระดับตำบล (สถาบันอุดมศึกษา)        

ในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ และหนXวยงานภายนอก อว. 

ระดับจังหวัดท่ีเก่ียวขRอง  

2. ทำหนRาท่ีจัดทำแผนการดำเนินการในกิจกรรมตXางๆ 

ภายใตRโครงการ เพ่ือใหRเกิดการบูรณาการในการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดRวยเศรษฐกิจ BCG 
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โครงสร&างการบริหารจัดการ บทบาทและขอบเขตการดำเนินการ 

ของหนXวยดำเนินการระดับจังหวัด ในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ี

รับผิดชอบ 

3. ทำหนRาท่ีกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนิน

กิจกรรมขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด       

ดRวยเศรษฐกิจ BCG ของหนXวยดำเนินการในระดับจังหวัด 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ 

4. ทำหนRาท่ีสนับสนุนการจัดกิจกรรมสXงเสริมการสรRาง

นวัตกรรมแบบเรXงดXวน (Hackathon) 

5. ทำหนRาท่ีติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธL และ

ผลกระทบของการดำเนินกิจกรรมของหนXวยดำเนินการ 

ในระดับจังหวัด ในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ 

6. จัดทำรายงานสรุปผลโครงการและผลกระทบใน

ภาพรวมในระดับจังหวัด 

3) ระดับตำบล (University System Integrator : 

USI)  โดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ี

ตำบลตXางๆ 

1. ทำหนRาท่ีเปVน “หนXวยประสานงาน” ในการเช่ือม           

การประสานการดำเนินงานกับสXวนกลาง (สป.อว.) 

หนXวยงานดำเนินการระดับจังหวัด (อว.สXวนหนRา)  

และหนXวยงานภายนอก อว. ระดับตำบลท่ีเก่ียวขRอง 

2. ทำหนRาท่ีจัดทำแผนการดำเนินการในกิจกรรมตXางๆ 

เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด       

ดRวยเศรษฐกิจ BCG ของพ้ืนท่ีตำบลท่ีสถาบันอุดมศึกษา

รับผิดชอบ 

3. ทำหนRาท่ีในการพิจารณาคัดเลือกผูRเขRารXวมโครงการ 

ในพ้ืนท่ีตำบลท่ีสถาบันอุดมศึกษารับผิดชอบ โดยคัดเลือก

จากผูRสมัครในระบบการรับสมัครของ สป.อว. 

4. ทำหนRาท่ีกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนิน

กิจกรรมขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด       

ดRวยเศรษฐกิจ BCG ของพ้ืนท่ีตำบลท่ีสถาบันอุดมศึกษา

รับผิดชอบ การพัฒนา สXงเสริม และผลักดันผลิตภัณฑL 

และบริการ BCG ของชุมชนออกสูXตลาดอยXางเปVน 

ระบบและย่ังยืน 

5. หนRาท่ีกำกับ ติดตามการจัดเก็บขRอมูล Thailand 

Community Big Data ในพ้ืนท่ีตำบลท่ีรับผิดชอบ  
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โครงสร&างการบริหารจัดการ บทบาทและขอบเขตการดำเนินการ 

6. ทำหนRาท่ีติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธL และ

ผลกระทบของการดำเนินกิจกรรมของหนXวยดำเนินการ 

ในระดับตำบล (สถาบันอุดมศึกษา) รายตำบล 

7. จัดทำรายงานสรุปผลโครงการและผลกระทบใน

ภาพรวมในระดับสถาบันอุดมศึกษา 
 

 4.2 การบริหารงบประมาณโครงการ 

งบประมาณที่ใช?ในการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด?วย

เศรษฐกิจ BCG แบRงเปTน 2 สRวน ได?แกR  

1) งบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ครอบคลุม 7,435 ตำบล 

โดยมีรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณ ดังน้ี  

 1.1) พ้ืนท่ี 3,000 ตำบลเดิม จำนวน 107,500 บาท/ตำบล  

 1.2) พ้ืนท่ี 4,435 ตำบลใหมR จำนวน 145,000 บาท/ตำบล  

 โดยสำหรับคRาใช?จRายในการดำเนินกิจกรรม ประกอบไปด?วย 2 กิจกรรมหลัก ได?แกR กิจกรรม          

สร?างความรู? ความเข?าใจ และสร?างการมีสRวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ด?วยยุทธศาสตรY

เศรษฐกิจ BCG และกิจกรรมการพัฒนา สRงเสริมและผลักดันผลิตภัณฑYและบริการ BCG ของชุมชนอยRาง           

เปTนระบบและย่ังยืน เชRน  

  - คRาใช?จRายในการจัดประชุม หรือ จัดกิจกรรมเศรษฐกิจ BCG รRวมกับหนRวยงานและภาคสRวน           

ท่ีเก่ียวข?องในตำบล 

  - คRาใช?จRายในการถRายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด?วยยุทธศาสตรYเศรษฐกิจ BCG ในการผลิต

สินค?าและบริการของตำบล 

  - คRาใช?จRายในการสRงเสริมการสร?างอัตลักษณYหรือ Brand สินค?าและบริการของตำบล การพัฒนา

ออกแบบสินค?า บรรจุภัณฑY ด?วยยุทธศาสตรYเศรษฐกิจ BCG 

  - คRาใช?จRายในการสRงเสริมการตลาดและหาชRองทางขายผลิตภัณฑYและบริการ BCG ของตำบล 

  - คRาใช?จRายในการเดินทาง 

  - คRาวัสดุใช?สอย 

  - คRาใช?จRายในการจัดทำ Platform เพื่อผลักดันผลที่ได?รับจากการดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ BCG ของพื้นที่ 7,435 ตำบล สูRการพัฒนาด?วยวิทยาศาสตรY เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

และการผลักดันสินค?าและบริการออกสูRตลาดผRานชRองทางการจำหนRายเพื่อสร?างรายได?ให?กับ

ตำบล (U2T Market Place Platform) (ดำเนินการโดย สป.อว. โดยอาจเบิกจRายในวงเงินไมRเกิน

ร?อยละ 5 จากคRาใช?จRายในการดำเนินกิจกรรมรายตำบล) 
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  - คRาบริหารจัดการ : บริหาร กำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการของสถาบันอุดมศึกษาและ 

หนRวยบริหารจัดการระดับตำบล (University System Integrator : USI)  (ในวงเงินไมRเกิน           

ร?อยละ 10 ของคRาใช?จRายในการดำเนินกิจกรรมรายตำบล) 
 

2) งบประมาณคLาตอบแทนสำหรับผูhเขhารLวมโครงการ 

 2.1) พ้ืนท่ี 3,000 ตำบลเดิม กำหนดจำนวนผู?เข?ารRวมโครงการ จำนวน 8 คน/ตำบล ประกอบด?วย 

  2.1.1) บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามาไมRเกิน 5 ป� ในวงเงิน 45,000 บาท ตลอดโครงการ            

โดยแบRงจRายคRาตอบแทนออกเปTน 3 งวด งวดละ 15,000 บาท จำนวน 4 คน 

  2.1.2) ผู?ท่ีถูกเลิกจ?าง/ประชาชนในพ้ืนท่ี ในวงเงิน 27,000 บาท ตลอดโครงการ โดยแบRงจRาย

คRาตอบแทนออกเปTน 3 งวด งวดละ 9,000 บาท จำนวน 4 คน 

 2.2) พ้ืนท่ี 4,435 ตำบลใหมR กำหนดจำนวนผู?เข?ารRวมโครงการ จำนวน 10 คน/ตำบล ประกอบด?วย 

  2.2.1) บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามาไมRเกิน 5 ป� ในวงเงิน 45,000 บาท ตลอดโครงการ            

โดยแบRงจRายคRาตอบแทนออกเปTน 3 งวด งวดละ 15,000 บาท จำนวน 5 คน 

  2.2.2) ผู?ท่ีถูกเลิกจ?าง/ประชาชนในพ้ืนท่ี ในวงเงิน 27,000 บาท ตลอดโครงการ โดยแบRงจRาย

คRาตอบแทนออกเปTน 3 งวด งวดละ 9,000 บาท จำนวน 5 คน 

  โดยการกำหนดงวดงาน ให?สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการจัดทำขอบเขตของงานและเงื่อนไข

การจ?างงาน และข?อตกลงจ?าง (ตัวอยRางตามภาคผนวก 1 - 2)  
 

 4.3 การเบิกจLายงบประมาณ 

สป.อว. จะดำเนินการโอนงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการให?กับสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ี  

1) งบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจ BCG  

 สป.อว. จะดำเนินการโอนงบประมาณหลังจากที่สถาบันอุดมศึกษาได?ดำเนินการนำเข?าข?อมูล           

ในระบบบริหารจัดการโครงการ (Project Base Management) ตามแบบฟอรYมและระยะเวลาที่ สป.อว. 

กำหนด เรียบร?อยแล?ว 

2) งบประมาณคLาตอบแทนสำหรับผูhเขhารLวมโครงการ 

 สป.อว. จะดำเนินการโอนงบประมาณโดยแบRงออกเปTน 3 งวด หลังจากที่สถาบันอุดมศึกษาได?

ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตามแบบฟอรYมที่ สป.อว. กำหนด ในระบบบริหารจัดการโครงการ 

(Project Base Management) ตามแบบฟอร Yมและระยะเวลาท ี ่  สป.อว.  กำหนด เร ียบร ?อยแล?ว  

โดยแบบฟอรYมท่ีสถาบันอุดมศึกษาต?องรายงานผลการดำเนินการเข?าสูRระบบ ประกอบด?วย  
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งวดท่ี 1 ประกอบด?วย 

  - ใบเสนออนุมัติงานงวดท่ี 1 (U1) 

  - ข?อเสนอโครงการ (C1) 

  - แผนธุรกิจ (C2) 

 งวดท่ี 2 ประกอบด?วย 

  - ใบเสนออนุมัติงานงวดท่ี 2 (U2) 

  - แผนพัฒนาสินค?า (C3) 

  - รายงานการพัฒนาสินค?า (C4) 

 งวดท่ี 3 ประกอบด?วย 

  - ใบเสนออนุมัติงานงวดท่ี 3 (U3) 

  - แผนการนำสินค?าสูRตลาด (C5) 

  - รายงานฉบับสมบูรณY (C6) 

 

 โดยมีรายละเอียดแบบฟอรYมตามภาคผนวก 3 
 

ทั้งนี ้ ในการบริหารงบประมาณและการเบิกจRายงบประมาณ ให?เบิกจRายในลักษณะเงิน

อุดหนุนทั ่วไป ตามระเบียบของมหาว ิทยาลัย ประกอบกับหลักเกณฑYและว ิธ ีปฏิบ ัต ิตามหนังสือ

กระทรวงการคลัง ดRวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.6/ว126 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2548  
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5.การดำเนินโครงการ 

5.1 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ตารางท่ี 1 ข้ันตอนการดำเนินโครงการ(ภาพใหญL) 

1) เปtาหมายและแผนการดำเนินการภาพรวมของโครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) เปtาหมายและแผนการดำเนินการของมหาวิทยาลัย  
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5.2 ข้ันตอนการดำเนินงานการจhางงาน 

ตารางท่ี 2 ข้ันตอนการดำเนินงานการจ?างงาน 

ข้ันตอน ผูhรับจhาง หัวหนhาโครงการ งานพัสดุ/ 

งานการเงิน/ 

กองคลัง 

สLวนกลาง

มหาวิทยาลัย 

สป.อว. 

การจhางงาน สRงเอกสาร 

รายงานตัว 

-ใบเสนอราคา 

-เอกสารแนบ  

จำนวน 2 ชุด 

ตามประกาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนามเอกสาร 

สัญญาจ?าง 

พร?อมติด 

อากรแสตมป� 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบ

เอกสารรายงานตัว 

ชุดท่ี 1  

ใช?ประกอบ

เอกสารการขอ

อนุมัติจ?างงาน 

พร?อมขอบเขตจ?าง

งาน (TOR)  

ชุดท่ี 2  

เก็บเปTนหลักฐาน

เก็บไว?ท่ีหัวหน?า

โครงการ  

เพ่ือกรอกข?อมูล 

สRงให?สRวนกลาง 

-แบบติดตามการ

จ?างงาน 

ทำเอกสาร

สัญญาจ?างงาน 

รวบรวมสRง

ข?อมูล 

แบบติดตาม 

การจ?างงาน 

เพ่ือสRง สป.อว 

  

รับข?อมูล 

แบบติดตาม

การจ?างงาน 

จาก

มหาวิทยาลัย

เพ่ือนำสRง

กระทรวง

แรงงาน 
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ข้ันตอน ผูhรับจhาง หัวหนhาโครงการ งานพัสดุ/ 

งานการเงิน/ 

กองคลัง 

สLวนกลาง

มหาวิทยาลัย 

สป.อว. 

การตรวจ 

รับงาน 

สRงใบสRงมอบ

งาน (ราย

เดือน)  

-ใบสRงมอบงาน 

-เอกสารผลงาน

ตามขอบเขต

จ?างงาน (TOR) 

(แผนงาน

ประจำเดือน, 

รายงานผลการ

ปฏิบัติงานราย

เดือน) 

ตรวจรับงานจ?าง 

-ลงนามเอกสาร

ตรวจรับงานจ?าง

และรับมอบงาน 

เพ่ือสRงเร่ืองให?งาน

พัสดุทำเร่ือง

เบิกจRายงวดงาน 

 

 

 

 

 

 

-ประเมินผล 

ตามแบบ

ประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

ผู?รับจ?าง 

สRงให?สRวนกลาง 

 

ตรวจสอบ 

การสRงงวดงาน 

ทำเร่ือง

เบิกจRายงวด

ให?กับผู?รับจ?าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมและสRง 

แบบ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานผู?รับ

จ?าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับข?อมูล 

ประเมินผล

การ

ปฏิบัติงาน

ผู?รับจ?าง 

การจLาย

คLาจhาง 

รับคRาจ?าง

ประจำงวด 

เข?าบัญชี

ธนาคาร 

 

 

 

 

 

 โอนเงินคRาจ?าง 

เข?าบัญชีผู?

รับจ?าง 

 โอนเงินคRาจ?าง 

ให?

มหาวิทยาลัย

เปTนรายเดือน 
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ข้ันตอน ผูhรับจhาง หัวหนhาโครงการ งานพัสดุ/ 

งานการเงิน/ 

กองคลัง 

สLวนกลาง

มหาวิทยาลัย 

สป.อว. 

กรณี ลาออก

จากงานหรือ

ยกเลิก

สัญญา 

ทำหนังสือแจ?ง

หัวหน?า

โครงการ

ลRวงหน?า 30 

วัน 

รับรองการยืนยัน 

การออกงาน 

 

 

 

 

รับสมัครและสRง

ข?อมูล 

รายช่ือผู?รับจ?าง 

ทดแทนตำแหนRง

งานวRาง 

 

ทำการยกเลิก

สัญญาจ?าง 

ประกาศ 

รับสมัคร

ทดแทน

ตำแหนRงวRาง 

 

 

แจ?ง

เปล่ียนแปลง

รายช่ือผู?รับจ?าง 

 

 

 

 

 

 

รับข?อมูล

เปล่ียนแปลง

รายช่ือผู?

รับจ?าง 

การออก

หนังสือ

รับรอง 

แจ?งขอรับ

หนังสือรับรอง

การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

ได?หนังสือ

รับรองการ

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

แจ?งรายช่ือ 

ผู?รับจ?างท่ีต?องการ

หนังสือรับรอง 

(ปฏิบัติงานและ

ผRานการประเมิน

อยRางน?อย 6 

เดือน) 

 ออกหนังสือ

รับรอง 

การปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัย 
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ข้ันตอน ผูhรับจhาง หัวหนhาโครงการ งานพัสดุ/ 

งานการเงิน/ 

กองคลัง 

สLวนกลาง

มหาวิทยาลัย 

สป.อว. 

การฝzกอบรม 

(Training) 

 

 

 

 

เข?ารับการ

ฝ�กอบรม 

ทักษะ  

4 Modules 

(Digital, 

English, 

Financial, 

Social) ผRาน

ระบบออนไลนY 

 

รายงานผล 

การเข?า

ฝ�กอบรมใน

แบบฟอรYม

รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 

 

-สRงแบบรายช่ือ 

ผู?เข?าฝ�กอบรม

พร?อม E-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรายงาน 

ผลการเข?า

ฝ�กอบรมตาม

แบบฟอรYมรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน 

 

 รวบรวม 

แบบรายช่ือ 

ผู?เข?าฝ�กอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวม 

รายงานผลการ

เข?าฝ�กอบรม

ตามแบบฟอรYม

รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 

 

-รับแบบ

รายช่ือผู?เข?า

ฝ�กอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-รับรายงาน

ผลการเข?า

ฝ�กอบรมใน

แบบฟอรYม

รายงานผล

การ

ปฏิบัติงาน 
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6.ระบบการเงิน  

การเบิกจRายงบประมาณให?เปTนไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วRาด?วยการดำเนินการตาม

แผนงาน หรือโครงการภายใต?พระราชกำหนดให?อำนาจกระทรวงการคลังกู?เงินเพื่อแก?ไขป`ญหาเยียวยา และ

ฟyzนฟูเศรษฐกิจ และสังคมท่ีได?รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และ

หนังสือ กระทรวงการคลัง ดRวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว75 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 โดยให?มหาวิทยาลัยเป¡ด

บัญชีเงินฝาก ช่ือบัญชี “ช่ือหนRวยงาน (โครงการเงินกู?เพื่อแก?ไขป`ญหา COVID-19)” งบดำเนินการรายตำบล 

ต?องไมRใชRการลงทุน/การซ้ือครุภัณฑY/และกิจกรรมท่ีไมRชัดวRาเปTน ประโยชนYตRอชุมชน  

สำหรับคRาใช?จRายในการดำเนินกิจกรรม ประกอบไปด?วย 2 กิจกรรมหลัก ได?แกR กิจกรรมสร?าง

ความรู? ความเข?าใจ และสร?างการมีสRวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ด?วยยุทธศาสตรYเศรษฐกิจ 

BCG และกิจกรรม การพัฒนาสRงเสริมและผลักดันผลิตภัณฑYและบริการ BCG ของชุมชนอยRาง เปTนระบบและ

ย่ังยืน เชRน  

- คRาใช?จRายในการจัดประชุม หรือ จัดกิจกรรมเศรษฐกิจ BCG รRวมกับหนRวยงานและภาคสRวนท่ี

เก่ียวข?องในตำบล 

- คRาใช?จRายในการถRายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด?วยยุทธศาสตรYเศรษฐกิจ BCG ในการผลิต

สินค?าและบริการ ของตำบล 

- คRาใช?จRายในการสRงเสริมการสร?างอัตลักษณYหรือ Brand สินค?าและบริการของตำบล การพัฒนา

ออกแบบสินค?า บรรจุภัณฑY ด?วยยุทธศาสตรYเศรษฐกิจ BCG 

- คRาใช?จRายในการสRงเสริมการตลาดและหาชRองทางขายผลิตภัณฑYและบริการ BCG ของตำบล 

- คRาใช?จRายในการเดินทาง 

- คRาวัสดุใช?สอย 

- คRาบริหารจัดการ 

ตัวอยRางกิจกรรมท่ีสามารถใช?งบประมาณและไมRสามารถใช?งบประมาณ เชRน  

กิจกรรมท่ีสามารถใชhจLายงบประมาณ กิจกรรมท่ีไมLสามารถใชhจLายงบประมาณ 

1. ค%าเบี้ยเลี้ยงในการลงพื้นที ่ 

2. ค%าเดินทาง 

3. ค%าที่พัก 

4. ค%าวิทยากร  

5. ค%าวัสดุใชAสอย 

6. ค%าพัฒนาผลิตภัณฑJตAนแบบ 

7. ค%าจAางผลิตผลิตภัณฑJตAนแบบ 

8. ค%าใชAหAองปฏิบัติการ/โรงงานตAนแบบ 

9. ค%าที่ปรึกษารายครั้ง/รายกิจกรรม 

10. ค%าใชAจ%ายในกระบวนการถ%ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมสู%ชุมชน  

เป\นตAน  

1. ซื้อครุภัณฑJ 

2. ลงทุนในโครงสรAางพื้นฐาน 

3. ค%าจAางบุคลากร (อยู%ในงบการจAางงานแลAว)  

4. ค%าตอบแทนรายเดือนของผูAปฏิบัติงาน 

(เช%น ผูAบริหารโครงการ หัวหนAาโครงการ นักวิจัย ที่

ปรึกษา เป\นตAน) 

5. ค%าธรรมเนียมต%าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
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หมายเหตุ : 1. หนังสือคณะกรรมการกล่ันกรองการใช?จRายเงิน สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แหRงชาติ ดRวนท่ีสุด ท่ี นร 1106/(คกง.) 325 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2563 และท่ีแก?ไขเพ่ิมเติม  

2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดRวนท่ีสุด ท่ี นร 0505/31641 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2563  

3. หนังสือกระทรวงการคลัง ดRวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว75 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2563 

4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วRาด?วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต?พระราช 

กำหนดให?อำนาจกระทรวงการคลังกู?เงินเพ่ือแก?ไขป̀ญหาเยียวยา และฟyzนฟูเศรษฐกิจและสังคม 

ท่ีได?รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

5. อัตราคRาใช?จRายในการดำเนินการเบิกจRายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กฎ/ระเบียบท่ีเก่ียวข?อง  

6. การจัดซ้ือจัดจ?างต?องเปTนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวRาด?วยการจัดซ้ือจัดจ?างและการ 

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 

 

7. การติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน 

รอบระยะเวลา เครือขLาย (RSI) มหาวิทยาลัย (USI) 

รายเดือน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช?จRาย 

งบประมาณ 

- การบริหารจัดการของ Regional System 

Integrator (เครือขRาย) 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช?

จRาย งบประมาณ 

1.1 การจ?างงาน (รายตำบล) 

1.2 กิจกรรมท่ีเข?าไปดำเนินการในพ้ืนท่ี 

ท่ีรับผิดชอบ (รายตำบล) 

1.3 การบริหารจัดการโครงการของ 

System Integrator (มหาวิทยาลัย) 

ป¡ดโครงการ (เพ่ือสรุปผล

และป¡ดโครงการ)  

1. รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตาม 

MOU เม่ือส้ินสุดโครงการ 
  

1. รายงานผลการดำเนินงานเม่ือส้ินสุด 

โครงการ ตาม MOU 
  

หมายเหตุ  

1.  รายงานผ%านระบบ Project Based Management (PBM) (โดยจะเปsดระบบใหAกรอกขAอมูล 5 วันสุดทAายของทุกเดือน 

และจะปsดระบบในวันที ่2 ของเดือนถัดไป)  

2. มหาวิทยาลัย (USI) กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของตำบลโดยรายงานผ%านระบบ Project Based 

Management  

3.  อว.ส%วนหนAา และเครือข%าย(RSI) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของตำบลในภาพรวมพื้นที่ เครือข%ายโดย

ร%วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข%ายและมหาวิทยาลัยทีเ่ขAามาทำงานตำบลในพืน้ทีเ่ครือข%าย 

4.  สป.อว. (NSI) จะประมวลผลการดำเนินงานการบริหารจัดการของเครือข%าย(RSI) และมหาวิทยาลัย (USI) ผ%านระบบ 

Project Based Management (PBM)  
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บทที่ 2 

แนวทางปฏิบัติงานการติดตามและประเมินโครงการ 
 

การกำกับและติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของตำบล USI ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล?านนา ภายใต? โครงการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจและฐานรากหลังโควิดด?วยเศรษฐกิจ 

BCG(U2T for BCG) โดยดำเนินโครงการอยRางเปTนระบบ  นับตั้งแตRการศึกษาสภาพป`จจุบัน ป`ญหาและความ

ต?องการ  การกำหนดจุดพัฒนา  การวางแผน  การปฏิบัติงานตามแผน  การติดตามผล และประเมินโครงการ  

เพื่อนำผลการประเมินโครงการไปใช?ในการพัฒนางานอยRางตRอเนื่อง  และเปTนระบบ  ผลการดำเนินงาน เพ่ือ

ประเมินโครงการ/กิจกรรม ด?านสภาวะแวดล?อม (Context) ด?านป`จจัยนำเข?า (Input) ด?านกระบวนการ 

(Process) และด?านผลผลิต (Product) โดยใช?รูปแบบการประเมินโครงการ CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม 

ชRวยให?เห็นแนวทางหรือกรอบความคิดในการประเมินการเรียนรู?เรื่องรูปแบบการ ประเมินที่หลากหลาย จะทำ

ให?เกิดประสบการณYในการตัดสินใจเลือกใช?รูปแบบการประเมินได? อยRางเหมาะสมกับสิ่งที่มุRงประเมนิและชRวย

ให?การกำหนดวัตถุประสงคYของการประเมินมีความคมชัด และครอบคลุมเนื่องจาก รูปแบบการประเมินแตRละ

รูปแบบมีกรอบความคิดเชิงเหตุผล ดังนั้นการเลือกใช?หรือประยุกตYใช? รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ก็มีแนวโน?มที่จะ

กำหนดวัตถุประสงคYของการประเมินให?สอดคล?องกับ รูปแบบนั้น จึงทำให?กำหนดวัตถุประสงคYได?อยRางชัดเจน

ครอบคลุมและสมเหตุสมผล โดยขั้นตอนการติดตามและประเมินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฐานราก

หลังโควิดดhวยเศรษฐกิจ BCG(U2T for BCG) ข้ันตอนการติดตามและประเมินโครงการ 

 
 

 

รูปภาพท่ี  1 ข้ันตอนการติดตามและประเมินโครงการ 

รายงานฉบับสมบรูณ. 

ป0ดโครงการ  

เดือนกันยายน 2565 



 18 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานโครงการติดตามและประเมินโครงการ U2T ไดhแกL 

1. ขออนุมัติโครงการ- จัดข?อเสนอโครางการ U2T ง.9 ของหนRวยงาน 

2. จัดต้ังคณะทำงานกรรมการโครงการติดตามและประเมินโครงการ U2T  

3 .ติดตามและประเมินโครงการ แบบ CIPP Model 

4. สรุปผลการดำเนินงาน 

 

รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานโครงการติดตามและประเมินโครงการ U2T ไดhแกL 

1. ขออนุมัติโครงการ 

จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการ จะต?องทำบันทึกข?อความออกโดยสถาบันถRายทอดเทคโนโลยีสูR

ชุมชน เรียนถึงทRานอธิการบดี มทร.ล?านนา เร่ืองขออนุมัติงบประมาณและแผนโครงการพร?อมท้ังแนบข?อเสนอ

โครงการ ง.8 ภาพรวมของโครงการท้ังหมดและข?อเสนอโครงการ ง.9 ของทุกโครงการ เพ่ือให?ทRานอธิการบดี

พิจารณาตRอไป  

โดยรายละเอียดข?อเสนอโครงการ ง.9 ของทุกโครงการวRาข?อมูลโครงการครบถ?วนสมบูรณYท้ัง 15 

ข?อหรือไมR ดังน้ี 

1)  ชื่อโครงการ - มีความชัดเจน ครอบคลุมงานบริการวิชาการ ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

มีความสอดคล?องกัน 

2)  หนRวยงานที่รับผิดชอบ – ชื่อหนRวยงานที่รับผิดชอบหรือหนRวยงานต?นสังกัดของหัวหน?า

โครงการ ชื่อหัวหน?าโครงการ ชื่อคณะทำงาน ชื่อนักศึกษาที่เกี่ยวข?องและที่อยูR เบอรYโทรศัพทY หรือ E-mail  ท่ี

สามารถติดตRอได? 

3)  สถานที่ดำเนินงาน – สถานที่เปVาหมายของโครงการที่จะดำเนินกิจกรรมตRาง ๆ เชRน ช่ือ

หมูRบ?าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดอะไร ระบุให?ชัดเจน 

4)  กำหนดการจัดโครงการ – ระยะเวลาของโครงการภายในป�งบประมาณดำเนินงานจะต?อง

ไมRเกิน 6 เดือนของป�งบประมาณน้ัน 

5)  หลักการและเหตุผล- แสดงรายละเอียดเกี่ยวเปTนมาของโครงการ กรอบความคิดที่สัมพันธY

เชื ่อมโยงกับยุทธศาสตรYของประเทศ กระทรวง มหาวิทยาลัย องคYความรู?และข?ออ?างอิงอื่น ๆ ที่นำมาใช?

สนับสนุนงานบริการวิชาการ  

6)  วัตถุประสงคY – มีความชัดเจน และเปTนรูปธรรม 

7)  กลุRมเปVาหมายผู?เข?ารRวมโครงการ – ระบุกลุRมเปVาหมายและจำนวนท่ีได?รับผลประโยชนY 

8)  งบประมาณ – มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลกับเน้ืองาน และผลสำเร็จ 
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ดังรูปภาพท่ี 2 ตัวอยRางรายละเอียดโครงการของงบประมาณตRาง ๆ 

 

9)  วิธีการดำเนินงาน แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช?จRายงบประมาณ (แผนเงิน) และ 

ตัวช้ีวัดเปVาหมายผลผลิต มีความชัดเจนและเปTนรูปธรรม 

10) ตัวช้ีวัดของโครงการ – เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ มีความชัดเจนและเปTนรูปธรรม 

11) ผลผลิตที่คาดวRาจะได?รับ (Output) - ผลผลิตที่ได?รับจากการดำเนินงานซึ่งสอดคล?องกับ

วัตถุประสงคYหลักของโครงการ/กิจกรรมยRอย 

12) ผลลัพธYท่ีคาดวRาจะได?รับ (Outcome) -ผลประโยชนYท่ีได?จากผลผลิต/กิจกรรมยRอย 

13) ผลกระทบท่ีคาดวRาจะได?รับ (Impact) - ผลกระทบท่ีได?รับจากผลลัพธY/กิจกรรมยRอย 

14) ความเห็นจากหนRวยงานต?นสังกัด – หนRวยงานต?นสังกัดรRวมบูรณาการในการทำโครงการ

โดยต?องผRานความเห็นชอบจากคณบดีหรือผู?อำนวยการสถาบันฯ กRอน 

15) เอกสารแนบอื่น ๆ เชRน ประวัติของหัวหน?าโครงการ และผลงานที่เกี่ยวข?องกับโครงการ 

เปTนต?น โดยหัวหน?าโครงการจะต?องมีผลงานทางวิชาการ งานวิจัยหรือองคYความรู ? อยRางน?อย 1 เรื ่อง  

ที่สอดคล?องกับหลักสูตรหรือมีประสบการณYในการให?คำปรึกษาหรือถRายทอดองคYความรู?กับสถานประกอบการ

มาแล?ว อยRางน?อย 1 แหRง  ท่ีสอดคล?องกับหลักสูตรและมีนักศึกษาเข?ารRวมเปTนคณะทำงานในโครงการ 

 

สำหรับการโอนเงินงบประมาณ หลังจากสRงข?อเสนอโครงการทั้งหมดให?ทRานอธิการบดีพิจารณา

งบประมาณและแผนโครงการแล?ว ประเด็นการพิจารณาโครงการโดยถ?ามีให?ปรับแก?ไขโครงการจะต?องให?

ปรับแก?ไขให?สอดคล?องกับนโยบายหรือแผนงานของทางมหาวิทยาลัยฯ กRอนหรือถ?าไมRมีการปรับแก?ไขให?

ดำเนินการโอนเงินงบประมาณไปยังหนRวยงานที่ได?รับการสนับสนุนตามคณะกรรมการพิจารณาข?อเสนอ

โครงการได?นำเสนอน้ัน 
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ดังรูปภาพท่ี  3 ตัวอยRางภาพรวมงบประมาณของการบริจัดการโครงการมทร.ล?านนา 
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2.จัดต้ังคณะทำงานกรรมการโครงการติดตามและประเมินโครงการU2T โดยจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม

หนRวยงาน 

การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาข?อเสนอโครงการ ทางสถาบันถRายทอด

เทคโนโลยีสูRชุมชน จะพิจารณาจากมิติของการมีสRวนรRวมและการบูรณาการของแตRละคณะทั้ง 4 คณะ โดยจะ

เสนอชื่อรองคณบดีฝ¥ายวิจัยและบริการวิชาการของทั้ง 4 คณะและเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมให?ทRาน

อธิการบดี เห็นชอบและแตRงตั้งเปTนคณะกรรมการพิจารณาข?อเสอนโครงการ เพื่อให?การดำเนินงานของ

โครงการสำเร็จลุลRวง และเปTนไปตามวัตถุประสงคYจึงแตRงตั ้งคณะกรรมการดำเนินงาน โดยจะแตRงต้ัง

คณะกรรมการ ดังน้ีคือ ประธานกรรมการคือผู?อำนวยการสถาบันถRายทอดเทคโนโลยีสูRชุมชน กรรมการ คือรอง

คณบดีฝ¥ายวิจัยและบริการวิชาการของทั้ง 4 คณะหรือเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสม กรรมการและเลขานุการ

คือ รองผู?อำนวยการสถาบันถRายทอดเทคโนโลยีสูRชุมชนที่เก่ียวข?อง กรรมการและผู?ชRวยเลขานุการคือ หัวหน?า

กลุRมงานที่เกี่ยวข?องกับโครงการเปTนต?น ดังรูปภาพที่ 4 ตัวอยRางรายละเอียดการตั้งกรรมการพิจารณาข?อเสนอ

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดังรูปภาพท่ี 4 ตัวอยRางรายละเอียดการต้ังกรรมการพิจารณาข?อเสนอโครงการ 
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3.ติดตามและประเมินโครงการ แบบ CIPP Model 

3.1 การจัดประชุมพิจารณารายงานความก?าวหน?าของโครงการหรือรายงานฉบับ

สมบูรณY จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะทำงานกรรมการโครงการติดตามและประเมินโครงการของหนRวยงาน 

ซึ่งหนังสือที่สRงไปยังผู?เข?ารRวมประชุมทุกคน เพื่อแจ?งเรื่องการประชุม เกี่ยวกับกำหนดเวลา สถานที่ ซึ่งการ

ประชุมแตRละครั้ง เลขานุการต?องมีหน?าที่ทำหนังสือเชิญประชุมเพื่อนัดหมายคณะกรรมการ หรือผู?ที่มีสRวน

เกี่ยวข?องกับการประชุม สาระสำคัญของหนังสือจะเปTนการแจ?งให?คณะกรรมการได?ทราบวRาจะมีการประชุม

เมื่อใด ที่ไหน พร?อมมีการสำรวจวาระการประชุม โดยให?หนRวยงานเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข?าระเบียบวาระการ

ประชุมภายในวันที่ฝ¥ายเลขานุการกำหนด เมื่อหนRวยงานเสนอเรื่องเพื่อขอเข?าประชุม ฝ¥ายเลขานุการจะทำการ

รวบรวมเรื่องเพื่อบรรจุเข?าระเบียบวาระการประชุมตRอไปและรูปแบบของหนังสือเชิญประชุมโดยทั่วไปมี

รูปแบบเชRนเดียวกับหนังสือติดตRอราชการ ซึ่งประกอบด?วย สRวนต?น สRวนเนื้อเรื่อง และสRวนท?าย ทั้งนี้ ในการ

จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู ?ปฏิบัติงานต?องมีความรู ?เรื ่องการพิมพYหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีวRาด?วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ความรู?และทักษะการใช?โปรแกรมคอมพิวเตอรY และการใช?

งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสY (e-Office) จำนวนอยRางน?อย 1 คร้ัง 

3.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่รับผิดชอบของหนRวยงานตำบลละ 1 ครั้ง ตรวจ

เยี่ยมให?กำลังใจคณะทำงานและชุมชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให?คำแนะนำเพิ่มเติม เสนอแนะเพื่อการเตรียม

ความพร?อมในการประชุมวิชาการเสนอผลงานและการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ U2T  

โดยรูปแบบในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการโดยการติดตามและประเมินผล

โครงการในรูปแบบ CIPP MODEL (Stufflebeam and Shinkfield, 2007) เพ่ือให?แบบการประเมินผลเปTนไป

ตามหลักวิชาการ ซึ่งจะกRอให?เกิดประโยชนYในการนำเสนอผลงานวิชาการรับใช?สังคม และใช?รูปแบบการ

ประเมิน CIPP เม่ือส้ินสุดโครงการ การใช?รูปแบบการประเมิน CIPP กรณีน้ีผู?ใช?นำรูปแบบการประเมิน CIPP ท่ี

แบRงมิติ การประเมินออกเปTน 4 ด?าน คือ บริบท (Context) ป`จจัยนำเข?า (Input) กระบวนการ (Process) 

และผลผลิต (Product)มาประเมินโครงการ แผนงาน หรือหลักสูตรที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการใช?เพื่อที่จะ

สรุปภาพรวมผลการประเมินโครงการ แผนงานดังกลRาวเปTนรายมิติที่ทำการประเมินซึ่งมีลักษณะเปTนการ

ประเมินย?อนหลัง และไมRได?ให?ข?อเสนอแนะสำหรับการตัดสินใจดำเนินงานจากผลการประเมินแตRละด?านและ

เครื่องมือฉบับเดียวสำหรับการประเมินทุกมิติการประเมินโครงการ แผนงานหรือหลักสูตร ที่ผู?ประเมินแบRงมิติ

การประเมินออกเปTน 4ด?านตามที่กลRาวนั้นมักใช?แบบสอบถามชนิดแบRงเปTนระดับความคิดเห็น (อาจเปTน 3, 4 

หรือ 5 ระดับ) แล?วสร?างข?อคำถามในแตRละด?านเทRา ๆ กันหรืออาจไมRเทRากัน โดยสRวนใหญRจะมีข?อคำถามในแตR

ละด?าน 5-10 ข?อ เพื่อให?ผู?ตอบใสRเครื่องหมาย ตามระดับความคิดเห็นระดับใด ๆ ในข?อคำถามนั้น ๆ แล?วนำ

คำตอบที่ได?มาตรวจให?คะแนนเปTนตัวเลขเพื่อนำมาวิเคราะหYตRอไปทั้ง ๆ ที่จริงแล?วการประเมินในแตRละมิติหรือ

แตRละด?านต?องใช?เครื่องมือ เทคนิควิธีการที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมข?อมูลเพื่อนำมาวิเคราะหYตัดสินผล

การประเมินไมRใชRใช?เคร่ืองมือฉบับเดียวเก็บข?อมูลทุกด?าน 
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4.สรุปผลการดำเนินงาน 

รายงานฉบับสมบูรณsของหนLวยงาน 

การสRงรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณY โดยหัวหน?าโครงการต?องรายงานฉบับสมบูรณY

การดำเนินโครงการตRอคณะกรรมการและที่ปรึกษาโครงการฯ ผRานระบบออนไลนYและทางหนังสือผRาน

หนRวยงาน และเอกสารขอป¡ดโครงการ มีรายละเอียด ดังน้ี  

4.2.1) สRวนหน?า ประกอบด?วย หน?าปก  ระบุคำวRา“รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณY”

และชื่อโครงการ ชื่อผู?จัดการโครงการและหนRวยงาน คำนำ สารบัญเรื่อง สารบัญตาราง สารบัญรูปภาพ และ

บทสรุปผู?บริหาร  

4.2.2) สRวนเน้ือเร่ือง ประกอบด?วย บทท่ี 1 บทนำ ระบุช่ือโครงการ หัวหน?าโครงการ หนRวยงาน

ที ่รับผิดชอบ ระยะเวลาการดำเนินโครงการ ป�งบประมาณ งบประมาณโครงการ หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงคY เปVาหมายการดำเนินงานและภาคีเครือขRายท่ีเข?ารRวมโครงการ  

บทท่ี 2 ผลการดำเนินงาน ชื่อโครงการ ผู?รับผิดชอบโครงการ กระบวนการแนวคิดการทำงาน

และแผนพัฒนา(รูปแบบและกลไกของโครงการ) กิจกรรมที่ดำเนินการ วัตถุประสงคYโครงการ เปVาหมายของ

โครง การกระบวนการดำเนินการ องคYความรู?หรือนวัตกรรมที่นำไปใช? ผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต ผลลัพธY 

ผลกระทบ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน)และประโยชนYที ่ได?รับและกระบวนการมีสRวนรRวมของโครงการและการ

ประเมินความพึงพอใจของโครงการ และตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (เปรียบเทียบระหวRางแผนการ

ดำเนินงาน (P) และการปฏิบัติงานจริง (A)) (ของแตRละโครงการของหนRวยงานท่ีรับผิดชอบ)  

บทท่ี 3 สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการของคณะทำงาน สรุปผลและข?อเสนอแนะ  

3.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ  

3.2 ข?อเสนอแนะหรือการดำเนินงานให?เกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีย่ังยืน  

3.3 ป̀ญหา อุปสรรค และแนวทางแก?ไข  

4.2.3) สRวนหลัง ประกอบด?วยบรรณานุกรม  ภาคผนวก รูปภาพแตRละกิจกรรม รูปภาพผลงาน

ท่ีเปTนรูปธรรม คำส่ังแตRงต้ังคณะกรรมการโครงการ เปTนต?น 
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บทที่ 3 

แบบติดตามและประเมินโครงการ U2T ของหน+วยงาน 
 

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการโดยการติดตามและประเมินผลโครงการในรูปแบบ CIPP 

MODEL (Stufflebeam and Shinkfield, 2007) เพื่อให?แบบการประเมินผลเปTนไปตามหลักวิชาการ ซึ่งจะ

กRอให?เกิดประโยชนYในการนำเสนอผลงานวิชาการรับใช?สังคม และการประเมินผลงานประกันคุณภาพศึกษา 

โดยการใช?รูปแบบการประเมิน CIPP เมื่อสิ้นสุดโครงการ การใช?รูปแบบการประเมิน CIPP กรณีนี้ผู ?ใช?นำ

รูปแบบการประเมิน CIPP ที่แบRงมิติ การประเมินออกเปTน 4 ด?าน คือ บริบท (Context) ป`จจัยนำเข?า (Input) 

กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product)มาประเมินโครงการ แผนงาน หรือหลักสูตรท่ีส้ินสุดระยะเวลา

ดำเนินการใช?เพื่อที่จะสรุปภาพรวมผลการประเมินโครงการ แผนงานดังกลRาวเปTนรายมิติที่ทำการประเมินซึ่งมี

ลักษณะเปTนการประเมินย?อนหลัง และไมRได?ให?ข?อเสนอแนะสำหรับการตัดสินใจดำเนินงานจากผลการประเมิน

แตRละด?านและเครื่องมือฉบับเดียวสำหรับการประเมินทุกมิติการประเมินโครงการ แผนงาน หรือ หลักสูตร 

ที่ผู?ประเมินแบRงมิติการประเมินออกเปTน 4 ด?านตามที่กลRาวนั้นมักใช?แบบสอบถามชนิดแบRงเปTนระดับความ

คิดเห็น (อาจเปTน 3, 4 หรือ 5 ระดับ) แล?วสร?างข?อคำถามในแตRละด?านเทRา ๆ กันหรืออาจไมRเทRากัน โดยสRวน

ใหญRจะมีข?อคำถามในแตRละด?าน 5-10 ข?อ เพื่อให?ผู?ตอบใสRเครื่องหมาย ตามระดับความคิดเห็นระดับใด ๆ ใน

ข?อคำถามนั้น ๆ แล?วนำคำตอบที่ได?มาตรวจให?คะแนนเปTนตัวเลขเพื่อนำมาวิเคราะหYตRอไปทั้ง ๆ ที่จริงแล?วการ

ประเมินในแตRละมิติหรือแตRละด?านต?องใช?เครื่องมือ เทคนิควิธีการที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมข?อมูลเพ่ือ

นำมาวิเคราะหYตัดสินผลการประเมินไมRใชRใช?เคร่ืองมือฉบับเดียวเก็บข?อมูลทุกด?าน  

 

3.1 รูปแบบการประเมิน CIPP และการนำไปใช?รูปแบบการประเมิน CIPP เปTนการนำตัวอักษรตัวแรกของมิติ

การประเมิน 4 ด?านมาประกอบกันได?แกR การประเมินบริบท (Context) ป̀จจัยนำเข?า (Input) กระบวนการ 

(Process) และผลผลิต (Product) ดังน้ี 

 

กรอบแนวทางการประเมินผลโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและฐานรากหลังโควิดด?วยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลhานนา 

 

 แนวทางการประเมินผลโครงการโดยใช? CIPP  Model เพื่อให?แบบการประเมินผลเปTนไปตามหลัก

วิชาการ ซึ่งจะกRอให?เกิดประโยชนYในการนำเสนอผลงานวิชาการรับใช?สังคม และการประเมินผลงานประกัน

คุณภาพการศึกษา  
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โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและฐานรากหลังโควิดด?วยเศรษฐกิจ BCG(U2T for BCG) 

สLวนท่ี 1  ขhอมูลเบ้ืองตhนโครงการ 

ช่ือโครงการ  : ................................................................................................................................................................. 

สถานท่ีดำเนินการ  : ...................................................................................................................................................... 

งบประมาณท่ีไดhรับการสนับสนุน : .....................บาท 

หนLวยงานรับผิดชอบ  :  ..................................................................................................................................... 

หัวหนhาโครงการ : ........................................................................................................................................................... 

 

3.1.1) การประเมินบริบท : Context Evaluation หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับความต?องการ

จำเปTน (Need) ป`ญหา (Problem) คุณสมบัติที ่มีคRา (Assets) และโอกาส (Opportunities) ที ่จะเกิดข้ึน

ภายใต?เงื่อนไขสิ่งแวดล?อมหนึ่งที่กำหนด การประเมินบริบท 4 สRวนนี้มีความสำคัญที่จะนำไปสูRการออกแบบ

โครงการ แผนงาน และการให?บริการท่ีมีความเหมาะสมเปTนไปได? ท้ังน้ีการประเมินบริบทมีวัตถุประสงคY 

 

ดhานสภาวะแวดลhอมหรือดhานบริบทของพ้ืนท่ี (Context )   รวม 25  คะแนน 

รายการประเมิน/ขhอมูลการประเมิน คะแนน 
ระดับคะแนนจากผูh

ประเมิน 

1. หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคYและเปVาหมายของโครงการมี

ความเหมาะสมและสอดคล?องกัน   

5  

2. โครงการท่ีจัดทำเปTนสภาพป̀ญหาและความต?องการของหมูRบ?าน 

ชุมชน /ป̀ญหาเรRงดRวนของหมูRบ?าน ชุมชน เชRน 

• การวิเคราะหYศักยภาพชุมชนผRานกระบวนการมีสRวนรRวม 

• โครงการท่ีจะดำเนินการเปTนป̀ญหาเรRงดRวนของชุมชนท่ี

ต?องการแก?ไขป̀ญหารRวมกัน 

5  

3. ตำบลมีความพร?อมในการดำเนินโครงการ เชRน 

• ประชากรเปVาหมาย - กลุRมเปVาหมายท่ีชัดเจนตามกิจกรรม 

• การให?ความรRวมมือของผู?นำชุมชนและชาวบ?าน(รRวมคิด รRวม

ปฏิบัติ รRวมรับประโยชนY) 

• ผู?ท่ีเปTนปฏิบัติการหลัก (Key actors)และผู?ขับเคล่ือน

ปฏิบัติการในพ้ืนท่ี (อตบ เทศบาล หนRวยงานอ่ืน ๆ) 

10  
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4. บรรยากาศในการดำเนินงานเหมาะสมและสอดคล?องกับการ

ดำเนินกิจกรรมของโครงการ (การมีสRวนรRวมของประชากร

กลุRมเปVาหมายและองคYกรหลักในตำบล) เชRน 

• การมีสRวนรRวมกับ อปท. 

• การมีสRวนรRวมกับ องคYกรชุมชน/สังคม 

• การมีสRวนรRวมกับหนRวยงานภาครัฐ 

• การมีสRวนรRวมกับหนRวยงานเอกชน 

5  

 

3.1.2.) การประเมินป�จจัยนำเขhา : Input Evaluation จุดมุRงเน?นหลักของการประเมินป`จจัย

นำเข?าก็เพื่อชRวยจัดลำดับโครงการที่จะทำให?เกิดการเปลี่ยนแปลงความต?องการจำเปTน โดยการศึกษาและ

ตรวจสอบอยRางถี่ถ?วนเกี่ยวกับแนวทางตRาง ๆ ที่มีศักยภาพหรือมีความเปTนไปได?มากที่สุด ในอันที่จะกRอให?เกิด

การเปลี่ยนแปลงดังกลRาว การประเมินป`จจัยนำเข?าจะเปTนตัวบRงบอกลRวงหน?าถึงความสำเร็จหรือความล?มเหลว

หรือประสิทธิผลของความพยายามเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่โครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้น ๆ ต?องการให?เกิด 

จุดมุRงเน?นประการที่สองของการประเมินป`จจัยนำเข?า ก็เพื่อสร?างความเข?าใจรRวมกันเกี่ยวกับแนวทางที่เปTน

ทางเลือกตRาง ๆ 

ดhานป�จจัยนำเขhา  (Input) รวม 25  คะแนน 

รายการประเมิน/ขhอมูลการประเมิน คะแนน 
ระดับคะแนนจาก

ผูhประเมิน 

- ดhานบุคลากร   

1. จำนวนบุคลากรท่ีรRวมดำเนินโครงการ มีความเหมาะสมและ

เพียงพอ 

• จำนวนอาจารยYเพียงพอกับกิจกรรมท่ีจะดำเนินโครงการ 

• จำนวนชาวบ?านและเครือขRายมีความเหมาะสม 

4  

2. ความเช่ียวชาญของบุคลากรท่ีรRวมโครงการสามารถแก?ไข

ป̀ญหาตามความต?องการของชุมชนได? เชRน 

• มีทักษะดAานวิทยากรกระบวนการที่ทำงานร%วมกับชุมชนไดA 

• ความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่รับผิดชอบแต%ละกิจกรรมเหมาะสม 

• อื่นๆ.................................................... 

6  

3. ผู?นำชุมชนให?ความรRวมมือเปTนอยRางดี เชRน  

• ศักยภาพของผู?นำชุมชนมีความพร?อม 

• มีผู?รับผิดชอบหลักของชุมชนเข?ามารRวมดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาหมูRบ?าน/แผนพัฒนาตำบล 

5  
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- ดhานงบประมาณ   

มีความเหมาะสมและเพียงพอ 4  

- ดhานเคร่ืองมือหรือความรูh   

เทคโนโลยีหรือองคYความรู?ท่ีนำไปใช?ในโครงการมีความเหมาะสม 

• องคYความรู? 

• นวัตกรรม/เทคโนโลยี 

• เคร่ืองมือ/อุปกรณY 

• อ่ืน ๆ 

6  

 

3.1.3.) การประเมินกระบวนการ : Process Evaluation เปTนการตรวจสอบการนำแผนงานหรือ

โครงการไปใช?หรือตรวจสอบการดำเนินงานการใช?แผนงาน โครงการ วัตถุประสงคYท่ีสำคัญประการหน่ึงของ

การประเมินกระบวนการก็คือ การให?ข?อมูลย?อนกลับแกRผู?หัวหน?าโครงการและผู?ปฏิบัติงานในโครงการน้ัน ๆ 

เก่ียวกับการดำเนินกิจกรรมตRาง ๆ ของโครงการวRาเปTนไปตามตารางเวลาท่ีกำหนดหรือไมR การใช?งบประมาณ

และประสิทธิภาพเปTนอยRางไร สำหรับวัตถุประสงคYอีกประการหน่ึงก็เพ่ือช้ีแนะแนวทางให?แกRผู?ปฏิบัติงานใน

การปรับปรุงการใช?งบประมาณและแนวทางการดำเนินงานของโครงการให?มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน 

 

ดhานกระบวนการ (Process) รวม 20  คะแนน  

จากแผนงาน คาดวLากระบวนการจะดำเนินงานไดhบรรลุเปtาหมาย 

รายการประเมิน/ขhอมูลการประเมิน คะแนน 
ระดับคะแนนจาก

ผูhประเมิน 

1. การทำกิจกรรมเปTนไปตามแผนงานในโครงการท่ีกำหนดไว? 5  

2. การเบิกจRายงบประมาณเปTนไปตามแผนงานท่ีกำหนดไว? 5  

3. มีข?อมูล (Thailand Community Data)  3  

4. นวัตกรรมแก?ไขป̀ญหา(เชิงระบบ เชิงกระบวนการ เชิงเทคนิค) 3  

5. มีการติดตามและกำกับกระบวนการดำเนินงานโครงการตาม

ข้ันตอนท่ีกำหนดทุกกิจกรรม 

2  

6. การประชุมช้ีแจงรายงานความก?าวหน?าและการปรับปรุง

กระบวนการดำเนินงาน 

2  
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3.1.4.) การประเมินผลผลิต : Product Evaluation วัตถุประสงคYหลักของการประเมินผลผลิตก็

เพื่อสอบวัด ตีความ และตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แผนงานหรือป`ญหาและอุปสรรคในการทำงานวRา

ตอบสนองบรรลุความต?องการจำเปTนของกลุRมเปVาหมายหรือไมRนอกจากนั้นการประเมินผลผลิตก็ยังต?อง

ประเมินผลลัพธY(Outcomes) ท้ังท่ีต้ังใจและไมRต้ังใจ ท้ังท่ีเปTนไปในทางบวกและทางลบอีกด?วย 

 

ดhานผลผลิต (Product) รวม 30 คะแนน จากแผนงาน ผลผลิตท่ีคาดวLาจะเกิดข้ึน 

รายการประเมิน/ขhอมูลการประเมิน คะแนน 
ระดับคะแนนจาก

ผูhประเมิน 

1.  ผลผลิต (Output)  เชRน 

• ผลิตภัณฑY/บริการ จำนวน 2 ผลงานพร?อมออกสูRตลาดเชิง

พาณิชยY 

• มีข?อมูล (Thailand Community Data) จำนวน 500 

รายการข้ึนไป 

• รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณY 1 เลRม 

20  

2. ผลลัพธY  (Outcome) ท่ีเกิดข้ึนจากการทำโครงการคือ  

• ยกระดับผลิตภัณฑYชุมชนตาม BCG Model 

• เกิดการตRอยอดเปTนงานวิจัย/งานบริการวิชาการ 

• มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการ

บริการวิชาการ 

 

6  

3. ผลกระทบ (Impact) ท่ีเกิดข้ึนจากการทำโครงการ คือ 

• สร?างอาชีพในชุมชนและพัฒนาบุคคลกรอยRางย่ังยืน หรือ 

• พัฒนาธุรกิจทRองเท่ียวชุมชนอยRางย่ังยืน หรือ 

• พัฒนาทักษะทางด?านเกษตรชุมชนอยRางย่ังยืน หรือ 

• พัฒนายกระดับสินค?า OTOP ให?ชุมชนอยRางย่ังยืน 

4  

     

  3.1.5 ) การสรุปการประเมินของผูhตรวจประเมินผลวLาควรสนับสนุนดำเนินตLอหรือไมL 

และขhอเสนออื่น ๆ ที่เกี่ยวขhองกับโครงการเพื่อใหhหัวหนhาโครงการนำไปปรับปรุงแกhไขทั้ง 4 ดhานอยLางไร

บhาง 

 

รวมคะแนนท้ัง  4  ขhอ เต็ม 100  คะแนน  ระดับคะแนนจากผูhประเมิน ............................คะแนน 
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• ควรใหhการสนับสนุนดำเนินงานตLอไปหรือไมL  

 o สนับสนุน    o ไมRสนับสนุน 

• ขhอเสนอแนะอ่ืน ๆ .........................................................................................................................  

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

 

3.2 สรุปผลการประเมินผล 

 วิเคราะหYผลการประเมินโครงการ โดยใช?คRาเฉล่ีย   และร?อยละเปรียบเทียบ 

กับเกณฑYเฉล่ียเกณฑYการให?คะแนนแบบประเมินผลร?อยละ เกณฑYการให?คะแนน ระดับความพึงพอใจ       

ร?อยละ  90 – 100    ความพึงพอใจระดับดีมาก       

ร?อยละ  80 – 89    ความพึงพอใจระดับมาก       

ร?อยละ  70 – 79    ความพึงพอใจระดับพอใช?      

ร?อยละ  60 – 69    ความพึงพอใจระดับปรับปรุง       

ร?อยละ  50 – 59    ความพึงพอใจระดับปรับปรุงเรRงดRวน 

 

 

รายการประเมิน/ขhอมูลการประเมิน คะแนน 
คะแนนเฉล่ีย

จากผูhประเมิน 

คิดเป�น

รhอยละ 

ดhานสภาวะแวดลhอมหรือดhานบริบทของพ้ืนท่ี (Context )    25   

ดhานป�จจัยนำเขhา  (Input)  25   

ดhานกระบวนการ (Process) 20   

ดhานผลผลิต (Product)  30   

รวม 100   

 

สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

 

  ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม...................................................................................................... 

........................................................ ภาพรวม มีคRาเฉลี่ย.................และมีคRาร?อยละเทRากับ................โดยมีผล

การดำเนินงานสภาวะแวดล?อม มีคRาเฉลี่ย.................และมีร?อยละกับ................ผลการดำเนินด?านป`จจัยนำเข?า 

มีคRาเฉลี่ย.................และมีคRาร?อยละเทRากับ................ผลการดำเนินงานด?านกระบวนการ มีคRาเฉลี่ย.................

และมีคRาร?อยละเทRากับ................ผลการดำเนินงานด?านผลผลิต      มีคRาเฉลี่ย.................และมีคRาร?อยละ

เทRากับ.....................................และผลการประเมินด?าน..............................................สูงกวRาด?านอื่น สำหรับผล

X
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การดำเนินงานในด?าน...........................................................................ควรมีการพัฒนา ปรับปรุง แก?ไขเกี่ยวกับ

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

 

อภิปรายผล 

 

 การประเมินโครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................. 

ตามรูปแบบการประเมินทุกขั้นตอนอยRางเปTนระบบ  ผลการประเมินมีความเชื่อมั่นเปTนไปตามวัตถุประสงคYท่ี

กำหนด คือ การดำเนินงาน มีการวิเคราะหYสภาพป̀ญหาการดำเนินงาน การศึกษาความต?องการของบุคลากรท่ี

รRวมดำเนินโครงการ โดยประสานกับนโยบายของหนRวยงานต?นสังกัด  วางแผนและจัดทำโครงการพัฒนาให?

ตรงตามสภาพที่แท?จริงมากที่สุด ทำให?การดำเนินโครงการเปTนไปตามขั้นตอนที่กำหนดอยRางมีประสิทธิภาพ 

สอดคล?องกับแนวคิดในการวางแผนของอุทัย  บุญประเสริฐ (2532) ที่กลRาววRา  ถ?าหนRวยงานใดมีการวางแผน 

โดยวางแผนเปTนไปด?วยดี มีประสิทธิภาพ มีแผนงานที่ดีตั้งแตRต?น  การปฏิบัติงานตามแผนยRอมมีประสิทธิภาพ

สูง  นอกจากนั้นการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานตามขั้นตอนโดยละเอียด การดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานท่ี

กำหนดทุกขั้นตอน และทุกกิจกรรม  ทำให?ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ  โดยเฉพาะการนิเทศติดตามกำกับ  

และให?ขวัญกำลังใจแกผู?ปฏิบัติงานอยRางสม่ำเสมอ    เปTนสRวนสำคัญอยRางยิ่งที่ชRวยให?การดำเนินงานเปTนไป

อยRางมีประสิทธิภาพ ซึ่งภิญโญ  สาธร (2526) โดยให?ทรรศนะถึงวิธีให?กำลังใจแกRผู?ปฏิบัติงาน  ซึ่งจะชRวยให?

ผู?ปฏิบัติงานมีขวัญและกำลังใจ  ในการปฏิบัติงานวRา การเอาใจใสRดูแลผู?ปฏิบัติงาน เปTนการให?ขวัญและกำลังใจ

อยRางหนึ่ง สำหรับการประเมินโครงการนับเปTนสRวนสำคัญยิ่งอีกสRวนหนึ่ง  ที่ชRวยให?ผู?รับผิดชอบโครงการและผู?

รRวมดำเนินโครงการทราบผลสำเร็จของการดำเนินงาน  เพ่ือนำผลการประเมินไปปรับปรุง แก?ไขการปฏิบัติงาน

ให?มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ซึ่งสอดคล?องกับที่สมหวัง  พิธิยานุวัฒนY (2535 : บทนำ)กลRาวไว?ในบทนำ

ของรวมบทความทางการประเมินโครงการวRา  การบริหารโครงการตRาง ๆไมRวRาจะเปTนโครงการทางด?าน

เศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง การปกครองก็ตามจะบังเกิดผลอยRางมีประสิทธิภาพสูงสุด  จำเปTนต?องอาศัย

การประเมินโครงการ (Project  Evaluation) ที่เปTนระบบ คือ ผลจากการประเมินโครงการได?ทันทRวงทีและ

เมื่อได?ดำเนินโครงการไปแล?ว ยRอมต?องการทราบวRาโครงการนั้นได?บรรลุเปVาหมายหรือไมRเพียงใด  คุ?มกับทุน

และแรงงานที่ลงทุนไปหรือไมR เพื่อจะได?ทราบวRาการดำเนินงานทุกขั้นตอน  ได?ตรงตามเปVาหมายที่กำหนด

หรือไมR  และจะต?องนำผลการประเมินมาปรับปรุง แก?ไข และพัฒนาการดำเนินงานให?มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด 
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ข:อเสนอแนะ 

 ขhอเสนอแนะในการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1. ................................................................................ 
2. ................................................................................ 
3. ................................................................................ 
4. ................................................................................ 
5. ................................................................................ 

 ขhอเสนอแนะสำหรับหนLวยงาน 

1. ................................................................................ 
2. ................................................................................ 
3. ................................................................................ 
4. ................................................................................ 
5. ................................................................................ 
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