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คํานํา
คูมือการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแกสังคม  เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารและเจาหนาที่โครงการในการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยขอนแกน  
ประกอบดวยวิธีการและขั้นตอนการติดตามและประเมินผลโครงการที่อยูในความรับผิดชอบของผูบริหาร
โครงการและผูที่เกี่ยวของ  ซึ่งจะเปนประโยชนในการติดตามและประเมินผลโครงการอยางเปนระบบและเปน
มาตรฐานเดียวกัน  อน่ึง  คูมือน้ีสามารถพัฒนาไดตามความเหมาะสม

ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือนี้จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงานสําหรับผูบริหารและเจาหนาที่
โครงการในการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแกสังคม  มหาวิทยาลัยขอนแกน

สวนติดตามและประเมินผล
                                                                                                            พฤศจิกายน  2554
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สวนที่  1  บทนํา

1.  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา
แผนปฏิบัติราชการ  4  ป  พ.ศ.  2555-2558  มหาวิทยาลัยขอนแกน  กําหนดทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีอัตลักษณ  มีคุณภาพ  มาตรฐานความเปนเลิศ  มีบทบาทใน
การช้ีนํา  ตอบสนองความตองการและเตือนสติของสังคม  เปนที่ยอมรับของสังคม  ในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ระดับชาติ  และระดับนานาชาติ  และเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ  อันดับ  1 
ใน 3 ของประเทศ  อันดับ  1 ใน 80  ของเอเชียและอันดับ 1 ใน 400  ของโลก  โดยไดกําหนดวิสัยทัศนไว คือ  
“มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําระดับโลก”

แผนภาพ  บานวิสัยทัศนมหาวิทยาลัยขอนแกน

โดยสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ  4  ป  พ.ศ.  2555-2558  มหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น  
ประกอบไปดวย  วิสัยทัศน  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตรจํานวน  10  ประเด็นยุทธศาสตร  24  กลยุทธ  91  
มาตรการ  ซึ่งในแตละประเด็นยุทธศาสตรจะมีความเชื่อมโยง/สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน  อันจะ
เปนเครื่องมือที่สําคัญที่ใชเปนแนวทางในการขับเคลื ่อนใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามประเด็น
ยุทธศาสตรซึ่งประกอบดวย

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 :  ระบบบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตรที่  2 :  การผลิตบัณทิตที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 :  ดานการพัฒนานักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่  4 :  ดานการวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่  5 :  ดานบริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่  6 :  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  7 :  ดานพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  8 :  ดานศิษยเกาสัมพันธท่ีดี
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  9 :  ดานชุมชนสัมพันธ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  10 : การบริหารจัดการทรัพยากร  ทรัพยสิน  และทรัพยสินทางปญญา  เพ่ือ

พัฒนามหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุดและพ่ึงตนเองได

ทั้ง  10  ประเด็นยุทธศาสตรมีความเชื่อมโยง/สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  
2555-2558  ในนโยบายขอ  1   นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก  ขอ 3 นโยบายเศรษฐกิจ  ขอ  4  
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  ขอ 6  นโยบายวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรม  และ ขอ  8  
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

มหาวิทยาลัยขอนแกนมีกรอบงบประมาณที่ ใชรวมทุกประเด็นยุทธศาสตรจํานวนทั้ งสิ้น  
46,159.7233  ลานบาท  โดยแบงเปนงบประมาณแผนดิน  จํานวน  17,260.7288  ลานบาท (รอยละ  
37.39)  งบประมาณรายได  จํานวน  28,898.9945  ลานบาท  (รอยละ  62.61)  ทั้งนี้งบประมาณทั้งหมด
ประกอบดวย  งบดําเนินการจํานวน  23,697.3014  ลานบาท  (รอยละ  51.34)  งบลงทุน  จํานวน  
9,663.1398  ลานบาท  (รอยละ  20.93)  งบอุดหนุน  จํานวน  12,799.2821  ลานบาท  (รอยละ  27.73)

ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติระดับคณะ/หนวยงาน  คือ  การนํายุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิบัติ  (Strategy  Implementation)  ซึ่งเปนกระบวนการหน่ึงในการบริหารเชิงกลยุทธ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  มีการดําเนินการท่ีสําคัญ  คือ  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงานที่สอด
รับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ซึ่งคณะหนวยงานจะตองกําหนดแผนงาน โครงการ  
กิจกรรม ผลผลิต  ผลลัพธ   ระยะเวลา งบประมาณ  ใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  สําหรับการกํากับติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการและความสําเร็จ
ขององคกรนั้น  มหาวิทยาลัยจัดใหมีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ  และกอใหเกิดการปรับปรุง
อยางตอเน่ือง  โดยมหาวิทยาลัยไดร ับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหนวยงานตางๆ  ทั้งภายใน
มหาวิทยาลัย  ไดแก  การกํากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีโดยสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  การ
ประเมินคุณภาพภายในประจําปของมหาวิทยาลัย  และการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย  ไดแก  การประเมินผลปฏิบัติราชการประจําป  โดยสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบ
ราชการ  (ก.พ.ร.)  

การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ  (PART)  ของสํานัก
งบประมาณ  การประเมินผลการประกันคุณภาพ  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  (สมศ.)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก  (World  University  Ranking)  โดย
สถาบัน/องคกรภายนอกประเทศ
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โครงการบริการวิชาการแกสังคม  มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนจํานวน 
16,843,800  บาท  (สิบหกลานแปดแสนสี่หมื่นสามพันแปดรอยบาทถวน)  ซึ่งโครงการดังกลาวเกิดขึ้นเพื่อ
ตอบสนองนโยบายดานการบริการวิชาการแกชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ฉะนั้นการติดตามและ
ประเมินผล  จึงเปนภารกิจที่สําคัญขององคกรภาครัฐ  เนื่องจากปญหาดานงบประมาณที่มีอยางจํากัด  จะเปน
แรงผลักดันที่ทําใหการพิจารณาคัดสรรแผนงาน/โครงการที่จะดําเนินการตองเปนไปอยางรอบคอบ  กลาวคือ
ตองเปนแผนงาน/โครงการ  ที่มีคุณคาและเกิดประโยชนสูงสุดตามความจําเปนเรงดวน  ซึ่งเคร่ืองมือสําคัญท่ีใช
ในการวิเคราะหแผนงาน/โครงการดังกลาว  ตองอาศัยขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการติดตามประเมินผล
โครงการที่ไดดําเนินการมาแลว   รวมทั้งโครงการที่จะดําเนินการใหม  วามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด  
การประเมินผลโครงการทั้งปจจัยนําเขา  (Input)  กระบวนการ   (Process)   และผลงาน    (Output)  จะ
ชวยใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคาหรือเกิดประโยชนเต็มที่  และจะเปนขอมูลยอนกลับนํามาใชในการ
วางแผนหรือจัดทําแผนงาน/โครงการตอไป

เดิมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ  ไดโอนใหคณะ/หนวยงานที่หัวหนาโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม  สังกัด ดําเนินการตามกระบวนการของคณะหนวยงานนั้น ๆ  โดยศูนยบริการวิชาการมี
หนาที่ดําเนินการติดตามประเมินผลที่เกิดขึ้นเทานั้น  ปงบประมาณ  2555  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ตองการ
มุงเนนใหการบริการวิชาการแกสังคมเปนไปตามประเด็นยุทธศาสตรที่  5 :  ดานการบริการวิชาการ  ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนใหมากที่สุด   โดยมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร เพ่ือใหมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสถาบัน
เสริมสรางศักยภาพของมนุษยและพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน  เปนศูนยกลางการใหบริการทางวิชาการโดยเปนที่
พึ ่งของสังคม  และประเทศในภูมิภาค  บนพื้นฐานของความรูทางวิชาการสูการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  อันจะนําไปสูการชี้นําสังคมทางปญญา  การพัฒนาสังคมฐานรากใหเขมแข็งและยั่งยืน   จึงไดจัดสรร
งบประมาณโครงการบริการวิชาการ  โดยใหศูนยบริการวิชาการเปนผูประสานงานเพื่อเปนไปตามนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัย  และกลยุทธของมหาวิทยาลัยขอนแกน  จึงไดจัดทําคูมือการติดตามประเมินผลโครงการนี้
ขึ้นมาเพื่อใหหัวหนาโครงการ  ผูประสานงานโครงการและบุคลากรที่เกี่ยวของปฏิบัติไดดวยความสะดวกและ
เรียบรอย

2.  วัตถุประสงค
2.1  เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานของผูบริหารและเจาหนาท่ีโครงการอยางเปนระบบและมี

มาตรฐานเดียวกัน
2.2  เพ่ือใหผูบริหารและเจาหนาท่ีโครงการทราบวิธีและข้ันตอนการปฏิบัติงานดานการติดตามและ

ประเมินผลโครงการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยขอนแกนอยางชัดเจน
2.3  เพ่ือใหผูบริหารและเจาหนาท่ีโครงการดําเนินตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว  และสอดคลองกับ

นโยบายและวัตถุประสงคของการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคม  มหาวิทยาลัยขอนแกน
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3.  ขอบเขต 
ครอบคลุมข้ันตอนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกสังคม  ตาม

แผนงบประมาณประจําปของผูบริหารและเจาหนาท่ีโครงการ  ต้ังแตการวางแผนการติดตามและประเมินผล
การดําเนินการติดตามและประเมินผล  การจัดทํารายงานผลการติดตามฯ ตามแผนงบประมาณประจําป  และ
การตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ตลอดจนการรายงานผลการดําเนินโครงการมายังศูนยบริการวิชาการ
เพื่อรวบรวมขอมูลเสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัย  และหนวยงานท่ีเก่ียวของไดแก  กองแผนงาน  สํานักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  เปนตน

4.  คําจํากัดความ
Monitoring  คือ การติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือใหทราบถึงระดับผลผลิต
Evaluation  คือ การประเมินผลการดําเนินงานตามรายโครงการเพ่ือใหทราบถึงระดับผลลัพธ

สุดทาย  ประเมินในมิติตางๆ  ไดแก  มิติดานประสิทธิภาพ  มิติดานประสิทธิผล เปนตน

5.  ความรับผิดชอบ
5.1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยขอนแกน 
5.2  สวนติดตามและประเมินผล  ศูนยบริการวิชาการ
5.2  ผูบริหารและเจาหนาทีป่ฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยขอนแกน
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6.  โครงสรางการบริหารและดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคม  มหาวิทยาลัยขอนแกน              
     ปรากฏตามแผนภูมิดานลาง

มหาวิทยาลัยขอนแกน
(จัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการแกสังคม)

ดําเนินโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม

ชุมชนตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง มข.

ชุมชนในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามความตองการของ

ชุมชน

ศูนยบริการวิชาการ
(ประชาสัมพันธใหคณะ/หนวยงาน
สงโครงการบริการวิชาการแกสังคม)

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ตอชุมชน

คณะกรรมการโครงการบริการวิชาการ
แกสังคม มหาวิทยาลัยขอนแกน

(พิจารณาโครงการและจัดสรรงบประมาณ)

สงผลการพิจารณาตอ
คณะ/หนวยงาน

กลุมประเทศอนุ-
ภูมิภาคลุมน้ําโขง

ดานสุขภาพ ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ศิลปะ
และวัฒนธรรม

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม มข.
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6.  กรอบการติดตามและประเมินโครงการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยขอนแกน

ผูที่เกี่ยวของ

กรอบการติดตามและประเมินผล

CIPP Model
บริบท (Context)
ปจจัยนําเขา (Input)
กระบวนการ (Process)
ผลผลิต (Products)
ผลลัพธ (Outcomes)

การประเมินเชิงกลยุทธ
(Strategic Evaluation)

เกณฑการประเมิน (Criteria)
1) ความกาวหนา  2) ความสอดคลอง
3) ประสิทธิภาพ   4) ประสิทธิผล
5) ความเปนธรรม 6) ความยั่งยืน

ระบบติดตาม
และประเมินผล

กลุมเปาหมาย
ผูรับบริการหนวยงานราชการ

ที่เกี่ยวของ

หนวยงานเอกชน
ที่เกี่ยวของ

ประชาชน
ที่เกี่ยวของ

สํานักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

คณะ/หนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย

กองแผนงาน

ผูบริหารและ
เจาหนาที่โครงการ

ศูนยบริการ
วิชาการ

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ
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7.  วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน  (Flow Chart)
7.1  วิธีการติดตามและประเมินผล  มี  4  วิธี ไดแก

7.1.1  ติดตามฯ ทางเอกสารหนังสือ  (Flow Chart 1)
7.1.2  ติดตามฯ ในพ้ืนท่ี

7.2  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแกสังคมของศูนยบริการวิชาการ   
(Flow Chart 1-4)

ระดับ  1

ระดับ  2                                                                                             - เอกสารรายงานตามแบบฟอรม ปบ. 5-1
                                                                                                        - ติดตามฯ ในพื้นที่

ระดับ  3

ระดับ  4

จัดทําแผนการติดตามฯ 
โครงการบริการวิชาการแก

สังคม (ต.ค. 54)

ติดตามความกาวหนาโครงการตามรายชื่อโครงการ
ประจําปงบประมาณ

(พ.ย.-ธ.ค. 54 – ม.ค.-ก.ย. 55)

ผลการดําเนินงาน ผลการใชจาย งปม.

วิเคราะหวาบรรลุ
วัตถุประสงค/เปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนดหรือไม

(รายไตรมาส)

PDCA Cycle

P. ผูบริหารโครงการปรับแผน
หรือแนวทางการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะ  

D. ผูบริหารโครงการปฏิบัติ 
ดําเนินการตามแผน และ
รายงานผลศูนยบริการวิชาการ

A. ระบุปจจัยสนับสนุน
ดําเนินงานตอไป  

C. ระบุปญหา/อุปสรรค 
ขอเสนอแนะแนวทางแกไขให
คณะกรรมการติดตามเห็นชอบ
และแจงผูบริหารโครงการทราบ  

NOYes

จัดทํารายงานความกาวโครงการฯ 
(รอบ 6 และ 9 เดือน)

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการฯ  ประจําปงบประมาณ

สรุปผลการวิเคราะหปญหา อุปสรรค
จากการดําเนินโครงการและ

ขอเสนอแนะเสนอตอผูบริหาร
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7.3  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแกสังคมสําหรับหัวหนาโครงการ  

                       ข้ันตอนท่ี 1        ประเมินส่ิงนําเขาของโครงการ (Input)   ประกอบดวย

       1. ขอมูลวิทยากร
       2. ขอมูลผูรับบริการ

ชวงเวลาท่ีประเมิน กอนดําเนินงานโครงการ
วิธีการ 1.  กรอกแบบฟอรมขอมูลวิทยากร  (ปบ.1)  และขอมูล

ผูรับบริการ  (ปบ. 2)
** บันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูป  Microsoft  Excel  
เปนแผน  CD  สงใหศูนยบริการวิชาการ

ผูดําเนินการ หัวหนาโครงการ/ ผูท่ีเก่ียวของ

INPUT

ข้ันตอนท่ี  1 ข้ันตอนท่ี  2 ข้ันตอนท่ี  3 ข้ันตอนท่ี  4

PROCESS OUTPUT      
OUTCOME+

IMPACT
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                       ข้ันตอนท่ี 2          ประเมินกระบวนการดําเนินงานโครงการ   (PROCESS)

ชวงเวลาท่ีประเมิน ประเมินในขณะท่ีดําเนินกิจกรรม
วิธีการ การดําเนินงาน

1. ดําเนินงานตามแผน
2. กอนเร่ิมดําเนินการอยางนอย  1 สัปดาห   หัวหนา
โครงการแจงกําหนดการใหสวนติดตามและประเมินผล
ทราบ  เพ่ือเชิญคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการฯ  
วางแผนการตรวจเย่ียมโครงการฯ
3. จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจผูรับบริการ
4. รายงานผลความกาวหนาโครงการฯ  พรอมท้ังบันทึก
ขอความสงรายงานความกาวหนาโครงการทุกไตรมาส
มายังสวนติดตามและประเมินผล  ศูนยบริการวิชาการ

การตรวจเย่ียมโครงการ
1.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  ดําเนินการ
ตรวจเย่ียมโครงการ  ตามกําหนดการ
2.  สรุปผลการตรวจเย่ียม  และขอเสนอแนะ  
ตามแบบฟอรมรายงานการตรวจเย่ียมโครงการบริการ
วิชาการ   

ผูประเมิน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แบบฟอรมท่ีเก่ียวของ 1.  แบบฟอรมบันทึกขอความสงรายงานความกาวหนา

โครงการฯ  (ปบ. 3)  
2.  แบบฟอรมรายงานความกาวหนาโครงการฯ  (ปบ. 3-1)
3.  ตัวอยางแบบประเมินผลความพึงพอใจ  (ปบ. 4)
4.  แบบฟอรมรายงานการตรวจเย่ียมโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม   (ปบ. 5)
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                                ข้ันตอนท่ี   3           ประเมินผลผลิตโครงการ   (OUTPUT)

ชวงเวลาท่ีประเมิน ประเมินหลังเสร็จส้ินกิจกรรม
วิธีการ 1. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ  

2. ออกแบบไวนิล  ขนาด  (60 x 120 cm)  Save 
ลงแผน  CD 
3. ประมวลภาพกิจกรรมการดําเนินโครงการ  Save 
ลงแผน  CD   
4. บทความบริการวิชาการแกสังคม  และจัดสงมายัง  
ศูนยบริการวิชาการ

ผูประเมิน หัวหนาโครงการ
ประเด็น 1.  การเปรียบเทียบแผนและเปาหมายการดําเนินงาน

     โครงการกับผลท่ีไดรับ  (ความพึงพอใจ   วัตถุประสงค  
     จํานวนคน  พ้ืนท่ี   กิจกรรม  งบประมาณ  ฯลฯ)

แบบฟอรมท่ีเก่ียวของ 1. แบบบันทึกขอความสงสรุปผลการดําเนินงานโครงการ    
    (ปบ. 6)
2.  รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ (ปบ. 6-1)
3.  บทความบริการวิชาการแกสังคม  (ปบ. 8)

การสรุปผลการดําเนินงาน
   หัวหนาโครงการหรือผูไดรับมอบหมาย  ตองจัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน  สงมายัง

ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ  ภายใน   15   วันหลังส้ินสุดโครงการ  จํานวน  1  ชุด  และสําเนาเก็บไวท่ี  
คณะ/หนวยงาน  จํานวน  1  ชุด   พรอมแนบบันทึกขอความขอสงสรุปโครงการ

   ในกรณีท่ีไมสามารถสงสรุปผลการดําเนินงานโครงการภายใน  15  วัน  หลังส้ินสุดโครงการ  ใหทํา
เปนหนังสือบันทึกขอความถึงผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
หมายเหตุ

-   การไมสงรายงานความกาวหนาและสรุปผลการดําเนินงานโครงการมีผลกระทบตอการติดตามและ
ประเมินผลโครงการอันจะสงผลเสียแก  KPI  ดานการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแกน  
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              ข้ันตอนท่ี 4          ประเมินการนําผลไปใชและผลกระทบจากการเขารวมกิจกรรม/โครงการ
                                       (OUTCOME & IMPACT)

ชวงเวลาท่ีประเมิน ดําเนินการติดตามผลการนําไปใช  และผลกระทบของ
โครงการเม่ือส้ินสุดโครงการ   ไมนอยกวา  3  เดือน

วิธีการ 1.  แบบสอบถาม 
2.  การสัมภาษณ
3.  ดําเนินการในรูปแบบของโครงการสํารวจหรือวิจัย

ผูประเมิน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการบริการ-
วิชาการแกสังคม  ศูนยบริการวิชาการ  หรือหัวหนา
โครงการ

ประเด็น 1.  ผลท่ีไดจากการดําเนินโครงการ เปนไปตาม  
     วัตถุประสงคของโครงการหรือไม
2.  ผลลัพธท่ีไดเปนไปตามท่ีคาดหวังไวหรือไม (กอนและ
หลังการเสร็จส้ินโครงการ)
3.  ในภาพรวม ผลของการบริการวิชาการเปนไปตาม 
     วัตถุประสงคโครงการ  ไดตามท่ีคาดหวังหรือไม  และ  
     สอดคลองกับดัชนีของ สกอ. สมศ. กพร. และ สงป. 
     ตามท่ีเสนอเอาไว
4. ขอเสนอแนะส่ิงท่ีเปนจุดเดน (Best  Practice)
5.  เสนอแนะโอกาสในการพัฒนา  และปรับปรุงแนวทาง
    ในการดําเนินงานสําหรับปตอไป
6.  วิเคราะหและสรุปผลขอมูลผลกระทบจากการ
     ใหบริการวิชาการ ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
     โครงการ

แบบฟอรมท่ีเก่ียวของ - แบบติดตามและประเมินผลกระทบโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยขอนแกน  (ปบ. 7)
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ขอบเขตการศึกษาผลกระทบตอสังคม  (IMPACT)
1.  ขอมูลท่ัวไป
      1.1  สรุปขอมูลและขอบเขตงาน  (เบ้ืองตน)
      1.2  สรุปขอมูลโครงการท่ีรับมอบหมายจากศูนยบริการวิชาการ
      1.3  ขอจํากัดในการติดตามและประเมินผล
      1.4  จุดยืนและทิศทางของคณะทํางานฯ
      1.5  แนวคิดหลัก  (Main Concepts)  และชวงเวลาดําเนินงานโดยสังเขป
      1.6  ปญหา  อุปสรรคในการดําเนินงาน
      1.7  ประมวลภาพการสํารวจขอมูลภาคสนาม
2.  แนวคิดเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลกระทบทางสังคม
      2.1  หลักการตรวจติดตามผลกระทบทางสังคม (Social  Impact Assessment  Concepts)
      2.2  ตัวอยางการวิเคราะหและกําหนด  O-I-E  (Outputs/Impacts/Evidences)  ของโครงการ
      2.3  ตัวอยางเคร่ืองมือการติดตามผลกระทบทางดานสังคมฯ
      2.4  การกําหนดแนวทางการเก็บขอมูล
      2.5  สรุปวิธีการเก็บขอมลูแตละโครงการ
3.  สรุปภาพรวมของการใหบริการและผลกระทบแกสังคม
      3.1  สรุปการกระจายตัวของโครงการบริการวิชาการ
      3.2  สรุปขอมูลงบประมาณ/คาใชจาย/จํานวนผูเขารวมโครงการ
      3.3  สรุปลักษณะ / รูปแบบโครงการบริการวิชาการ
      3.4  สรุปกลุมผูเขารับบริการ
      3.5  สรุปภาพรวมของการใหบริการท่ีนาสนใจ
      3.6  สรุปภาพรวมของผลกระทบแกสังคมท่ีนาสนใจ
      3.7  สรุปความตองการเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจ จากกลุมผูใหขอมูล(แจงกับคณะทํางานระหวางเก็บขอมูล)
4.  ขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการวิชาการ
      4.1  ขอเสนอแนะเก่ียวกับทิศทางการใหบริการวิชาการแกสังคม
      4.2  ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดทํารายละเอียดโครงการ
      4.3  ขอเสนอแนะเก่ียวกับผูรับผิดชอบโครงการ
      4.4  ขอเสนอแนะเก่ียวกับการถายทอด / นําเสนอองคความรูแกกลุมเปาหมาย
      4.5  ขอเสนอแนะเก่ียวกับการติดตามผล / ใหคําแนะนําเพ่ิมเติม และการขยายผลตอเน่ือง
      4.6  ขอเสนอแนะเก่ียวกับรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ
      4.7  ขอเสนอแนะเก่ียวกับโครงการท่ีดําเนินงานตอเน่ือง
      4.8  ขอเสนอแนะเก่ียวกับโครงการ / หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลฯ
      4.9  ขอเสนอแนะเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลกระทบทางสังคม
      4.10 ขอเสนอแนะเก่ียวกับตัวอยางโครงการ/กิจกรรมตางๆ ท่ีนาสนใจเพ่ือใหบริการวิชาการแกสังคม
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7.4  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ของการประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมิน
คุณภาพ

กพร.

PMR 
(Program 

Monitoring 

สกอ.การ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน EdPEx

รายงานความกาวหนา
โครงการฯ

4.วัน เวลา สถานที่จัด

โครงการ

7.งบประมาณท่ีไดรับการ
จัดสรร

6.จํานวนผูเขาอบรม (แผน)

5.กลุมเปาหมาย

1.ชื่อโครงการ /ชื่อ หน.โครงการ

2.การดําเนินโครงการ

-ดําเนินการแลวเสร็จ
-ดําเนินการแลวเสร็จแต
ยังไมสงรายงานจะสง
ภายใน………………………
-อยูระหวางดําเนินการ
(ระบุข้ันตอน)
-ยังไมดําเนินการและจะ
ดําเนินการะบุวัน เวลา 
สถานที่
-ขอเปล่ียนแปลง
ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ 

3.ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ

-ตรงตามแผนปฏิบัติการ

รายงานผลหลังสิ้นสุดโครงการ 
(รายงาน 1 เลม ไฟลรูป พรอมไวนิล 
และบทความการบริการวิชาการ)

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ

ปฏิทินกิจกรรม

ประเมินความรูเบื้องตน

ขั้นตอนที่ 2 ระหวางดําเนินการ

ถอดบทเรียนระหวางดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือทราบความเขาใจ

ประเมินผล
1) เชิงปริมาณ (แผน – ผล)
 - จํานวนผูรับบริการ - ความพึงพอใจ
2) เชิงคุณภาพ    
 - การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
-งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร -ใชจายจริง

- ความรูความเขาใจของผูรับบริการ ทั้ง 
4 ประเด็น 
   1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ 
ข้ันตอนการ
       ใหบริการ

รายชื่อผูรับบริการ เบอรโทรศัพทติดตอ
 และสถานที่ติดตอ

จํานวนผูรวมโครงการ
1) จํานวนอาจารย ตอคน ตอ ชั่วโมง 
  2) จํานวนนักศึกษา ตอคน ตอ ชั่วโมง  
 3) จํานวนสายสนับสนุน ตอคน ตอ 
ช่ัวโมง

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ

ภาพกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 3 หลังดําเนินโครงการ
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สวนที่  2  
ข้ันตอนรายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคม

สวนติดตามและประเมินผล  ศูนยบริการวิชาการ
-  จัดทําคูมือการติดตามและประเมินผลโครงการบริการแกสังคม

-  แจกคูมือและชี้แจงรายละเอียดใหหัวหนาโครงการฯ  ทราบ

หัวหนาโครงการ/ผูรับผิดชอบโครงการ
-  รับทราบขั้นตอนการติดตามและประเมินผลโครงการฯ

หัวหนาโครงการจะตองรายงานและ
สงขอมูลมายังสวนติดตามและประเมินผล   

ศูนยบริการวิชาการ

กอนการดําเนินโครงการ ระหวางดําเนินโครงการ หลังดําเนินโครงการ

  กําหนดการดําเนินงาน
โครงการ  (โดยระบุวัน  เวลา   
และสถานที่ใหชัดเจน  เพื่อสะดวก
ในการตรวจเยี่ยมโครงการของ
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ) 
  รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท
ผูประสานงานโครงการ  

  รายงานความกาวหนาโครงการ  
(รายไตรมาส) (ปบ.3)  โดยสามารถ
ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่  
http://home.kku.ac.th/uac
โดยกรอกขอมูลใหครบถวน  และและ
สงมายังสวนติดตามและประเมินผล  
ศูนยบริการวิชาการ

  รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ ฉบับ
สมบูรณ   (จํานวน  1  เลม)  ปบ.6-1
  แผน  CD  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
(จํานวน  1  แผน)
  ไวนิล ขนาด 60 x120 cm (จํานวน  1  แผน)  
 แผน CD ประมวลภาพกิจกรรม(จํานวน 1 แผน)
 บทความบริการวิชาการแกสังคม (จํานวน  1  
บทความ)

สวนติดตามและประเมินผล  ศูนยบริการวิชาการ
-  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ

(รอบ  6,  9   เดือน  และ  12  เดือน)

รายงานผลการดําเนินงาน
- ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
- คณะผูบริหารศูนยบริการวิชาการ 

สงขอมูลใหกองแผนงาน,สํานัก
ประกันคุณภาพการศึกษา  และ
เผยแพรขอมูลการรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการบนเว็บไซต  
ศูนยบริการวิชาการ
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แนวทางการวิเคราะหขอมูลการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแกสังคม
 
  โปรแกรมท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลสถิติเบ้ืองตน

1)  โปรแกรม  SPSS  for  Windows
2)   โปรแกรม  Excel

 ข้ันตอนการคิดคะแนนผลการประเมินโครงการบริการวิชาการแกสังคม
คะแนนของเคร่ืองมือประเมินแตละรายการใหตามระดับความคิดเห็นหรือระดับคุณภาพ ดังน้ี

เกณฑคาคะแนน ระดับความพึงพอใจ
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 นอย
1 นอยที่สุด

จากน้ันนําคะแนนท้ังหมดมาหาคาเฉล่ียโดยหาผลรวมของคะแนนท้ังหมดทุกรายการในฉบับและ   ทุก
คนหารดวยผลคูณของจํานวนขอและจํานวนผูตอบแบบประเมิน

ความหมายของคะแนนผลการประเมิน
การแปลความหมายของคะแนนผลการประเมินใชคาเฉล่ียจากคะแนนผลการประเมินแตละดานและแต

ละประเภทโครงการ   คาเฉล่ียจะแสดงใหเห็นคุณภาพของการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคม  
มหาวิทยาลัยขอนแกน   ทําไดโดยนําคาเฉล่ียของคะแนนผลการประเมินมาเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียของเกณฑการ
แปลความหมาย   
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ความหมายคะแนนดานการดําเนินงานของโครงการบริการวิชาการแกสังคม
การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกสังคม  ใชเกณฑการแปลความหมายคะแนนผลการประเมิน  

ดังน้ี
คาเฉล่ีย ความหมาย

4.51-5.00 ดีมาก
3.51-4.50 ดี
2.51-3.50 ปานกลาง
1.51-2.50 พอใช
1.00-1.50 ควรปรับปรุง

การสรุปผลการประเมินและการใชผลการประเมิน

การสรุปผลการประเมิน  ท่ีเปนภาพรวมทําไดโดยการหาคะแนนเฉล่ีย  ของทุกขอคําถามในเคร่ืองมือ
ประเมินแตละแบบ  จากน้ันนําคะแนนเฉล่ียไปเทียบกับคาเฉล่ียของคะแนนเกณฑวาตรงกับชวงใด  หากตองการ
หาขอบกพรองหรือความสําเร็จของการดําเนินงานแตละดานยอยหรือรายขอ  ใหหาคาเฉล่ียของแตละดานยอย
และรายขอ   แลวเทียบกับคาเฉล่ียของเกณฑการแปลความหมายของคะแนนดังกลาวขางตน   ผลการประเมิน
โดยภาพรวมดานยอย  หรือรายขอนําไปเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอผูรับผิดชอบงานบริการวิชาการแกสังคม
และมหาวิทยาลัยตอไป
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สวนที่  3
การตรวจเย่ียมติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแกสังคม

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

หลักเกณฑการคัดเลือกเพ่ือตรวจเย่ียมโครงการบริการวิชาการแกสังคมในพ้ืนท่ี
1) เปนโครงการท่ีดําเนินงานโดยบูรณาการศาสตรจากหลายคณะ/สาขาวิชา
2) เปนโครงการท่ีมุงการพัฒนาชุมชนอยางแทจริง
3) เปนโครงการท่ีมุงบริการวิชาการสูชุมชนอยางแทจริง
4) เปนโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณเปนคร้ังแรก
5) เปนโครงการท่ีนําผลงานการวิจัยไปเผยแพรสูชุมชน

สรุปบทบาทของผูตรวจประเมิน

“ เราเขาไปเพ่ือเปนกระจกสองใหเราเห็นโอกาสพัฒนา  

เราเขาไปเพ่ือกระตุนใหเขาอยากพัฒนา
เราเขาไปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ/
กระบวนการ/บริการ

เพราะฉะน้ัน

เราตองเขาไปโดยใชทัศนะคติเชิงบวก
      เราตองเขาไปแบบกัลยาณมิตร
เราตองสรางคุณคาใหแกผูรับการประเมิน
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ข้ันตอนดําเนินการตรวจเย่ียมโครงการบริการวิชาการแกสังคม

เอกสารที่หัวหนาโครงการจัดสงใหสวนติดตามและ
ประเมินผล  ศูนยบริการวิชาการ
-  กําหนดการโครงการ
-  รายชื่อและหมายเลขโทรศัพทติดตอผูประสานงาน

เอกสารที่สวนติดตามและประเมินผล  ศูนยบริการ
วิชาการ  สงใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการ
-  โครงการ  และกําหนดการ  ในการตรวจเยี่ยม
-   แบบฟอรมรายงานการตรวจเยี่ยมโครงการ 
-   ตารางกําหนดการการเดินทาง

สิ่งที่หัวหนาโครงการควรจัดเตรียมสําหรับการตรวจ
เยี่ยมติดตามและประเมินผลโครงการของ
คณะกรรมการ
-  ผูใหสัมภาษณ  และตอบขอซักถามเกี่ยวกับการ
ดําเนินโครงการ

-  สงผลสรุปรายงานการตรวจเยี่ยมโครงการฯ (ตาม
แบบฟอรม  ปบ. 5  มายังสวนติดตามและ
ประเมินผล  ศูนยบริการวิชาการ   ภายใน  3  วันทํา
การ

หัวหนาโครงการสงกําหนดการ
กอนการดําเนินงาน   1  สัปดาห

ขั้นตอนที่ 1

สวนติดตามและประเมินผล
ศูนยบริการวิชาการ  

ประสานงานเรื่องการตรวจเยี่ยม  
และสงเอกสารใหคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 2

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลดําเนินการตรวจเยี่ยม

โครงการตามกําหนดการ

ขั้นตอนที่ 3

หนาที่ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล  หลังจากเสร็จ

สิ้นการตรวจเยี่ยมโครงการ

ขั้นตอนที่ 4

สวนติดตามและประเมินผล  
ศูนยบริการวิชาการ  รวบรวม
บันทึกรายงานการตรวจเยี่ยม
เพื่อจัดทํารายงานสรุปผลการ

ดําเนินงาน

ขั้นตอนที่ 5

เสนอเขาวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผล เพื่อพิจารณามติ
เห็นชอบ

สงผลการประเมิน
กลับไปยังหัวหนาโครงการ
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 แบบฟอรมขอมูลวิทยากร  (ปบ. 1)

 แบบฟอรมขอมูลผูรับบริการ  (ปบ. 2)

 แบบบันทึกขอความสงรายงานความกาวหนาโครงการ (ปบ. 3)

 แบบรายงานความกาวหนาโครงการฯ  (ปบ. 3-1)

 ตัวอยางแบบประเมินผลความพึงพอใจดานการบริการวิชาการ (ปบ. 4)

 แบบฟอรมรายงานการตรวจเยี่ยมโครงการฯ  (ปบ. 5)

 แบบบันทึกขอความสงสรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ (ปบ. 6)

 รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ  (ปบ. 6-1)

 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลกระทบโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม (ปบ. 7)

 แบบฟอรมการเขียนบทความบริการวิชาการแกสังคม  (ปบ. 8)

ภาคผนวก
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ตัวอยางแบบฟอรมกรอกขอมูลวิทยากรและผูรับบริการ  
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แบบบันทึกขอความสงรายงานความกาวหนาโครงการฯ
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แบบรายงานความกาวหนาโครงการบริการวิชาการแกสังคม
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ตัวอยางแบบประเมินผลความพึงพอใจผูรับบริการ
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แบบฟอรมรายงานการตรวจเย่ียมโครงการฯ
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แบบบันทึกขอความสงสรุปผลการดําเนินงาน
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รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ
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แบบรายงานผลกระทบโครงการบริการวิชาการแกสังคม
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แบบฟอรมการเขียนบทความบริการวิชาการแกสังคม
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การประสานงานกับสวนติดตามและประเมินผล
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง โทรศัพท Email
1. ผศ.กมล   อนวัช ประธานคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผล มหาวิทยาลัยขอนแกน
086-5795488 -

2. นางสาวชลาลัย   วานมนตรี หัวหนาสวนติดตามและประเมินผล
0-4334-8983  ตอ  126
มือถือ 08-1060-0722

Chalalai_kku@hotmail.com

3. นางสาววรรณวิษา  โจยสา นักวิชาการศึกษา 0-4334-8983  ตอ 126 Wanwisa.28@hotmail.com
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ที่ปรึกษา
ดร.วิรงรอง  มงคลธรรม           รองผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
นายธวัช   รัตนมนตรี หัวหนากลุมภารกิจอํานวยการ

ผูจัดทํา 
นางสาวชลาลัย  วานมนตรี หัวหนาสวนติดตามและประเมินผล
นางสาววรรณวิษา  โจยสา นักวิชาการศึกษา

ขอมูล
นายปรภาพรณ  ขันชัย หัวหนาสวนประชาสัมพันธและโสตฯ
นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล หัวหนาสวนควบคุมคุณภาพการศึกษา

ออกแบบปก
 นายชาลี    พรหมอินทร นักวิชาการศึกษา

คณะผูจัดทํา
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